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RESULTADOS ALCANÇADOS NA META SUPERAM 
O VALOR PREVISTO CHEGANDO A 76% 

A 4ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA ESTRA-

TÉGIA (RAE), realizada no dia 4 de outubro, 

na Presidência do TJGO, apontou que o 

índice de aproveitamento do Plano de 

Gestão 2015/2017 já alcançou 76%, su-

perando o desempenho estratégico pro-

posto na Meta 17 do Plano de Gestão. De 

acordo com o secretário de gestão estra-

tégica, Luís Maurício Bessa Scartezini, o 

resultado é extremamente positivo e corro-

bora os esforços empreendidos por todas 

as áreas e pelos magistrados e servidores 

do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Luís Scartezini destaca, também o 

desempenho das metas referentes à 

celeridade e produtividade na prestação 

jurisdicional, principalmente a de núme-

ro 6, que  define a ampliação em 50% 

do número de processos eletrônicos em 

relação ao total de processos que são 

protocolados, alcançou 40,1%. Ressal-

tou que a meta 7, de aferição da pro-

dutividade individual de magistrados e 

servidores da área-fim, considerando as 

especificidades das diferentes unidades 

judiciais, chegou a 89,2% .

O presidente do TJGO, desembar-

gador Leobino Valente Chaves, afirmou 

a satisfação pelos resultados alcança-

dos e ressaltou que tem percebido o 

empenho dos servidores e magistrados 

para o cumprimento das metas que ain-

da não foram integralmente cumpridas. 

Apenas uma meta das 20 estabelecidas 

no Plano de Gestão 2015/17 está em 

situação crítica e 5 outras encontram-

-se em situação razoável. A tendência é 

a de que seja alcançado o patamar de 

85% de aproveitamento, superando em 

10 pontos a meta prevista.

Meta 17 - Alcançar no mínimo 

75% de desempenho da 

estratégia proposta no Plano de 

Gestão 2015-2017.

4ª RAE
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LUÍS SCARTEZINI frisou que é preciso fazer com que as 

pessoas possam entender um pouco mais sobre a gestão e 

como esta influencia a rotina diária de suas atribuições. 

O Plano de Gestão é uma ferramenta que tem como objetivo 

principal nortear os esforços na consecução das metas propos-

tas. A cada nova gestão é delineado um novo plano, contem-

plando os objetivos estratégicos propostos para o longo prazo e 

vinculando as metas do biênio à estratégia delineada. O Plano de 

Gestão 2015/17 estabeleceu 20 metas, distribuídas em 3 pers-

pectivas e alinhadas aos objetivos estratégicos e aos macrode-

safios propostos para a estratégia do Judiciário 2015-2020.

Das 20 metas do Plano de Gestão 2015/17, 14 estão em 

situação ideal, a exemplo das metas de ampliar em 100% o 

número de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Ci-

dadania (Cejuscs) e de reduzir os processos pendentes de 

julgamento que tratam do desvio de recursos públicos e im-

probidade administrativa em, no mínimo, quantidade igual ao 

de distribuídos no período.

QUANTO MAIS ACESSO, MAIOR ENTENDIMENTO

“Quanto mais acesso 
as pessoas tiverem às 
informações sobre gestão, 
mais conhecimento e 
oportunidades elas  terão  
para  melhorar  suas  
rotinas  de  trabalho”

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TEC-

NOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(PETIC) já é realidade em várias entidades 

públicas e privadas. Ele tem por finalidade a 

elaboração de estratégias que irão suportar 

os objetivos institucionais no que tange à 

Tecnologia da Informação. No TJGO o PETIC  

institucionalizou-se em 2010..

Atendendo à Meta 20 do Plano de Gestão 2015/2017, 

em março de 2016 foi lançado o PETIC 2015/2020, que 

abrange as perspectivas Resultados, Processos Internos e 

Recursos quando foram estabelecidos 10 objetivos estraté-

gicos de longo prazo e 12 indicadores de desempenho, além 

do Plano de Gestão de TIC 2016 que traçou 12 metas de 

curto prazo voltadas para a consecução dos objetivos esta-

belecidos e seus respectivos indicadores de desempenho.

Em 5 meses de execução o Plano de Gestão de TIC al-

cançou 55,90% de desempenho, conforme apre-

sentado na 4ª Reunião de Avaliação da Estratégia 

(RAE), que ocorreu no dia 4 de outubro. Das 12 

Metas, 5 estão em situação ideal, 2 metas estão 

em situação razoável e 5 em situação crítica. A 

expectativa é a de que até o fim deste biênio seja 

alcançado 75% de cumprimento do Plano.

O maior destaque e esforço para esse biênio é a di-

gitalização dos Processos Judiciais que corrobora com a Meta 

5 - Implantar, até o final de 2016, nas Varas Cíveis da Comarca 

de Goiânia o novo Sistema Judicial Eletrônico, atendendo os 

padrões tecnológicos exigidos na Resolução nº 211/2015.

“A necessidade que as organizações sejam inteligentes, 

frente às mudanças constantes da sociedade da informação, 

faz com que as mesmas também se modifiquem e requeiram 

planejamento das suas informações auxiliadas pelos recur-

sos da TI (Turban, 2005).”

TECNOLOGIA NO APOIO AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS - PETIC
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A SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (SGE) E A ESCOLA JU-

DICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (EJUG) já 

realizaram oito edições do Projeto Estratégia em Ação neste 

ano. A 4ª Região Judiciária, cuja comarca-polo é Itumbiara, re-

cebeu o projeto no dia 21 de outubro.  O projeto tem como 

objetivo disseminar um maior conhecimento sobre gestão es-

tratégica com conteúdos, conceitos e razões práticas para tor-

nar primordial dentro do Poder Judiciário o desenvolvimento de 

habilidades para lidar, conduzir, motivar e melhorar a prestação 

jurisdicional em busca de atitudes e pensamentos de cresci-

mento organizacional, profissional e pessoal.

Este ano, o Estratégia em Ação já percorreu Aparecida de 

Goiânia (2ª Região), Goianésia, Porangatu e Mara Rosa (11ª, 

12ª e 13ª Regiões), Anápolis (3ª Região), Rio Verde ( 5ª Região), 

Formosa (6ª Região), São Luís de Montes Belos (10ª Região), 

Caldas Novas (9ª Região) e Itumbiara (4ª Região). Até o fim des-

te ano, alcançará  Luziânia (7ª Região) e Goiás (8ª Região). 

O secretário de Gestão Estratégica,  Luís Maurício Bessa 

Scartezini, dá explicações sobre gestão, planejamento estraté-

gico e a influência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 

a melhoria da prestação jurisdicional nos Tribunais ao longo dos 

anos. “A palavra eficiência está muito ligada a gestão e seu 

significado diz respeito a fazer as coisas da melhor forma pos-

sível usando os recursos disponíveis e alcançando resultados 

realmente positivos. Já a eficácia mostra a forma correta de 

ESTRATÉGIA EM AÇÃO ALCANÇA MAIS UMA REGIÃO JUDICIÁRIA

realizar tudo isso, despertando a consciência para a solução de 

eventuais problemas nas rotinas de trabalho”, afirma.

A diretora de Planejamento, Eunice Machado Nogueira, res-

saltou a receptividade dos servidores ao Estratégia em Ação, o 

que, segundo ela, vai assegurar melhorias na metodologia e apri-

moramento na forma de oferecer o conteúdo. “A receptividade 

tem sido excelente e estamos colhendo bons frutos”, afirmou.

Todos os encontros promovidos pela SGE e Ejug aconte-

cem durante um dia em dois turnos: matutino (com explana-

ções sobre Gestão Estratégica, Planos Estratégico 2015/2020 

e de Gestão 2015/2017, que incluem os programas, projetos e 

ações desenvolvidas pelo Judiciário) e vespertino (com minicur-

sos cujo temática é implementação de ferramentas de gestão 

para melhorar o trabalho como um todo dentro da instituição).

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO DE GESTÃO IMPLEMENTADA PELA SGE PARA OBTER MAIOR ENVOLVIMENTO DOS 

SERVIDORES SOBRE A METODOLOGIA UTILIZADA PELO TJGO PARA FAZER A SUA GESTÃO ESTRATÉGICA.
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A EXCELÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

EM CONCILIAÇÃO – que há anos garante o primeiro lugar no 

País na Semana Nacional de Conciliação – impactou os da-

dos do Poder Judiciário goiano no Justiça em Números 2016, 

relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que divulga 

a realidade dos tribunais brasileiros, com detalhamentos da 

estrutura e litigiosidade, além dos indicadores e das análises 

essenciais para subsidiar a Gestão Judiciária brasileira.

Segundo o Justiça em Números, houve uma redução de 

16,9% de ações que chegam à Justiça, tendência que vem 

sendo detectada pelo relatório desde 2014. A taxa dos pro-

cessos julgados também caiu 17%, alinhada com a redução 

dos casos novos, conforme explicou o Secretário de Gestão 

Estratégica, Luis Maurício Bessa Scartezini. Ainda assim, o 

TJGO ficou como o terceiro melhor tribunal do País em índice 

de produtividade, entre os tribunais de médio porte, o que 

significa que 1.508 processos em média foram baixados por 

magistrados, ao longo do ano de 2015.

“O ponto positivo é que continuamos baixando um nú-

mero maior de processos do que aqueles que entram na 

Justiça”, observou o secretário de gestão estratégica, se-

gundo quem, a cada 100 processos que entram no Judici-

ário, o TJGO baixa 100,6.

Outro aspecto de destaque no Relatório Justiça em Nú-

meros, foram os investimentos realizados em Tecnologia da 

Informação (TI). Até o final de 2015, os dados do CNJ re-

velam que o TJGO já tinha 45% de processos eletrônicos, 

mesmo antes de iniciar, agora em 2016, o Processo Judicial 

Digital, que prevê a digitalização de todos os processos físi-

cos do Estado. Além disso, foram investidos mais de R$ 10 

milhões em infraestrutura de TI, o que correspondeu a 14,3% 

das despesas do TJGO.

JUSTIÇA EM NÚMEROS: CONCILIAÇÃO REDUZ EM 
17% ENTRADA DE NOVOS PROCESSOS

Os resultados 
demonstram que o 
TJGO está no caminho 
certo ao oferecer uma 
prestação jurisdicional 
de qualidade!


