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REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA 
E REDE DE GOVERNANÇA:
Gestão Participativa, Eficaz, Moderna e de Resultados

participar da avaliação 

da estratégia, dos re-

sultados institucionais 

e contribuir com suas 

críticas e sugestões. 

Como cada um desem-

penha um papel rele-

vante na instituição, em 

sua área específica e 

pode auxiliar na melho-

ria do trabalho no dia a dia. O servidor terá a noção exata de como 

acompanhar a estratégia e de como o plano interfere no seu cotidiano. 

O reflexo dessa ação é a melhora contínua da prestação jurisdicional, 

cujo foco é a modernização dos serviços judiciais”, ressaltou. 

A coleta de críticas, sugestões, além de possíveis alterações pro-

postas nas reuniões, serão oportunizadas aos servidores e conta-

rão como fatores para serem utilizados na melhora do processo de 

planejamento estratégico. “Nosso objetivo é construir um Judiciário 

forte, bem estruturado, que atenda plenamente os anseios da socie-

dade”, frisou Scartezini ao lembrar que o TJGO adota atualmente os 

conceitos mais modernos da administração pública. ►

RAE

AAs diretrizes para um planejamento estratégico 

bem elaborado estão estruturadas na modernização, 

no aperfeiçoamento do processo organizacional e na 

orientação das ações institucionais para atender com 

celeridade e transparência as demandas da institui-

ção e tornar mais eficiente a prestação jurisdicional 

para a sociedade. Esse processo não se encerra no 

planejamento. Após planejar, é necessário acompa-

nhar a execução das ações previstas e verificar o 

avanço rumo a sua implementação.

A etapa de monitoramento e avaliação compreen-

de, portanto, a geração de informações sobre o de-

sempenho, sua disseminação e inserção no processo 

decisório. Essa análise deve ser periódica e passa a 

ser concretizada pela Secretaria de Gestão Estratégi-

ca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) 

por meio das Reuniões de Avaliação da Estratégia 

(RAE). A participação proativa e inédita de todos os 

integrantes do Poder Judiciário de Goiás, em todos 

os níveis, está prevista na Resolução nº 29, de 27 

de maio de 2015, do TJGO, e atende a Resolução 

nº 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

que instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

para o sexênio 2015/2020.

Uma visão mais ampla do Plano Estratégico, sua 

mensuração, influência e contribuição para melhorar 

cada vez mais os serviços judiciários é justamente a 

finalidade das RAEs, conforme explica o Secretário de 

Gestão Estratégica, Luís Maurício Bessa Scartezini. 

“Essa iniciativa inovadora abrange a área fim do Judi-

ciário, dos gestores aos servidores e a área administra-

tiva, também abarcando todos os níveis hierárquicos. 

Pela primeira vez, todos os magistrados e servidores 

da Justiça estadual de Goiás terão a oportunidade de Plano de gestão 2015/2017
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PETIC, Planos de Obras, Capacitação, Sustentabilidade e de 
Comunicação Institucional: desdobramentos do Plano de Gestão 

GESTÃO
ESTRATÉGICA

  Resultados das:

▪ Metas de curto prazo
▪ Objetivos Estratégicos  

de longo prazo

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

  Resultados das:

▪ Iniciativas estratégicas
▪ Atividades operacionais 

que contribuam com a 
estratégia

GESTÃO
OPERACIONAL

  Resultados dos:

▪ Envio de feedbacks
▪ Participação proativa  

dos servidores

REDE DE GOVERNANÇA PARA RESULTADOS  
DA JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS

Resolução nº 29/2015 do TJGO

Segundo Scartezini, que segue os apontamentos da resolução do TJGO, 

a Rede de Governança para Resultados da Justiça estadual, que estabelece 

a metodologia de monitoramento e avaliação dos resultados institucionais e 

é construída em três níveis: gestão estratégica, administrativa e operacional. 

Nível de Gestão Estratégica

É o responsável por analisar os resultados das metas de curto prazo e objeti-

vos de longo prazo, associados ao Plano de Gestão e Planejamento Estratégico 

2015/2020 do Judiciário. É composto pelo presidente do TJGO, corregedor-ge-

ral, juízes auxiliares da presidência e da Corregedoria, ouvidor do Poder Judici-

ário, diretor-geral, secretários da SGE, da Presidência, da Corregedoria, comitê 

orçamentário do 2º Grau e comitê gestor regional e orçamentário do 1º Grau. 

Nível de Gestão Administrativa

O âmbito do nível administrativo está 

ligado à análise dos resultados das inicia-

tivas estratégicas e das atividades ope-

racionais que impactam nos resultados 

estratégicos, bem como avaliar as inter-

faces comuns entre as diferentes áreas 

das secretarias do TJGO. Estão incluídos 

nesse rol diretores de Foro, diretor-geral, 

secretários-gerais da Presidência e da 

Corregedoria, da SGE, diretores de áreas 

das unidades citadas, secretários de câ-

maras e seções, escrivães e secretários 

dos juizados especiais. 

Nível de Gestão Operacional

Este nível é composto por todos os 

servidores do Poder Judiciário goiano, 

que poderão participar diretamente da 

avaliação dos resultados institucionais, 

contribuindo com sugestões e críticas 

para o fortalecimento da instituição, por 

meio de comunicação direcionada para 

a recepção de feedbacks em relação à 

avaliação das estratégias.

PETIC 

Dinâmico e interativo, o Plano Estratégico de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (PETIC) é um processo para 

estruturar de forma estratégica, tática e operacional as infor-

mações organizacionais, a tecnologia de informação e comu-

nicação (TIC) e seus recursos (hardware, software, sistemas 

de telecomunicações, gestão de dados e informações), os 

sistemas de informações (estratégicos, gerenciais e opera-

cionais), as pessoas envolvidas e a infraestrutura necessária 

para o atendimento de todas as decisões, ações e respecti-

vos processos. “Utilizar a TI sem planejamento é um risco que 

a organização não deve correr, pois o seu uso crescente, ao 

mesmo tempo em que potencializa a capacidade das institui-

ções em obter, manter vantagens competitivas, também eleva 

os riscos de gestão inerentes a qualquer tipo de decisão e 

ação, tomadas sem um adequado direcionamento”, observa  

Scartezini – diretor da Secretaria de Gestão Estratégica do Tri-

bunal de Justiça do Estado de Goiás.

TTranscorridos seis meses da gestão e após intensos estudos 

e planejamentos minuciosos, a SGE dá início a execução de um 

conjunto de ações de desdobramento do Plano Estratégico para 

planejar ações estruturantes em áreas de vital importância para 

o Judiciário Goiano.

Plano de Capacitação

O Plano de Capacitação, elaborado em parceria com a 

Diretoria de Recursos Humanos, traz diretrizes, objetivos e 

ações para treinamento e desenvolvimento das pessoas que 

atuam no Poder Judiciário. Alinhado ao Plano Estratégico 

2015/2020, apresenta o direcionamento necessário para con-

tribuir com o desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo em 

que o institucional. Ressalta a diretora de Planejamento da 

SGE, Eunice Nogueira, que “o Plano implementará, também, 

os programas e as ações educativas priorizadas para este 

biênio de modo a contribuir para o aperfeiçoamento do Ju-

diciário e a satisfação dos jurisdicionados e da sociedade”.
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Plano de Obras

Em parceria com a Diretoria de Obras do TJGO, a SGE 

auxiliou no desenvolvimento do Plano de Obras, atendendo 

aos requisitos estabelecidos pelo CNJ, para a priorização 

das obras de ampliação e reformas das edificações do Po-

der Judiciário de Goiás para o biênio 2015/2017. Seguindo 

as Resoluções nº 9/2012, do TJGO, e 114/2010, do CNJ, foi 

elaborado um diagnóstico das 150 edificações com dois tipos 

de avaliação: a primeira, técnica, realizada por engenheiros e 

arquitetos por meio de uma análise dos prédios em todos os 

indicadores apresentados; e a segunda, por meio, eletrônico 

com a disponibilização de um questionário para os Diretores do 

Foro com o intuito de apreciar vários quesitos que abordaram 

desde o acabamento ao estado de conservação. “Esse diag-

nóstico propiciará a base necessária para a elaboração dos 

planos de obras subsequentes”, explicou a coordenadora do 

escritório de planejamento da SGE, Mirelly Aparecida Tiago.

Plano de Logística Sustentável

Em parceria com o Núcleo de Gestão Ambiental, coor-

denado pelo desembargador Luiz Eduardo de Sousa, foi 

implementado o Plano de Logística Sustentável (PLS), em 

atendimento à Resolução nº 201/2015 do CNJ. O plano é o 

instrumento vinculado ao Plano Estratégico com objetivos e 

responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de exe-

cução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resul-

tados, que permite estabelecer e acompanhar práticas de 

sustentabilidade, racionalização e qualidade que objetivem 

uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos pro-

cessos de trabalho.

Lei Orçamentária Anual – LOA / Plano Plurianual – PPA

Outro trabalho realizado foi a elaboração da Lei Orçamen-

tária Anual (LOA) para 2016 e do Plano Plurianual (PPA) para 

o período de 2016 a 2019; executado em conjunto com a Dire-

toria Financeira e de Áreas da Secretaria do TJGO. “Abrimos 

o leque para que todos os setores pudessem participar ativa-

mente da composição do plano”, elucidou Léia Maria da Silva, 

coordenadora do escritório de projetos da SGE, que destacou 

a rapidez com que o PPA foi concluído, praticamente de ime-

diato após o término do PE. Ao estabelecer um parâmetro de 

comparação entre a forma como o PPA era produzido antes, 

por objetivo estratégico, vinculados aos temas específicos, 

Léia explicou que hoje a sistemática é feita com os macrode-

safios do Poder Judiciário, cuja distribuição é feita em primeiro 

e segundo graus, além da área meio. “A elaboração da pro-

posta orçamentária está diretamente relacionada com a estra-

tégia da organização. Somente com planejamento é possível 

atender as demandas básicas ao mesmo tempo que se in-

veste na modernização das atividades”, ponderou Scartezini.

Programa de Comunicação Institucional

O Programa de Comunicação Institucional – PCI está ali-

nhado ao Planejamento Estratégico vigente no TJGO e as po-

líticas de comunicação social do Poder Judiciário Nacional, 

como ferramenta de gestão e de melhoria da comunicação 

interna e externa da instituição, assegurando a integração dos 

canais de comunicação para a consecução da estratégia e, 

consequentemente, da missão, da visão de futuro e dos valo-

res institucionais.

A premissa do Programa é redimensionar os fluxos de co-

municação dando maior destaque a atuação do TJGO, com 

ênfase na divulgação dos seus programas, projetos, ações, 

atos e decisões, proporcionando maior credibilidade e trans-

parência a esse Poder.

Nesse aspecto, o PCI tem por propósito estabelecer as 

diretrizes e estratégias de comunicação para que a organiza-

ção alcance seus objetivos institucionais.

Projetos que o estruturam:

1. Desenvolvimento e implantação do Plano de Comunicação da Es-

tratégia do TJGO;

2. Campanhas Institucionais – comunicação efetiva da Justiça;

3. Reestruturação da Identidade Visual do Poder Judiciário do Estado 

de Goiás;

4. Estruturação da Área de Comunicação Visual e Digital do TJGO.
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Estratégia em Ação promoverá 
integração entre a capital e o interior

PPrevisto para ser reapresentado a partir do segundo semestre de 2015, o Projeto 

Estratégia em Ação adotará uma postura diferenciada e mudará o foco de atuação, 

já que sairá da capital para o interior a fim de levar para as outras comarcas o co-

nhecimento necessário sobre os trabalhos realizados pela SGE. Na opinião da Dire-

tora de Planejamento da SGE, Eunice Nogueira, essa iniciativa reflete diretamente 

no jurisdicionado, pois a compreensão por parte dos servidores de todo o processo 

estratégico e dos programas desenvolvidos pela Secretaria contribuirá com a efici-

ência dos serviços prestados a todos os que procuram o Poder Judiciário. “Faremos 

essa conexão tão importante e iremos até as outras comarcas. O servidor do interior 

não tem acesso à informação e cabe a nós estabelecer esse contato direto que terá 

reflexo imediato na eficácia da prestação jurisdicional”, observou. 

Na visão da Diretora, é preciso que os tribunais parem para pensar a estraté-

gia e analisem se o que está sendo realizado e executado realmente corresponde 

aos resultados almejados. Nesse contexto, ela cita o encontro anual da estratégia 

que ocorrerá em meados de outubro. “A estratégia só é comprovadamente funcional 

quando o usuário da Justiça percebe a diferença”, avalia.

Celeridade processual

TJGO implementa 
política de Priorização 
do 1º Grau da Justiça

Na Diretoria de Gestão da 

Qualidade – DGQ foi realiza-

do o mapeamento, a análise 

e o plano de ação para a me-

lhoria dos processos de “Re-

cebimento, Armazenamento 

e Destinação de Bens Apre-

endidos” para a Diretoria do 

Foro de Goiânia. A mesma 

atividade foi desenvolvida 

em conjunto com a Diretoria 

Administrativa, no que tange 

à Gestão de Frotas do TJGO. 

Outro produto que será en-

DDiferentes 

áreas do TJGO 

receberam auxílio 

na elaboração de 

projetos estratégicos 

pertinentes ao Plano 

de Gestão 2015/2017.

tregue brevemente pela di-

retoria é a Carta de Serviços 

ao Cidadão, que englobará 

os principais serviços ofere-

cidos aos cidadãos, com as 

orientações necessárias para 

a sua realização.

Na Diretoria de Gestão 

da Informação foi implanta-

do o Sistema SGE Indicado-

res, que tem por finalidade 

a coleta de dados para mo-

nitoramento do desempenho 

dos Objetivos Estratégicos, 

Metas do Plano de Gestão, 

bem como outros Indicado-

res para atendimento das 

Metas Nacionais, Meta da 

Estratégia Nacional de Jus-

tiça e Segurança Pública 

(Enasp) e demais programas 

do CNJ. Outra inovação é 

o desenvolvimento de uma 

base unificada com dados de 

todos os sistemas judiciais 

em funcionamento no TJGO 

(SPG, SSG, Projudi, SDM 2 e 

EXECPENWeb), utilizando os 

princípios de inteligência da 

informação.

A Diretoria de Planeja-

mento auxiliou a Coordena-

ção do  Programa Acelerar, 

visando a reestruturação dos 

núcleos e auxiliando no Pla-

nejamento de atividades. 

Nos últimos meses a Se-

cretaria de Gestão Estratégi-

ca (SGE) também passou a 

atuar com o Processo Admi-

nistrativo Digital (Proad) para 

cadastramento dos projetos 

estratégicos, cuja intenção é 

tornar mais célere e prático o 

trâmite processual. A Direto-

ria de Planejamento promo-

veu treinamento a respeito 

do novo sistema para cerca 

de 60 pessoas, entre asses-

sores setoriais de planeja-

mento, diretores de áreas e 

gerentes de projeto. A iniciativa 

tem contribuído para desburo-

cratizar os procedimentos, uma 

vez que o projeto está disponí-

vel não apenas para a SGE e 

para a área demandante, mas 

às partes envolvidas, de forma 

simultânea. A inovação está 

em conformidade com a Meta 

17 do Planejamento Estratégi-

co do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás (TJGO), que 

prevê alcançar, no mínimo, 

75% das estratégias propostas 

e também com a Meta 16, que 

consiste em reduzir em pelo 

menos 10% os insumos, como, 

por exemplo, tinta e papel. 


