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Em atendimento à Resolução nº 198/2014 do Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ), que institui a Estratégia Nacio-

nal do Poder Judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Leobino Valen-

te Chaves, lança, na tarde desta segunda-feira (30), o Plano 

Estratégico 2015-2020, que traça as diretrizes do Poder Judi-

ciário goiano para o período e o Plano de Gestão 2015-2017,

que contempla as metas elaboradas para a execução da 

estratégia proposta. 

Neste boletim, estão compilados os 12 macrodesafi os 

instituídos pela resolução, os 15 objetivos estratégicos alinha-

dos a eles e estabelecidos para o sexênio 2015-2020, além 

das 20 metas propostas para o biênio 2015-2017. O Plane-

jamento Estratégico abarcará três gestões que, a partir de 

então, farão também seus próprios planos, enfocando essas 

diretrizes estratégicas. 

O intuito é garantir a continuidade do que está sen-

do proposto pela Estratégia Nacional do Poder Judiciário e 

assegurar, com isso, a efetividade na prestação jurisdicional, 

tornando cada vez mais ágil a missão do Poder Judiciário de 

realizar justiça.

PRESIDENTE DO TJGO 
LANÇA PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 2015-2020

Missão do TJGO
Realizar justiça, assegurando à sociedade um serviço acessível, 

ágil, efi caz e efetivo, que resguarde a todos o direito à dignidade 

e à cidadania.

Visão
Ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça, equidade e 

paz social.

Valores
Credibilidade
Celeridade
Modernidade
Acessibilidade
Imparcialidade
Transparência e Controle Social
Ética
Probidade
Responsabilidade Socioambiental
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Macrodesafio 1 – Resultante: Efetividade na prestação jurisdicional
A efetividade é a obtenção de resultados com ênfase na percep-

ção da sociedade. Significa que há preenchimento das expectativas 
dos usuários da Justiça, por meio de uma ação programada e plane-
jada para atender às necessidades dos que buscam a prestação ju-
risdicional. É um conceito que tem um cunho “sensitivo”, o que signifi-
ca que há comprovação, pela sociedade, dos resultados alcançados.

Macrodesafio 2 – Garantia dos direitos de cidadania
Refere-se ao desafio de garantir, no plano concreto, os direitos de 

cidadania (CF, art.1º, inc. II), em sua múltipla manifestação social: ci-
dadão-administrado (usuário dos serviços públicos), cidadão-eleitor, 
cidadão trabalhador-produtor, cidadão-consumidor e cidadão-contri-
buinte, buscando-se atenuar as desigualdades sociais e garantir os 
direitos de minorias. Para tanto, serão observadas práticas socioam-
bientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa.

Macrodesafio 3 – Combate à corrupção e à improbidade administrativa
Aborda o conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, 

à lisura nos processos eleitorais, à preservação da probidade admi-
nistrativa e à persecução dos crimes contra a administração pública e 
eleitorais, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos 
processos judiciais que tratem do desvio de recursos públicos e de 
improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas administrativas 
relacionadas à melhoria do controle e fiscalização do gasto público no 
âmbito do Poder Judiciário.

Macrodesafio 4 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando 

constitucional da razoável duração do processo. Trata-se de garantir 
a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e pro-
cedimental na tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a 
produtividade dos servidores e magistrados.

Macrodesafio 5 – Adoção de soluções alternativas de conflito
Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para resolução ne-

gociada de conflitos, com a participação ativa do cidadão. Visa a es-
timular a comunidade a dirimir suas contendas sem necessidade de 
processo judicial, mediante conciliação, mediação e arbitragem; à for-
mação de agentes comunitários de justiça; e, ainda, à celebração de 
parcerias com a Defensoria Pública, Secretarias de Assistência Social, 
Conselhos Tutelares, Ministério Público, e outras entidades afins.

Macrodesafio 6 – Gestão das demandas repetitivas e dos grandes 
litigantes

Busca a redução do acúmulo de processos relativos à litigância se-
rial, advindos dos entes públicos, do sistema financeiro, das operadoras 
de telefonia, entre outros, por meio da gestão da informação e do uso de 
sistemas eletrônicos. Visa a reverter a cultura da excessiva judicializa-
ção, com a proposição de inovações legislativas, a criação e aplicação 
de mecanismos para penalizar a litigância protelatória e o monitoramento 
sistemático dos assuntos repetitivos e dos grandes litigantes.

Macrodesafio 7 – Impulso às execuções fiscais e cíveis
Visa à implantação de ações que busquem a efetividade das 

ações judiciais, propiciando a recuperação de bens e valores dos 
cofres públicos (execuções fiscais) e a solução definitiva dos litígios 
cíveis. Para tanto, podem ser adotados mecanismos como a utiliza-
ção tempestiva dos sistemas de bloqueio de ativos do devedor (BA-
CENJUD, RENAJUD, INFOJUD); a realização de leilões judiciais; a 
celebração de parcerias com as Procuradorias de Fazenda, juntas 
comerciais, cartórios de registro de imóveis e de protesto de títulos; 
a inscrição da dívida nos sistemas de proteção ao crédito, a exemplo 
do Serasa e SPC, entre outras ações.

Macrodesafio 8 – Aprimoramento da gestão da justiça criminal
Refere-se à adoção de medidas preventivas à criminalidade e ao 

aprimoramento do sistema criminal, por meio de maior aplicação de 
penas e medidas alternativas; investimento na justiça restaurativa; 
aperfeiçoamento do sistema penitenciário, fortalecimento dos conse-
lhos de comunidade, penitenciários e dos patronatos; e combate ao 
uso de drogas ilícitas. Pretende reduzir o número de processos, as 
taxas de encarceramento e a reincidência; estabelecer mecanismos 
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para minimizar a sensação de impunidade e insegurança social; e a 
construção de uma visão de justiça criminal vinculada à justiça social.

Macrodesafio 9 – Melhoria da gestão de pessoas
Trata das políticas, métodos e práticas adotados na gestão de 

comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano 
nos órgãos do Poder Judiciário. Considera programas e ações re-
lacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências ge-
renciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos 
colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao estabele-
cimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras 
e à adequada distribuição da força de trabalho.

Macrodesafio 10 – Aperfeiçoamento da gestão de custos
Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessi-

dades orçamentárias de custeio de investimentos e de pessoal ao 
aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios 
constitucionais da administração pública. Envolve o estabelecimento 
de uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos, de 
forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das 
necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da justiça.

Macrodesafio 11 – Instituição da governança judiciária
Aborda a formulação, a implantação e o monitoramento de estra-

tégias flexíveis e aderentes às especificidades regionais e próprias 
de cada segmento de justiça, produzidas de forma colaborativa pe-
los órgãos da justiça e pela sociedade. Visa à eficiência operacional, 
à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia admi-
nistrativa e financeira do Poder Judiciário e à adoção das melhores 
práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da 
informação, de processos de trabalho e de projetos.

Macrodesafio 12 – Melhoria da infraestrutura e governança de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação – TIC

Visa ao uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação, alinhado às políticas de TIC definidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça. Busca garantir confiabilidade, integra-
lidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas 
essenciais da justiça, por meio do incremento e modernização dos 
mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de se-
gurança e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos, 
orçamentários e tecnológicos.

Diagrama de Elaboração do Plano Estratégico 2015-2020 – TJGO
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Elaborado pela Secretaria de Gestão Estratégica em 
conjunto com as diretorias de área, o Planejamento Estraté-
gico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) traz 
como prioridades o aperfeiçoamento e ampliação do Proces-
so Judicial Eletrônico, a priorização do primeiro grau, a conti-
nuidade no investimento em soluções alternativas de conflito 
e o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

Os objetivos estratégicos – 15 no total – que compõem 
a estratégia para o enfrentamento dos 12 macrodesafios do 
Judiciário nacional, são, segundo o presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leobino Valente 
Chaves, “norte para se alcançar o ideal de Justiça que toda a 
sociedade persegue”. 

Para o desembargador-presidente, com planejamento 
e criatividade, é possível “vencer o gigante da morosidade, 
transformando a sinergia de magistrados e servidores em 
instrumento capaz de contornar as dificuldades existentes” e 
atender ao grande anseio da sociedade de uma “justiça céle-
re, efetiva e de qualidade”. 

Para dar essas respostas ao jurisdicionado, o Plane-
jamento Estratégico prevê, entre outras diretrizes, o fortaleci-
mento da atuação do Poder Judiciário em todas as localida-
des do Estado de Goiás, universalizando o acesso à Justiça e 
garantindo a equidade no atendimento à sociedade. 

Além disso, está contemplada a desburocratização 

Investimentos no 1º Grau e em processos 
eletrônicos estão entre as prioridades do PE

de procedimentos de trabalho e o investimento na perma-
nente modernização dos sistemas de tramitação processu-
al, que deverão permitir a execução de metas como a am-
pliação, para 50%, do número de processos eletrônicos em 
relação ao total de processos que são protocolizados e a 
implantação de critérios para aferição da produtividade de 
magistrados e servidores. 

Também é objetivo estabelecido no Planejamento Es-
tratégico, investimentos em Tecnologia de Informação e Co-
municação, visando ao aprimoramento dos processos e a en-
trega desses serviços com qualidade e eficiência. Entre eles, 
destaca-se a elaboração do Plano Estratégico específico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, o Petic, como des-
dobramento da estratégia proposta para a área. 

Improbidade
Quanto ao combate à corrupção e improbidade admi-

nistrativa, a ideia é aperfeiçoar os mecanismos de controle e 
fiscalização do uso de recursos públicos e prevenir desvios 
de conduta. Nesse sentido, está o desenvolvimento de meca-
nismos de inteligência para a identificação de anormalidades 
na tramitação de processos judiciais e administrativos. 

Para aperfeiçoar a gestão de custos, o objetivo é ga-
rantir a economicidade dos recursos, de maneira a reduzir em 
10% o consumo global de insumos utilizados. 

Realizado desde 2007 no Tribunal de Justiça do Esta-
do de Goiás, o Planejamento Estratégico foi determinado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela Resolução 70, que 
determinava que todos os tribunais do País adotassem ferra-
mentas de gestão estratégica. 

“O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é referên-
cia para o Conselho Nacional de Justiça”, afirmou o diretor-
geral do TJGO, Stênius Lacerda Bastos, que participou da 
primeira elaboração do documento, na gestão do desembar-
gador José Lenar. 

A partir daí, em 2009, o Conselho Nacional de Jus-
tiça estabeleceu, pela primeira vez, uma estratégia de 
planejamento a longo prazo, englobando cinco anos, con-
forme explicou o secretário de Gestão Estratégica, Luís 
Maurício Bessa Scartezini. 

Em 2014, o CNJ promoveu a revisão da Estratégia de 
longo prazo, ao editar a Resolução 198, que estabeleceu as 
diretrizes para os próximos seis anos do Judiciário.

Goiás é pioneiro na elaboração de Planejamento Estratégico
Etapas
Com base nessa resolução, foi elaborado o Planeja-

mento Estratégico que, para chegar à sua versão final, passou 
por diversas etapas. A primeira delas foi o levantamento de 
informações para compor análise de ambiente (SWOT), que 
resultou num diagnóstico organizacional e, consequentemen-
te, na definição da matriz de posicionamento estratégico. O 
próximo passo foi o estabelecimento dos objetivos estratégi-
cos de longo prazo para o sexênio 2015/2020. 

Uma vez realizada esta etapa de mapeamento estraté-
gico, foi iniciado o Plano de Gestão para o biênio 2015/2017, 
quando foram delineadas 20 metas com seus indicadores de 
desempenho de curto prazo e as iniciativas para o período. 

“Foi um trabalho desafiador, consolidado por meio da 
compilação de diversas fontes de informação, que resultou em 
um Plano Estratégico coeso e um Plano de Gestão que visa a 
promover a efetividade na prestação jurisdicional”, concluiu a 
diretora de Planejamento da SGE, Eunice Machado Nogueira.


