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Valente Chaves, o resultado do relatório 

reflete a responsabilidade na aplicação 

dos recursos e a criatividade para supe-

rar as dificuldades financeiras.

“É um marco importante para o Tribu-

nal, na proporção em que estamos sempre 

entre os primeiros do Justiça em Números. 

Com toda a dificuldade que nós temos de 

material humano e estrutural, conseguimos 

sempre despontar neste relatório como os 

primeiros do País”, afirmou o presidente.

A correta gestão de recursos foi res-

saltada também pelo juiz auxiliar da Pre-

sidência do TJGO, Márcio de Castro Mo-

linari, que acompanhou a apresentação 

do material, com o secretário de Gestão 

Estratégica, Luís Maurício Bessa Scarte-

zini, e o diretor de Gestão da Informação 

da SGE, Domingos Chaves Júnior.

“O Justiça em Números comprova que 

o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

vem evoluindo substancialmente ao longo 

dos anos e demonstra a extrema eficiên-

cia na aplicação dos recursos disponíveis 

para a atividade-fim, além do esforço mo-

numental para com nossos magistrados e 

servidores no compromisso da prestação 

jurisdicional”, ressaltou Molinari. ►

Resultado do IPC-Jus PoR tRIbunal na JustIça estadual

TJGO alcança o primeiro lugar em 
produtividade entre os Tribunais do País

OO Tribunal de Justiça do Esta-
do de Goiás (TJGO) está entre os 
mais eficientes Tribunais do Brasil 
em termos de produtividade, se-
gundo o Justiça em Números 2015 
(ano-base 2014), relatório divulgado 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), no dia 15 de setembro, du-

Fonte CnJ – JustIça em númeRos 2015, Pg. 105

TJGO alcança o primeiro lugar em 
produtividade entre os Tribunais do País

rante a 2ª Reunião Preparatória para o  
9º Encontro Nacional do Poder Judiciá-
rio, em Brasília (DF). 

O Índice de Produtividade Compara-

da da Justiça (IPC-Jus) é um indicador 

criado pelo CNJ que resume os dados 

recebidos pelo sistema de estatística do 
Poder Judiciário em uma 

única medida, de modo 

a refletir a produtividade 

e a eficiência relativa dos 

tribunais. O Tribunal Goia-

no se destaca em 1º lugar 

nesse quesito, empatando 

com os Tribunais do Rio 

de Janeiro e do Rio Gran-

de do Sul, além do Tribu-

nal de Justiça do Amapá.

Esse índice permite a 

comparação entre os Tri-

bunais do mesmo ramo 

de Justiça, independen-

temente do porte, pois 

considera o que foi pro-

duzido a partir de recur-

sos ou insumos disponí-

veis para cada um. Para 

o presidente do TJGO, 

desembargador Leobino 
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Gráfico IPM – Índice de Produtividade dos Magistrados
O Justiça em Números registra no Índice de Produtividade 

dos Magistrados (TJGO) em 1º lugar dentre os Tribunais de médio 

porte, com 2.002 processos baixados por magistrado. No com-

parativo nacional, está em 4º lugar, atrás apenas dos Tribunais 

de grande porte – Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.
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índICe de PRodutIvIdade dos seRvIdoRes (IPS)
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Gráfico IPS – Índice de Produtividade dos Servidores

Sobre a produtividade dos servidores, o Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás se destacou com 138 processos baixa-

dos por servidor, obtendo novamente a 1ª colocação entre os 

Tribunais de médio porte e o 4º lugar no comparativo nacional, 

estando somente atrás dos Tribunais de grande porte – Rio de 

Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Números positivos

Segundo o secretário de Gestão Estratégica, Luís Scar-

tezini, o resultado do Justiça em Números é muito positivo 

para o Estado. “Goiás, mais uma vez se destaca nacional-

mente com resultado positivo, em função principalmente 

do compromisso de juízes e servidores, que buscam juntos 

ofertar a melhor prestação jurisdicional. O Justiça em Nú-

meros vem atestar o bom desempenho do TJGO”, afirmou.

Quando se analisa a base histórica desse relatório, 

explicou Scartezini, percebe-se claramente essa melho-

ria dos indicadores, resultado do investimento em projetos 

como Justiça Ativa, Acelerar Previdenciário e Conciliação 

e outras iniciativas voltadas para gerar maior eficiência 

nas unidades judiciárias. 

Taxa de congestionamento
O relatório Justiça em Números 2015 ressalta que 

a taxa de congestionamento do TJGO foi de 62,1%. O 

índice é o menor já registrado desde o estabelecimen-

to desse indicador.

No 1º grau de jurisdição a taxa de congestiona-

mento foi de 64%, resultando na classificação do Tri-

bunal como 3º melhor em desempenho dentre os tribu-

nais de médio porte. O resultado é superior à média da 

Justiça Estadual brasileira, que foi de 76%.

O TJGO é também referência nacional nesse indi-

cador no âmbito do 2º grau de jurisdição. O índice de 

11% é o menor entre todos os Tribunais estaduais do 

País, muito distante da média nacional de 47%.

taxa de CongestIonamento na JustIça estadual
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Ferramenta digital ajuda na análise de dados processuais
Painéis e gráficos ilustrados ajudam na tomada de decisões estratégicas.

AA Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) desenvolveu 

painéis digitais que possibilitam realizar análise completa dos 

processos nas comarcas do Judiciário Goiano. A proposta é 

oferecer subsídios para atuações e iniciativas que visam à re-

dução do acervo judiciário. 

O sistema, que já vinha sendo utilizado pelo Núcleo de 

Enfrentamento das Demandas Repetitivas e Complexas – Pro-

grama Acelerar, agora, passa a ser disponibilizado também 

aos Juízes Auxiliares da Presidência, com novos painéis de 

gerenciamento. Os Juízes Auxiliares passam a acompanhar 

os resultados alcançados pelo plano estratégico e de gestão, 

por meio de gráficos de evolução e dashboards e, ainda, têm 

acesso ao inventário de processos em tramitação do 1º Grau. 

Segundo o secretário de Gestão Estratégica, Luís Maurício 

Bessa Scartezini, o diferencial da ferramenta é a comparação 

de dados colocada com clareza. “A informação para nossos 

gestores, de forma clara e visual, diminui o tempo de tomada 

de decisões e facilita o acompanhamento de resultados”.

É possível, por exemplo, acompanhar os resultados do 

Programa Acelerar, bem como definir estratégias e plano de 

atuação. O próximo passo é ampliar o uso da ferramenta a 

outros gestores do TJGO e promover novos painéis, como o 

da taxa de congestionamento. 

Para o responsável pelo projeto, o Diretor de Gestão Infor-

mação da SGE, Domingos da Silva Chaves Júnior, os objetivos 

dessa ferramenta são coletar, organizar e demonstrar os núme-

ros, de forma simples e acessível, para pautar ações em prol 

da melhor prestação jurisdicional. “Não se pode gerir o que não 

se pode medir. É por essa máxima que buscamos utilizar as 

práticas mais modernas de análise de dados, para fornecer um 

diagnóstico completo, em vários âmbitos, numa ferramenta de 

apoio à decisão responsiva e flexível”, sintetizou.

que magistrados e servidores possam acompanhar os pro-

cessos vinculados às metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e, assim, verificar as pendên-

cias de julgamento. Dessa forma, é possível desempenhar 

uma melhor gerência e atuação no acervo, possibilitando a 

tomada de decisões no sentido de priorizar a tramitação do 

processo e corrigir eventuais falhas identificadas.

O SGE Corporativo permite, ainda, atualização posterior 

nos sistemas judiciais eletrônicos, uma vez que não pos-

sui foco no andamento processual, e sim no julgamento da 

ação. O acesso é feito por meio da ARCA e os servidores 

das unidades judiciárias que desejarem solicitar a liberação 

de acesso devem enviar e-mail para: estatística@tjgo.jus.br, 

com nome e matrícula.

Tecnologia e acessibilidade são as palavras-chave do 

sistema SGE Corporativo, desenvolvido pela Diretoria de 

Gestão da Informação da Secretaria de Gestão Estratégi-

ca. Atualizada mensalmente, a plataforma é disponível para 

PaInel do PRogRama aCeleRaR – núCleo PRevIdenCIáRIo

Resultados a um clique de distância
SGE Corporativo:
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1ª RAE alcança mais de 200 pessoas nos 
três níveis de governança 

desembargador Leobino Valente Chaves, foi ressaltado que 

o Poder Judiciário goiano já conseguiu alcançar 22,5% das 

metas elencadas, em apenas quatro meses. 

“A intenção é desenvolver todas as metas de forma igua-

litária, sem priorizar determinado assunto. O resultado alcan-

çado demonstra que estamos desenvolvendo uma estrutura 

ampla e complexa, com congregações de esforços de várias 

áreas do Judiciário”, explicou o presidente.

Entre as ações desenvolvidas, estão mecanismos de inteli-

gência para acompanhamento processual e de produtividade 

de servidores e magistrados; ampliação das soluções alterna-

tivas para conflitos, resolvendo questões na fase pré-proces-

sual e capacitação.

Para a conciliação, por exemplo, o presidente destacou 

que recebeu elogios do ministro Jorge Mussi, do Superior Tri-

bunal de Justiça (STJ). Atualmente, são 27 Centros Judiciá-

rios de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) em todo o 

Estado. “O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi o que 

mais cresceu nesse aspecto proporcionalmente e, assim, é 

possível tornar mais ágeis os acordos e reduzir a entrada de 

processos no Judiciário”.

Iniciativa discute resultados obtidos para alcançar metas do quinquênio.

CCom objetivo de promover uma gestão eficiente e partici-

pativa, a 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia envolveu mais 

de 200 pessoas, entre servidores, diretores e magistrados, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) para analisar 

e discutir metas e resultados. A iniciativa foi realizada entre os 

dias 31 de agosto e 14 de setembro, envolvendo três níveis: 

estratégico, para membros da presidência e Corregedoria Ge-

ral da Justiça; administrativo, voltado a diretores de área e de 

Foro, secretários de Câmaras, Seções e Juizados Especiais, 

escrivães e assessores setoriais; e operacional, direcionado 

aos demais servidores, por meio de plataforma online. 

Segundo o titular da Secretaria de Gestão Estratégica 

(SGE), Luís Maurício Bessa Scartezini, “a intenção é acom-

panhar sempre o desempenho, a fim de melhorar ou alterar 

pontos a tempo para atingir os tópicos estabelecidos no Pla-

nejamento Estratégico 2015-2020, que incluem meios para 

melhorar a celeridade, produtividade e o alcance social”. 

Resultados

Na ocasião em que foram apresentados os resultados das 

iniciativas propostas para o biênio ao presidente do TJGO, 

sCaRtezInI, seCRetáRIo da sge, aPResenta os Resultados à equIPe de nível estRatégICo do tJgo


