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O Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJGO) já começou a colher os 
frutos do trabalho desenvolvido, do 
planejamento, do engajamento dos 
servidores e dos investimentos realiza-
dos com treinamento, capacitação de 
pessoal e aquisição das ferramentas 
de trabalho apropriadas. No final do 
mês de novembro, o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) concedeu ao 
TJGO o Selo Justiça em Números, na 
categoria Ouro, em reconhecimento 
ao grau de excelência alcançado. A 
premiação realizado durante o 9º En-
contro Nacional do Poder Judiciário, 
ocorrido nos dias 23 e 24 de novem-
bro, em Brasília (DF). O juiz auxiliar da 
Presidência Márcio de Castro Molinari 
e o secretário de Gestão Estratégica, 
Luís Maurício Bessa Scartezini, repre-
sentaram o TJGO na solenidade.

ESTATÍSTICAS 
CONSISTENTES ELEVAM O 
TJGO À CATEGORIA OURO 
DO JUSTIÇA EM NÚMEROS

Segundo Luís Scartezini, para al-
cançar a premiação, o TJGO tem en-
viado ao CNJ as informações do Sis-
tema de Estatística do Poder Judiciário 
(SIESPJ),  dentro dos prazos e de forma 
consistente. Os dados são fornecidos 
pela Divisão de Gestão da Informação, 
que os extrai diretamente do Sistema 
de Primeiro Grau (SPG) e Programa 
Judicial Digital (Projudi). Outros fatores 
contribuíram para o reconhecimento 
da qualidade da informação, tais como 
o quantitativo de relatórios estatísti-
cos para o planejamento estratégico, 
o cumprimento de resoluções do CNJ 
alinhadas à gestão da informação e o 
nível de informatização.

O diretor de Gestão da Informação, 
Domingos Chaves Júnior, ressalta o alto 
grau de cooperação e comprometimento 
entre as diversas áreas envolvidas.

“A excelência no 
repasse dos dados não 
seria possível se não 
houvesse cooperação 
e comprometimento 
entre as diversas áreas 
que se empenham em 
gerar e manter dados de 
qualidade. O Justiça 
em Números é um prêmio 
que abrange não só 
a Diretoria de Gestão da 
Informação, mas todas 
as áreas do TJGO.”
Domingos Chaves Júnior,    
Diretir de Gestão da Informação do TJGO
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O Selo Justiça em Números foi 
instituído pela portaria nº 186, de 
outubro de 2013 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). O objetivo é o 
aprimoramento do Sistema de Esta-
tísticas, a melhoria na qualidade da 
informação e a produção de dados 
confi áveis sobre o Poder Judiciário 
em todo o País. 

Novas regras foram instituídas 
neste ano, por meio da Portaria nº 
125, para concessão do Selo Justiça 
em Números. 

São considerados tribunais com 
nível de excelência na gestão da in-
formação, capazes de extrair dados 
analíticos de todas as unidades ju-
diciárias, em sistemas padronizados, 
de acordo com as regras das Tabelas 
Processuais Unificadas (Resolução 

nº 46/2007) e nos padrões do Mo-
delo Nacional de Interoperabilidade 
(MNI) do Conselho Nacional de Jus-
tiça. Pela primeira vez, a premiação 
considerou o nível de implantação 
dos processos eletrônicos também 
nos tribunais. 

A Comissão Avaliadora, com-
posta pelos membros da Comissão 
de Gestão Estratégica, Estatística 
e Orçamento do CNJ e a Diretoria 
Executiva do Departamento de Pes-
quisas Judiciárias (DPJ), analisa-
ram as proposituras dos tribunais e 
computaram a pontuação, definin-
do, os tribunais agraciados em cada 
uma das categorias do Selo. Goiás 
obteve a categoria Ouro, a segunda 
maior graduação conferida aos tri-
bunais do País.

“Os dados gerados 
atualmente são mais 
confiáveis do que no início 
do Justiça em Números. 
A área de Gestão da 
Informação passou a ser o 
cerne do Poder Judiciário, 
pois reúne dados valiosos, 
que possibilitam identificar 
as prioridades. É sobre as 
informações que se tomam 
as decisões.”
Luís Maurício de Bessa Scartezini, 
secretário de Gestão da Estratégia do TJGO

“Se há dez anos pouco 
se sabia em termos 
concretos sobre os reais 
desafi os do Judiciário, 
hoje é possível identifi car 
e reconhecer os grandes 
avanços quanto à 
produção, sistematização 
e divulgação de dados 
quantitativos e qualitativos 
referentes ao 
Poder Judiciário.”
Fabrício Bittecourt,     
secretário-geral do CNJ, 

A Secretaria de Gestão Estraté-
gica está preparando a Reunião de 
Avaliação da Estratégia (RAE) do 2º 
quadrimestre, compreendido entre 
os meses de agosto e novembro de 
2015. O encontro deverá ser realiza-
do na segunda quinzena de janeiro de 
2016. O objetivo é avaliar os resulta-
dos dos Planos de Gestão 2015/2016 
e Estratégico 2015/2020, para fazer 
um balanço dos resultados, ações e 
projetos e promover os ajustes ne-
cessários para o próximo ano.

A RAE é uma oportunidade de obter 
uma visão mais ampla do Plano Estra-
tégico. É o momento apropriado para 
avaliação dos resultados institucionais. 

A Resolução nº 29 do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás (TJGO), 
de 27 de maio de 2015, defi ne os 
critérios de participação de todos os 
integrantes do Poder Judiciário de 
Goiás nas RAEs. Atende, também, a 
Resolução nº 198/2014 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que insti-
tuiu a Estratégia Nacional do Poder 
Judiciário para o sexênio 2015/2020.

A Reunião de Avaliação da Estraté-
gia atinge os níveis de Gestão da Es-
tratégia, de Gestão Administrativa e de 
Gestão Operacional, os quais integram 
a Rede de Governança para Resulta-
dos da Justiça Estadual de Goiás, que 
promove o monitoramento e avaliação 
dos resultados institucionais.

2º REUNIÃO
DE ANÁLISE 
ESTRATÉGICA

O QUE É O SELO 
JUSTIÇA EM NÚMEROS

Reunião da equipe da 
Diretoria de Gestão 

da Informação com o 
Secretário da SGE
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O Escritório de Projetos da Secretaria 
de Gestão Estratégica (SGE) acompanha 
atualmente 57 projetos e iniciativas estra-
tégicos, que estão diretamente relacio-
nados aos resultados das metas e obje-
tivos estratégicos dos Planos de Gestão 
e Estratégico. Para promover uma gestão 
sistemática dos projetos e iniciativas, o 
Escritório de Projetos tem capacitado os 
assessores setoriais de planejamento, 
para que todos estejam aptos a alimentar 
o sistema de gerenciamento de projetos 
adotado pelo Tribunal de Justiça do Esta-
do de Goiás (TJGO). A capacitação facili-
ta  a gestão dos projetos e iniciativas por 
meio das áreas responsáveis.

Outro trabalho realizado pelo Escritó-
rio de Projetos, coordenado pelo secretá-
rio de Gestão Estratégica, Luís Maurício 

Bessa Scartezini, foi o de compilar ações 
e agrupá-las em projetos estratégicos 
maiores, e semanalmente se reunindo 
para mensurar os resultados e a gestão 
do portfólio. Neste ano, foram realizadas 
188 horas de capacitação sobre gestão 
estratégica, com os temas Planejamento 
Estratégico e Uso do BSC, Metodologia 
em Gerenciamento de Projetos, Treina-
mento no Sistema de Gerenciamento de 
Projetos – GPWEB, além da participação 
no 10º Seminário de Gerenciamento de 
Projetos, oferecido pelo Project Manage-
ment Institute (PMI).

Para 2016, as capacitações realizadas 
pela equipe da SGE serão replicadas para 
os assessores setoriais de planejamen-
to, bem como estão previstas reuniões 
mensais para apoiar os assessores no 

desenvolvimento e acompanhamento do 
desempenho das iniciativas estratégicas. 
Também estão previstas capacitações por 
meio da educação à distância (EAD) para 
os assessores e pessoas interessadas na 
temática de gestão estratégica.

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL  
É LANÇADO EM HIDROLÂNDIA

ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRUTURA PORTFÓLIO 

57 projetos

30 em execução

18 a iniciar

6 concluídos

1 sobrestado

2 cancelados

O desembargador Luiz Eduardo de 
Sousa lançou, no dia 10 de dezembro, 
o Plano de Logística Sustentável (PLS) 
na Comarca de Hidrolândia, escolhida 
para adoção do projeto piloto. Ao lado 
da juíza Wilsianne Ferreira Novato, di-
retora do Foro local, o desembargador 
Luiz Eduardo, que é coordenador do 
Núcleo de Responsabilidade Socio-
ambiental do TJGO e do PLS, pediu o 
engajamento de todos os servidores na 
adesão às novas medidas. O secretário 
de Gestão Estratégica do TJGO, Luís 
Maurício Bessa Scartezini, também par-
ticipou do evento. 

O PLS faz parte de um amplo e es-
truturado conjunto de iniciativas instituí-
das pelo Conselho Nacional de Justiça, 
na Resolução nº 201 de 2015. A juíza 
Wilsianne Novato garantiu que todos os 
esforços serão desempenhados para 
cumprimento das normas do PLS.

Uma apresentação sobre o PLS 
foi feita pelos servidores do Núcleo de 
Responsabilidade Socioambiental do 
TJGO, Claudivina Batista Rosa e Eduar-
do Borges de Souza,sobre as diretrizes 
estratégicas nacionais para implantação 
e aperfeiçoamento do PLS, bem como 
dos conceitos de sustentabilidade, pre-
servação do meio social, mudanças de 
hábito, entre outros. Foram escolhidos 

seis servidores que atuarão na comar-
ca como multiplicadores para o auxílio 
nos trabalhos, com acompanhamento 
de uma equipe técnica. A previsão é a 
de que haja 10% na redução do con-
sumo de papel, água e esgoto, energia 
elétrica, combustível e outros produtos, 
conforme as metas estipuladas.

O PLS se propõe a implementar 
ações em 14 metas, desenvolvidas nos 
ambientes internos do Poder Judiciário 
do Estado de Goiás, com alcance em 
todas as comarcas do Estado.

PRINCÍPIOS DA 
SUSTENTABILIDADE

n Ecologicamente correto

n Economicamente viável

n Socialmente justo

n Culturalmente aceito

Desembargador Luiz Eduardo de Sousa faz lançamento do PLS em Hidrolândia
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O Projeto Amparando Filhos – Trans-
formando Realidades com a Comuni-
dade Solidária, idealizado pelo juiz Fer-
nando Augusto Chacha Rezende, da 
comarca de Serranópolis, foi instituído 
pelo Decreto Judiciário nº 2807/2015. 
Tem por objetivo apoiar crianças e ado-
lescentes, filhos de mulheres encarcera-
das, no processo de desenvolvimento 
de suas habilidades individuais, inter-
pessoais, comunitárias, psicológicas e 
sociais, no sentido de fortalecê-los para 
a construção de um projeto de vida pró-
-ativo e saudável, baseado em sonhos e 
metas, evitando-se a repetição da histó-
ria familiar marcada pelo crime.

“Este projeto tem um olhar que vai 
além da prestação jurisdicional pura e 
simples. É um projeto de Justiça rela-
cionado à solidariedade humana, que 
tem uma repercussão muito positiva e 
servirá de paradigma para o País todo”, 

afirmou o presidente do TJGO, desem-
bargador Leobino Valente Chaves.

O desembargador Luiz Eduardo 
de Sousa, coordenador do Núcleo de 
Responsabilidade Social e Ambiental 
do TJGO, ressaltou a capacidade que 
o Amparando Filhos tem de mobilizar a 
sociedade. “Essa é uma forma de levar 
a prestação jurisdicional de uma forma 
mais efetiva e humanizada, além de 
estimular o cidadão a participar mais 
efetivamente da sua comunidade” fri-
sou o magistrado.

O Amparando Filhos vem ganhando 
notoriedade nacional. Recentemente, o 
magistrado esteve no Ministério Público 
do Rio Grande do Sul (MPRS) apresen-
tando o projeto, implantado nas comar-
cas goianas de Serranópolis e Jataí, 
para suporte psicológico, educacional 
e assistencial a crianças e adolescentes 
filhos de mães detentas.

O Amparando Filhos está ativo há 3 
meses e atende 35 filhos de detentas. 
Já foi elaborada pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJGO) uma carti-
lha, na qual são explicados os objetivos 
da proposta e quais os passos devem 
ser seguidos pelos cidadãos que pre-
tendem participar do projeto como pro-
tetores solidários.

PROJETO AMPARANDO FILHOS 
TRANSFORMA REALIDADE 
DE CRIANÇAS EM GOIÁS

Projeto Amparando Filhos vem 
ganhando destaque nacional devido ao 

impacto positivo proporcionado

“Este projeto tem um olhar 
que vai além da prestação 
jurisdicional pura e simples. 
É um projeto de Justiça 
relacionado à solidariedade 
humana, que tem uma 
repercussão muito positiva 
e servirá de paradigma para 
o País todo”
Desembargador Luiz Eduardo de Sousa


