


Objetivo da Reunião
Apresentação dos Resultados Alcançados;

Integração entre os envolvidos na execução 
da estratégia;

Definição de melhorias para alcance dos 
sucesso nos projetos e metas;



Agenda

Abertura
Metas 1, 2, 6 e 10 – Presidência

Metas 1, 2, 4 ,10 e 11 – Corregedoria-Geral da Justiça

Meta 3 – Comissão Permanente pela Conciliação

Metas 13 e 18 – Diretoria Geral

Meta 16 – Coordenadoria de Obras

Meta 8 – Diretoria Administrativa

Metas 14, 15 – Recursos Humanos

Meta 17 – Diretoria de Informática

Metas 5, 7, 9, 12 – Secretaria de Gestão Estratégica



PRESIDÊNCIA
Metas

1, 2, 6 e 10



META 01

JURISDIÇÃO
Casos 
Novos

Processos 
Baixados

Casos Pendentes 
de Julgamento

Taxa de 
Congestiona
mento Atual

Meta 
2011

Linha de 
Base

Avaliação

1º grau 264.334 335.494 1.129.308 75,93% 65% 69,51% L
2º grau 45.515 59.335 16.863 4,88% 19% 21,13% J

Turmas Recursais 2.163 1.465 2.004 64,84% 35% 38,58% L
Juizados 174.240 96.048 72.963 61,15% 35% 38,91% L

Geral 486.252 492.342 1.221.138 71,16% 60% 65,20% L
Fonte: Resolução 76 CNJ
Obs.: A taxa foi calculada  com relação aos últimos 12 meses - Agosto/2010 a Julho/2011



Meta 2

JURISDIÇÃO
Casos Novos -

CONHECIMENTO
Processos Baixados -

CONHECIMENTO

Índice  de 
Atendimento 

(%)
Meta 2011 Avaliação

1º grau 96.191 56.541 58,78% 112,00% L
2º grau 23.829 27.966 117,36% 112,00% J

Turmas Recursais 1.083 1.006 92,89% 112,00% K
Juizados 48.368 53.304 110,21% 112,00% K

Geral 169.471 138.817 81,91% 112,00% K
Fonte: Resolução 76 CNJ Obs.: Somente os processos  de Conhecimento.



Meta 10

JURISDIÇÃO Linha de Base
Meta 
2011

Tempo 
médio de 

tramitação 
obtido em 

dias 

Índice 
Obtido %

Avaliação

1º grau (protocolo até a 
sentença)

1268 1141 1521 -20% L

2º grau
959 863 398 58% J

Juizados
1033 930 1025 1% J

Turmas Recursais
241 217 205 15% J

Média 875,25 787,725 787,25 10% J



Meta 1 Meta 2 Meta 10

65,2% L 112% K 10% J
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Implantação da Padronização e da Otimização das Rotinas de Trabalho (Manual de 
Rotinas);
• Adequação da infraestrutura física, equipamentos de informática e pessoas através do 
estudo de quantidade de servidores e processos em tramitação nas Câmaras;
• Treinamento dos 138 servidores da Diretoria Judiciária nas Rotinas de Trabalho;
• Validação de uma sistemática de acompanhamento do tempo de tramitação do 2o. 
Grau;

• Foram levantados no acervo de processos de 2º Grau os que já estavam aptos a serem 
baixados e, que não estavam alimentados corretamente no sistema, procedendo sua 
baixa
Ex: Os processos arquivados, mesmo que provisoriamente, no primeiro grau não 
possuíam comunicação sobre este evento, o que o mantinha em aberto.
• Foram mapeados os processos de trabalho e definidos os indicadores de desempenho 
das Secretarias de Câmaras e Sessões, o que possibilitou a melhoria do procedimento 
de trabalho;
• Maior integração dos Desembargadores com a Coordenadoria de Avaliação e 
Resultados sobre suas estatísticas, métodos de aferição e produtividade. 
• Treinamento das Lideranças sobre procedimentos de trabalho e gestão de pessoas 
para um melhor desempenho.



Meta 6

Composição da meta Linha de Base Meta 2011 Índice Obtido Avaliação

Implantar Programa de esclarecimento ao 
Público sobre as funções, atividades e 

órgãos do Poder Judiciário em Escolas ou 
outros espaços públicos

0,00% 100,00% - L

Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• O projeto está em fase de elaboração.

• Elaboração e execução do Projeto Justiça Educacional com as seguintes ações:

– Divulgação das Funções, Atividades e os Órgãos do Poder Judiciário proporcionando ao 
público alvo (jovens em idade escolar) melhor esclarecimento sobre o Sistema Judiciário;

– Realização de Encontros nas Unidades Escolares com o Juiz da Comarca ou Comunidade;

– Neste ato serão distribuídas 1.500 Cartilhas educativas, disponibilizadas pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros – AMB;

– Também será realizada uma atividade lúdica com grupo especializado em Comunicação 
com  Público Jovem  sobre o conteúdo da cartilha;

– Será encaminhado um ofício para cada magistrado solicitando a adesão ao projeto;

– Esta primeira etapa está previsto para realização até Final de Novembro.



CORREGEDORIA-GERAL
DA JUSTIÇA

Metas
1, 2, 4, 10 e 11



META 01

JURISDIÇÃO
Casos 
Novos

Processos 
Baixados

Casos Pendentes 
de Julgamento

Taxa de 
Congestiona
mento Atual

Meta 
2011

Linha de 
Base

Avaliação

1º grau 264.334 335.494 1.129.308 75,93% 65% 69,51% L
2º grau 45.515 59.335 16.863 4,88% 19% 21,13% J

Turmas Recursais 2.163 1.465 2.004 64,84% 35% 38,58% L
Juizados 174.240 96.048 72.963 61,15% 35% 38,91% L

Geral 486.252 492.342 1.221.138 71,16% 60% 65,20% L
Fonte: Resolução 76 CNJ
Obs.: A taxa foi calculada  com relação aos últimos 12 meses - Agosto/2010 a Julho/2011



Meta 1 65,2% L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Alto volume de processos acumulados em Goiânia
• Falta de espaço físico  nos arquivos, impossibilitando o distribuidor arquivar definitivamente os 

processos físicos.
• Aumento da demanda dos juizados em função do PROJUDI.
• Alto volume de processos de Execuções Fiscais baixadas na Prefeitura de Goiânia e que 

permanecem ativos no judiciário.
• Grande  número  de unidades judiciárias desprovidas de magistrados.
• Inadequação das fases processuais no SPG, dificultando o gerenciamento, metodologia de 

trabalho e controle nas escrivanias.
• Falta de gerenciamento das informações do SPG e PROJUDI imputável aos diversos agentes 

envolvidos no processo.

• Conseguir espaço físico para arquivar os processos findos e não baixados.
• Formar uma “Força Tarefa” para baixar e arquivar os processos de Execução Fiscal já findados 

pela Prefeitura de Goiânia.
• Alterar a competência dos juizados criminais para ”competência mista” com uso desafogando a 

demanda excessiva dos juizados cíveis.
• Identificar no PROJUDI as disfunções que podem estar causando aumento da tava de 

congestionamento nos juizados.
• Finalizar os trabalhos do Programa Atualizar em Goiânia.
• Desenvolver sistema de gerenciamento das informações do SPG e do PROJUDI(Sistema 

Controle).



Meta 2

JURISDIÇÃO
Casos Novos -

CONHECIMENTO
Processos Baixados -

CONHECIMENTO

Índice  de 
Atendimento 

(%)
Meta 2011 Avaliação

1º grau 96.191 56.541 58,78% 112,00% L
2º grau 23.829 27.966 117,36% 112,00% J

Turmas Recursais 1.083 1.006 92,89% 112,00% K
Juizados 48.368 53.304 110,21% 112,00% K

Geral 169.471 138.817 81,91% 112,00% K
Fonte: Resolução 76 CNJ Obs.: Somente os processos  de Conhecimento.



Meta 2 81,91% K
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Alto volume de processos acumulados em Goiânia
• Falta de espaço físico  nos arquivos, impossibilitando o distribuidor arquivar definitivamente os 

processos físicos.
• Aumento da demanda dos juizados em função do PROJUDI.
• Alto volume de processos de Execuções Fiscais baixadas na Prefeitura de Goiânia e que 

permanecem ativos no judiciário.
• Grande  número  de unidades judiciárias desprovidas de magistrados.
• Inadequação das fases processuais no SPG, dificultando o gerenciamento, metodologia de 

trabalho e controle nas escrivanias.
• Falta de gerenciamento das informações do SPG e PROJUDI imputável aos diversos agentes 

envolvidos no processo.

• Conseguir espaço físico para arquivar os processos findos e não baixados.
• Formar uma “Força Tarefa” para baixar e arquivar os processos de Execução Fiscal já findados 

pela Prefeitura de Goiânia.
• Alterar a competência dos juizados criminais para ”competência mista” com uso desafogando a 

demanda excessiva dos juizados cíveis.
• Identificar no PROJUDI as disfunções que podem estar causando aumento da tava de 

congestionamento nos juizados.
• Finalizar os trabalhos do Programa Atualizar em Goiânia.
• Desenvolver sistema de gerenciamento das informações do SPG e do PROJUDI(Sistema 

Controle).



Meta 4

Número de polos instalados Meta 2011 Desempenho % Avaliação

4 8 50,00% L

Causas dos resultados alcançados:
• Dependência do Poder Executivo  para construção das unidades de internação de menores, 

que possibilitarão a efetivação dos 10 pólos regionais da Infância e Juventude.
• Dependência da lei para criação de Varas com competência exclusiva em Infância e Juventude.

Soluções propostas:

• TAC proposto pelo MPGO para efetivação dos Pólos Regionais da Infância e Juventude.
• Contratos da Corregedoria-Geral da Justiça com o Governador do Estado e com o Presidente da 

AGETOP(Ofícios já encaminhados).
• Instalação das Varas de Formosa e Itumbiara.



Meta 10

JURISDIÇÃO Linha de Base
Meta 
2011

Tempo 
médio de 

tramitação 
obtido em 

dias 

Índice 
Obtido %

Avaliação

1º grau (protocolo até a 
sentença)

1268 1141 1521 -20% L

2º grau
959 863 398 58% J

Juizados
1033 930 1025 1% J

Turmas Recursais
241 217 205 15% J

Média 875,25 787,725 787,25 10% J



Meta 10 13% J
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Varas Criminais(entorno DF)
• Projeto Prosseguir
• Projeto Avançar
• Projeto Atualizar Gabinetes
• Grupo de Apoio às Atividades dos Magistrados
• Meta 2
• Videoconferência nas Varas Criminais
• Mutirão do Júri
• Melhoria do Projudi



Meta 11

Comarcas com procedimentos padronizados Total de 
comarcas

Meta 
2011

Índice 
Obtido

Avaliação
Nome Qtde.

Águas Lindas, Alexânia, Anápolis, Anicuns, 
Bela Vista, Caldas Novas, Catalão, Cidade 
Ocidental, Cristalina, Crixás, Formosa, 
Goianápolis, Goiânia - 8º Criminal, Goiás, 
Inhumas, Itaberaí, Itumbiara, Jataí, Luziania, 
Mineiros, Morrinhos, Novo Gama, Padre 
Bernardo, Planaltina, Quirinopolis, Rio Verde, 
Santa Terezinha De Goiás, Santo Antonio Do 
Descoberto, Senador Canedo, Trindade, 
Valparaiso de Goiás

31 127 50% 24,41% L



Meta 11 24,41% L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• A demora na aquisição dos materiais para a efetivação do 
projeto em todo o Estado.

• Algumas comarcas não compareceram ao Workshop de 
Capacitação de Padronização e Normatização dos 
procedimentos das VEP’S.

• Os materiais para a padronização dos procedimentos ficaram 
prontos ao final do mês de setembro e serão encaminhados 
para as comarcas até o final de outubro, junto com os processos 
de execução penal do Mutirão Carcerário.

• Em outubro será encaminhado pela CGJ um oficio deliberando 
sobre o prazo e condições para efetivação do projeto em todas 
as comarcas.



COMISSÃO PERMANENTE 
DO MOVIMENTO PELA 

CONCILIAÇÃO

Meta 3



Meta 3

Composição da Meta Linha de Base Meta 2011 Índice Obtido Avaliação

Varas e Comarcas 38,40% 45% 37,9% K
DPVAT 71,40% 70% 46,0% L
Instituições Financeiras 50,10% 70% 49,8% K
Semana da Conciliação 56,70% 70% L
Banca Permanente 73% 70% 59,7% K
INSS 56,40% 70% 53,5% K
Justiça Móvel 87,90% 90% 90,6% J

Índice Geral    65,80% 65% 42,0% L



Meta 3 42,0% L
Causas dos resultados alcançados:

PONTOS FORTES:
• Efetividade da Justiça Móvel de Trânsito
• Realização de audiências concentradas de DPVAT
• Realização de audiências concentradas das Varas de Família
• Encaminhamento de processos aptos à conciliação

PONTOS FRACOS:
• Os dados estatísticos referentes à Semana Nacional de Conciliação não estão incluídos no relatório, 
uma vez que a mesma ainda não ocorreu no ano de 2011
• Existência de comarcas que não informam devidamente os dados das conciliações realizadas
• Inclusão de processos sabidamente inaptos para a consecução de acordos
• Processo de capacitação de conciliadores ainda em dase de aperfeiçoamento 

Soluções  buscadas:
• Realização do Show da Paz no Centro de Convenções de Goiânia, como divulgação da cultura 
da paz:

• Arrecadação de mais de 2000 (dois mil) quilos de alimentos
• Participação de mais de 2000 (duas mil) pessoas: desembargadores, juízes, servidores do Poder 
Judiciário, autoridades internacionais, autoridades estaduais e municipais, professores, alunos e outros

• Investir na realização da Semana Nacional de Conciliação
• Intensificar a realização de audiências concentradas
• Investir na orientação a magistrados e sevidores para maior adesão à conciliação
• Estimular as grandes empresas litigantes a oferecerem melhores propostas de acordo, como por exemplo os 
bancos , seguradoras e empresas de telefonia
• Seleção de processos para a conciliaçaõ com a exclusão de feitos inaptos a acordo

Soluções propostas:Soluções propostas:



SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 2006 A 2010

Ano Nº Audiências Realizadas % Acordos 

2006 (Dia Nacional) 3.582 79,98

2007 5.055 38,52

2008 5.382 37,63

2009 set 3.878 34,81

2009 dez 19.468 65,8

2010 dez 33.841 56,87

TOTAL 71.206 56,51



AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DESIGNADAS, REALIZADAS E ACORDOS
DEZEMBRO DE 2006 A 23 DE SETEMBRO DE 2011

QUADRO COMPARATIVO

ANO
AUDIÊNCIAS ACORDOS

DESIGNADAS REALIZADAS QUANTIDADE VALOR (R$) 
2006 4.571 3.858 2.663 -
2007 60.886 49.370 16.572 -
2008 81.178 64.493 19.609 -
2009 103.444 91.233 36.958 48.236.999,91
2010 127.969 112.141 48.081 62.580.923,19
2011 82.385 62.692 24.528 55.807.034,75

TOTAL 460.433 383.787 148.411 166.624.958



AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DESIGNADAS, REALIZADAS E ACORDOS
DEZEMBRO DE 2006 A 23 DE SETEMBRO DE 2011

TOTAL ESTADO DE GOIÁS



DIRETORIA-GERAL
Metas

13 e 18



Meta 13

Tipo de processo
Tempo médio de 

tramitação
Linha de 

Base
Meta 
2011

Índice 
Obtido %

Avaliação

Média (dias) 221 178 170 -24% L



Meta 13 -24% L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Crescente número de processos;

• Não finalização da validação do mapeamento de processos pelas áreas.

• Levantar os processos que tem maior tempo de tramitação;

• Verificar os processos de apresentação de Contas de Obras;

• Finalizar a validação do mapeamento dos processos.



Meta 18

• Dos 72 Projetos Estratégicos, 17 (23,61%) foram autuados (planejados 
e aprovados sob o parecer técnico da Coordenadoria de 
Planejamento). 

Projetos elaborados até set/2011 Orçamento Estratégico 2011*
Quantitativo Orçamento 

Planejados Finalizados Planejados Executado Execução % Total Executado
Índice 

Obtido %
Avaliação

17** 2 16.378.904,24 5.772.460,91 35,24% 46.454.780,05 5.772.460,91 12,43% L

*Valor inicial R$ 112.858.012,91, retirado o valor de R$ 66.403.232,86 (Fórum Cível);
** Projeto de Obras e reformas, mais 16 projetos.



Meta 18 12,43% L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Foram apresentados 17 projetos e 23 processos de aquisição, sendo que 
ainda restam 55 projetos a serem elaborados pelas áreas responsáveis;

• Falta identificação nos processos nos processos de aquisição que são de 
projetos estratégicos.

• Estamos elaborando o Plano Plurianual –PPA 2012/2015 do Tribunal de 
Justiça de Goiás com base no Plano Estratégico – PE 2011/2013.



COORDENADORIA DE 
OBRAS

Meta 16



Meta 16

Obras entregues em 2011 Obras 
previstas 
para 2011

Meta 
2011

Índice 
Obtido %

Avaliação
Ord Comarca Data Quantidade

1 Cumari Maio

17 25 75% 68% J

2 Goianápolis Maio
3 Anápolis  - 1º Juizado Junho
4 Anápolis  - 2º Juizado Junho
5 Nova Crixas Junho
6 Novo Gama Julho
7 Bom Jesus Julho
8 Valparaíso de Goiás Agosto
9 Estrela de Norte Agosto

10 Mara Rosa Agosto
11 Urutai Agosto
12 Panama Setembro
13 Barro Alto Setembro
14 Cocalzinho de Goiás Setembro
15 Montes Claros Setembro
16 Cachoeira Dourada Outubro
17 Acreúna Outubro



Meta 16 68% J
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

1 Obra com Entrega Provisória Prevista: Creche do TJGO - 30/09/2011
• 7 Obras a serem entregues em 2011:

- Iaciara - Nov/2011
- Aruanã / Jandaia / Fazenda Nova / Flores de Goiás / Israelândia / Itauçu – Dez/2011

• 6 Reformas aguardando Recebimento Definitivo:
-Piracanjuba / Trindade / Pirenópolis / Uruaçu / Silvânia / Caçu

• Dificuldades para Inauguração das Obras Entregues Definitivamente:
- Falta de Mobiliário 
- Falta de Equipamentos de Informática / Link de Voz e Dados

• Previsão de Inauguração – 30 Obras  até Final de Fevereiro/2012

• Medidas adotadas para agilizar inaugurações:

- Reuniões Semanais  de Nivelamento - C. O. + D. I. +  Operadora OI + D.A.

- Planilhas da Fiscalização - disponibilizadas semanalmente para D.I. + D.A (via e-mail)

- Gerenciamento da Comunicação - Assessora de Planejamento da C.O. e outras Diretorias

Índice da Meta até final de 2011 - 100%



Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Dificuldades Fórum Cível
- C.O. concluiu trabalhos técnicos  
- Aguardando licitações para elaborar Caderno de Obras

• Soluções propostas para Fórum Cível:

- Contratação imediata dos projetos essenciais  (Sondagem/ Fundação/ Estrutura)

- Readequação de prazos (Projetos Complementares e Compatibilização)

- Recursos Orçamentários/Financeiros

Meta 16 68% J



DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA

Meta 8



Meta 8

Composição da 
Meta

Consumo
Linha de 

Base
Meta 
2011

Consumo per 
Capta

Índice de 
consumo

1º Semestre 
de 2010

1º Semestre 
de 2011

Status % Status %

IC energia - KWh 6.526.438 7.138.129 -7,48% 2,0% L -6,48% L -324,17%

IC água - m³ 69.171 60.571 -13,30% 2,0% J 14,75% J 737,30%

IC combustível -
litros

129.620 99.757 -26,70% 2,0% J 25% J 1254%

IC telefone - R$ 484.556,18 646.299,28 6,4% 2,0% L -30% L -1493%

IC papel - resmas 34.883 27.014 9,6% 2,0% J 25% J 1230%

Geral -6,30% 2,00% J 281,00%

Força de Trabalho Total (FTT) compreende magistrados, servidores, terceirizados e estagiários. O FTT em 2010  era de 7.519 e 2011 é 7.723



Meta 8 IC Energia -324,17% L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Instalação de 228 condicionadores de ar, no período de janeiro a julho de 2011; 
• Agrupamento das contas de energia de 19 Comarcas do Interior na Conta do Tribunal (Urutaí, Rubiataba, Itapuranga, Panamá, 

Cidade Ocidental, Bom Jesus, Alexânia, Águas Lindas, Cristalina, Campinorte, Juizado Especial Cível da Comarca de Aparecida de 
Goiânia, Corumbá, Nova Crixás, Cromínia, Nova Gama, Cumari, Mara Rosa, Valparaíso e Serranópolis);

Causas Futuras
• Cabe lembrar que, com a nova jornada de trabalho, adotada por este Tribunal de Justiça, com encerramento dos trabalhos às 

19:00, o consumo de energia, no período compreendido das 17:30 às 19:00 horas,  será elevado, tendo em vista que o período 
compreendido entre 17:30 às 20:30 é horário de ponta ou de pico, onde existe o maior consumo de energia elétrica e o valor 
da tarifa é mais caro. 

• O sistema de central de ar condicionado do complexo do Tribunal de Justiça e Fórum da Comarca de Goiânia continua em 
funcionamento integral, ou seja, das 08:00 às 19:00 horas, por determinação da Comissão de horário, até que se regularize as 
atividades jurisdicionais , como as audiências ainda designadas para o horário matutino, além do que pelos motivos acima 
apontados a incidência maior de gastos com a energia no horário entre as 17:30 às 19:00 horas.

• Existe a expectativa de inaugurar 19 (dezenove) obras no segundo semestre de 2011 e 20 a serem inauguradas em 2012, 
causando o aumento do consumo, posto que a maioria dos Fóruns desta Comarcas eram custeados pela Prefeituras dos 
respectivos Municípios. Assim com a mudança para Sede Própria do Poder Judiciário, essa despesa será custeada pelos cofres 
deste Poder.

• Foi solicitado à Coordenadoria de Obras,processo nº 3861635, estudos visando adequar o funcionamento da central de ar 
condicionado do complexo do Tribunal de Justiça e Fórum da Comarca de Goiânia, onde este será desligado às 18:00hs, posto 
que temos a informação que mesmo que a central de ar seja desligada as 18:00hs, este suportaria a refrigeração do complexo 
até às 19:00hs, posto que, das 18:00hs horas em diante há queda de temperatura externa, o que exigiria menos do sistema de 
refrigeração.
• A empresa Silva Marinho Serviços Elétricos e Automação Ltda., foi contratada para prestar serviços de reparos e 
remanejamento da iluminação (Instalar interruptores individuais, por sala), onde hoje, todo o sistema, esta ligado a uma chave 
geral, ou seja, quando a chave é ativada, todas as lâmpadas ligadas a esta chave, são acesas. E ainda, instalar sensores de 
presença em todos os banheiros do complexo.
• A Diretoria de Informática esta desenvolvendo um sistema, para programar  todos os computadores do Poder Judiciário se 
colocarem no modo espera, quando não utilizados por mais de quinze minutos, e se desligarem quando  sem utilização por mais 
de uma hora. 



Meta 8 IC Água 737,30% J
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Início de instalação de torneiras temporizadas nos banheiros do complexo deste Tribunal, que 
não possuíam tais componentes hidráulicos. Esta ação ainda esta em execução, faltando alguns 
banheiros;

• Instauração de programação rotineira de verificação de vazamentos hidráulicos em todo 
complexo;

Causas Futuras
• Aumento de consumo ocasionado pelo período de seca.
• Existe a expectativa de inaugurar 19 (dezenove) obras no segundo semestre de 2011 e 20 a 

serem inauguradas em 2012, causando o aumento do consumo, posto que a maioria dos Fóruns 
desta Comarcas eram custeadas pela Prefeituras dos respectivos Municípios. Assim com a 
mudança para Sede Própria do Poder Judiciário, essa despesa será custeada pelos cofres deste 
Poder.

• Foi solicitado à Coordenadoria de Obras, elaboração de projeto hidráulico, visando a 
instalação de aspersores para irrigação nos jardins dos prédios do complexo do Tribunal de 
Justiça e Fórum da Comarca de Goiânia. Processo nº 3845133.

• Processo de aquisição de vasos sanitários, com caixa acoplada, que possui gasto de 3 (três) 
a 6  (seis) litros de água por descarga, o que levaria a redução de 9 (nove) a 12 (doze) litros, 
tendo em vista que hoje e utilizado, em média, de 12 a 15 litros de água por uso. E 
aquisição de torneiras temporizadas, onde o fluxo de água é temporizado.  Processo nº 
3849767. Esta ação ainda esta em execução, faltando alguns banheiros;



Meta 8 IC Combustível 1.254% J
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Ações de gestão, como: maior racionalização na distribuição de matérias de consumo às Comarcas do 
Interior, com adoção de rotas eficientes;

• Adoção de maior controle nas autorizações de viagens advindas da implantação do “módulo frotas” no 
sistema SIGA;

• Racionalização das viagens às Comarcas do Interior: quando um veículo se desloca a alguma Comarca, 
é verificado se há algum serviço pendente para a mesma Comarca, sendo aproveitado o mesmo veículo 
para vários serviços, de uma só vez.

Causas Futuras
• Evolução da frota: novos veículos serão adquiridos ao longo do tempo, visando atender todas as 

Comarcas do Estado; 

• Determinação, por Decreto da utilização do tipo de combustível com maior custo benefício para os 
veículos bicombustíveis da frota do Poder Judiciário: esta em apreciação, junto a Diretoria Geral uma 
Minuta de Decreto que normatiza a utilização de combustíveis no Poder Judiciário;

• Adoção de cotas limitadoras do gasto de combustíveis, por classificação: Representação, Institucional e 
Serviço;

• Realizar manutenção preventiva e corretiva em todos os veículos da frota, periodicamente;
• Renovação da frota de veículos com mais de 3 (três) anos de uso, visando a diminuição dos gastos com 

manutenção da frota: veículos novos em geral tem 3 anos de garantia, o que diminui o gasto com mão 
de obra para suas manutenções; 

• Estabelecer um motorista, permanente, para cada veículo, visando controlar multas e manutenção de 
veículos;

• Oferecer mini-cursos, de capacitação e treinamento aos motoristas;



Meta 8 IC  Telefone -1.493% L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Embora tenham sido apresentadas algumas situações que causariam o aumento do custo com a telefonia, tais como: 
• Quantidade de mutirões realizados (As intimações são realizadas via telefone);
• Inaugurações de novas Comarcas no 1º semestre de 2011, o que gerou um aumento significativo nas contas 

telefônicas;
• Falta de meios de controle quanto ao uso do telefone fixo em ligações feitas para telefones móveis, interurbano e até 

mesmo local;
• O aumento da difusão da telefonia móvel, entre o público em geral,  fez com que aumentasse o volume do tráfego 

nesta modalidade onerando assim o custo final das ligações, uma vez que o valor das tarifas, de fixo para móvel, são 
mais elevadas que de fixo para fixo;

• Foi implantado algumas ações que contribuíram para a redução do custo, como: 
• Contrato com a empresa Americel S/A (Claro), que dispõe de celulares institucionais, que fazem ligações a custo zero, 

de celular institucional para celular institucional, que hoje são, em média, 400 (quatrocentos) celulares.
• Adoção de ações de controle, exercidas pela Divisão de Telecomunicações, via comunicação oficial ao responsável por 

aquela Unidade Judiciária, que aumente o consumo, exageradamente, com gastos telefônicos, para que ele adote as 
providências no sentido de coibir eventuais abusos;

Causas Futuras
• Existe a expectativa de inaugurar 19 (dezenove) obras no segundo semestre de 2011 e 20 a serem inauguradas em 

2012, cujo projeto prevê a inclusão de ramais para cada uma delas, em quantidade proporcional ao seu tamanho e o 
fornecimento de telefonia móvel para os serviços de plantões;

• Implantação de interface, fixo/celular, permitindo que ligações originadas de qualquer ramal, destinadas a 
telefonia móvel sejam realizadas através de chips de celulares instalados nas centrais telefônicas, fazendo com que 
esta ligação seja de celular para celular, modalidade esta que possui tarifas significativamente inferiores que as de 
fixo para móvel;

• Estudos, por parte da Diretoria de Informática, quanto à readequação do Decreto nº 643/2033, que regulamenta 
o uso do telefone fixo pelos servidores e magistrados, para todos os tipos de ligações (interurbano, celular, local e 
ramais);

• Estudos, por parte da Diretoria de Informática, quanto a implantação do sistema VOIP (instalação de sistema de 
voz sobre protocolo de internet capaz de diminuir os custos de telecomunicações).



Meta 8 IC  Papel 1.230% J

Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Foi instituído o sistema de cotas para distribuição de papeis A4 a cada setor do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás;

• Foi adotado na área Administrativa a impressão de documentos frente e verso;

• Solicitação à Diretoria de Informática para que adote estudos visando a padronização na 
aquisição de impressoras no Poder Judiciário, que possibilitem a impressão frente e verso, 
acarretando-se com isso a diminuição do consumo de papel;

• Normatizar como meio de comunicação interna, o uso da intranet, GED e e-mails;
• Conscientização de servidores e magistrados, quanto a realizarem leitura no computador, 

antes da impressão;
• Solicitar a Diretoria de Informática que oriente os usuários do Poder Judiciário, os quais já 

possuem impressoras com sistema de impressão frente e verso, que adotem este padrão de 
documentos visando a diminuição do consumo de papel.



Meta 8 IC  Geral 281% J

Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:,

Observações

• Sugerimos um maior apoio das áreas envolvidas, quanto ao repasse dos dados para o 
controle da meta (consumo de energia, água, telefone, combustível, papel), levando-se em 
consideração que uma informação equivocada pode impactar significativamente o 
resultado final da meta;

• Solicitamos, também, a colaboração de todas as áreas do complexo Tribunal de Justiça e 
Fórum da Comarca de Goiânia, para o cumprimento desta Meta, pois, apesar de ser uma 
meta de responsabilidade direta da Diretoria Administrativa, todas as áreas são 
responsáveis por promover a Responsabilidade Social e Ambiental.



DIRETORIA DE 
RECURSOS HUMANOS

Metas
14 e 15



Meta 14

Composição da meta Linha de Base Meta 2011 Índice Obtido Avaliação

O resultado do indicador será 
obtido pela análise do resultado 

das pesquisas aplicadas
71,4% 75% - * J

*Será mensurado por Pesquisa de Clima Organizacional.



Meta 14 - J
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Encontro de Integração de Diretores de Foro
- Será realizado nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2011
- Temática Geral do Encontro: Liderança

• Programa Bem Viver Bem Trabalhar
- Ginástica Laboral: foi aprovada pelo Diretor Geral e em breve deverá ser retomada.
- Ergonomia Preventiva: entrega de Mouse Pads em Goiânia, juntamente com 

instruções das fisioterapeutas sobre postura. 
- Salas de Convivência: estão em funcionamento no prédio do TJGO e Fórum Criminal
- Semana do Servidor (de 21 a 28 de outubro): terá atrações culturais, oficinas, lanches 

especiais para servidores, excursão para Caldas Novas, sorteio de brindes, caminhadas em 
parques, distribuição de canecas e agendas institucionais, além do churrasco de todos os 
anos. As comarcas do interior poderão participar por adesão do Diretor do Foro.

• Programa Bem Viver Bem Trabalhar: Estender a Ginástica Laboral para todas as comarcas do 
Estado e adquirir mouse pads ergonômicos para os servidores e magistrados do interior. 



Meta 15

Composição da meta Linha de Base Meta 2011 Índice Obtido Avaliação

Índice de capacitação 13,1h 20h - * L

*Está sendo mensurado pela Divisão de Desenvolvimento Humano



Meta 15 - L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• A DDH não conta com um sistema que possa auxiliar na mensuração da Meta nº 15 e somente alguns cursos 
que servidores e magistrados realizam são mensurados. 
• O Projeto de Escola Judicial está sendo analisado pela DRH em conjunto com a Comissão instituída pelo 
Decreto Judicial nº 1.407/2011. 

Até o momento existem três possibilidades:
a) transformar a ESMEG na Escola Judicial do TJGO, mantendo-a ligada à ASMEGO como é hoje;
b) transformar a ESMEG na Escola Judicial do TJGO, integrando-a à estrutura do TJGO;
c) constituir no espaço do TJGO uma Escola Judicial própria.

• A licitação do Plano de Capacitação 2011/2012 está em andamento (Processo nº 3791084). Já foi feita a 
A.M.S.O., em breve acontecerá a licitação e todas as comarcas do interior e capital terão cursos. 
• O Projeto de Educação a Distância já está sendo executado e, já temos:
a Plataforma Moodle, desenvolvida em parceria com a Diretoria de Informática;

A Gerente do Projeto de EaD da DDH/DRH já está formatando o primeiro curso que será oferecido à 400 
servidores de Aparecida de Goiânia a partir de novembro, como Projeto Piloto;
80 servidores (em média) no TJGO apresentam perfil para serem tutores de cursos;
o CNJ já disponibilizou 12 cursos para o TJGO;
o TST da 10ª Região já disponibilizou um curso de Iniciação a EAD para o TJGO;
O MP de Goiás já disponibilizou o curso de Formação de Tutores de EAD para o TJGO;
vários servidores que estão concluindo pós-graduação pelo TJGO estão apresentando propostas de cursos 
em EAD;
uma consultoria está sendo estudada para auxiliar no desenvolvimento dos cursos a distância.

• A Diretoria de Recursos Humanos propôs regulamentação da capacitação do TJGO por meio de Decreto 
Judicial. Por meio desta, será possível o pagamento de instrutores e tutores internos. (Processo nº 3791076). 
Esta regulamentação já foi aprovada pelo Diretor Geral e está sendo apreciada pela Presidência.

• Desenvolver no Sistema Password um meio que facilite a mensuração da Meta. 
• Definir, com urgência, como será a Escola Judicial do TJGO.
• Concluir a licitação e contratar a empresa que realizará os cursos previstos no Plano de Capacitação 
2011/2013
• Diretoria de Informática colocar a plataforma de EAD do TJGO na internet e a Presidência aprovar a 
regulamentação da capacitação para podermos pagar os tutores dos cursos a distância. 



DIRETORIA DE
INFORMÁTICA

Meta 17



Situação em setembro/11
Desempenho do PETIC

Linha de 
Base

Índice 
obtido

Meta 
2011

Avaliação

Desempenho geral 25,00% 31,25% 50,00% L

Metas com Situação Ideal - M S I 3 5 8 L

Metas com Situação Aceitável - M S A 5 5 8 L

Metas com Situação Crítica - M S C 24 22 16 L

Total de metas do PETIC 32 32 32

Forma de cálculo do desempenho geral: M S I + M S A / total de metas



Meta 17 31,25% L

5 Metas do PETIC em Situação Ideal:

 8 - Implantar 100% dos Sistemas nacionais propostos pelo CNJ.

 14 - Capacitar 80% dos gestores de TIC treinados em governança 
de TIC (BSC, ITIL, Cobit) até dezembro de 2010.

 17 - Implantar (1) Escritório Setorial e Metodologia de 
Gerenciamento de Projetos até dezembro de 2010.

 20 - Assegurar que os serviços de TIC estejam disponíveis acima 
de 90% do tempo útil de trabalho.

 23 - Garantir que 90% dos ataques sejam resolvidos 
automaticamente pela infraestrutura de TIC.



3 Metas do PETIC – Previstas para Situação Ideal em 2011:

 29 - Alcançar 80% de acerto no planejamento do orçamento de 
TIC – Anual;

 30 – Alcançar 80% de acerto na execução do orçamento de TIC –
mensal;

 31 – Alcançar 80% de acerto na execução financeira dos projetos 
– Semestral.

 Necessidade: Para alcançar as metas 29, 30 e 31 precisamos 
do apoio da Diretoria Financeira e SGE.

Meta 17 31,25% L



3 Metas do PETIC - Previstas para Situação Aceitável em 2011:

 9 - Assegurar que 90% das informações estejam disponíveis no 
Portal, garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e 
acessibilidade; 

 10 - Assegurar 70% de automação das informações processuais e 
administrativas do Tribunal;

 Necessidades: Para alcançar as metas 9 e 10 precisamos do apoio 
do Centro de Comunicação Social para:

 Conclusão do Plano de Comunicação ainda em 2011;

 Trabalho em conjunto com a DSI para Validação do novo Portal 
do TJGO na Internet.

 18 - Alcançar 70% de execução dos projetos estratégicos de TIC 
dentro do escopo, tempo e custos até dezembro de 2011.

Meta 17 31,25% L



Metas do PETIC em Andamento para 2012:
 1 – Garantir que 70% dos incidentes sejam atendidos em até 10 minutos;
 2 – Garantir que 70% dos incidentes sejam solucionados conforme o Nível de Acordo de Serviços 
estabelecidos - NAS(s);
 3 – Alcançar 80% de Satisfação de Magistrados e Servidores com os equipamentos;
 4 – Alcançar 80% de satisfação de Magistrados e Servidores com os sistemas;
 5 – Alcançar 80% de satisfação dos Magistrados e Servidores com a documentação dos sistemas;
11 - Alcançar 80% de satisfação dos usuários internos medido pela Central de Serviços;
 12 – Alcançar 70% do índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC;
 13 – Alcançar 80% do índice de satisfação dos usuários externos com os serviços prestados pela TIC;
 15 – Implantar a Central de Serviços com automação de 70% dos Processos de Incidentes, 
Problemas, Mudanças, Liberações e Configurações.

 Projeto Estratégico que após concluído possibilitará medir as Metas acima:
 Projeto: Gerenciamento da Central de Serviços e Incidentes - Processo 

nº 3859053;
 Gerente: Valdemar Ribeiro da Silva Júnior;
 Necessidade: Agilidade nas aquisições relacionadas ao projeto e apoio 

das áreas para definição dos SLA´s de atendimento dentre outras 
definições.

Meta 17 31,25% L



Metas do PETIC em Andamento para 2012:
 6 – Implantar 07 projetos desenvolvidos em parceria com outros tribunais;
 7 – Implantar 70% dos padrões estabelecidos pelo CNJ;
 16 – Mapear 90% dos produtos e serviços de TIC;
 19 – Documentar 90% dos sistemas desenvolvidos a partir de abril de 2010;
 21 – Assegurar 90% de aderência dos Níveis de Acordo de Serviço com os 
Contratos de Serviços de Terceiros – Projeto em elaboração;

 Projeto Estratégico em andamento:
 Projeto: Implantação de Processo de Gestão de Aquisição de Produtos e Serviços de TIC;
 Gerente: Alberto Silva;

 22 – Implantar o Comitê e a Política de Segurança;
 Projeto Estratégico em andamento:

 Projeto: Comitê e Política de Segurança - Processo: 3794288;
 Gerente: Daniel Caetano de Moraes Junior;
 Necessidade: Apoio da SGE e Comissão de informatização.

 24 – Garantir que 98% dos itens de configuração estejam atualizados 
mensalmente, com base no inventário de ativos de TIC;

 Necessidade: Apoio da Diretoria Administrativa – Patrimônio para atualização 
do sistema SIGA com o inventário de ativos de TIC.

Meta 17 31,25% L



Metas do PETIC em Andamento para 2012:
 25 – Obedecer critérios de nivelamento de requisitos de tecnologia da 

informação estabelecidos pela Resolução 90/2009 do CNJ;
 Critério da Resolução 90 do CNJ: A TIC deve ter no mínimo 150 Servidores Efetivos. 

 Situação Atual:
 84 servidores efetivos – defasagem de 66 servidores (44% do total)
 71 sistemas em manutenção;
 21 projetos estratégicos em andamento;
 19 novos sistemas em desenvolvimento;
 Manutenção e atendimento de usuários de em média  10.000 equipamentos.

 Soluções:
 Relotação dos 17 servidores efetivos em desvio de função;
 Realização de concurso para prover os 21 cargos vagos;
 Criação de 28 novos cargos por Projeto de Lei.

Quantitativo de Cargos por Categoria Funcional

Cargo Efetivo Categoria Funcional Criados Providos Vagos

Em desvio

sem cargo 
comissionado

com cargo 
comissionad

o

Auxiliar Judiciário
Digitador 16 15 1 4 5
Operador 41 39 2 0 3

Programador 9 8 1 2 1
Técnico Judiciário Analista de Sistemas 37 20 17 0 2

Total 103 82 21 6 11

Meta 17 31,25% L



Metas do PETIC em andamento para 2012:
 25 – Obedecer critérios de nivelamento de requisitos de tecnologia da 
informação estabelecidos pela Resolução 90/2009 do CNJ;
Critérios da Resolução 90 do CNJ (continuação):

 § 1º As funções gerenciais e as atividades estratégicas da área de TIC devem ser 
executadas, preferencialmente, por servidores efetivos do quadro permanente.
 Situação Atual: Servidores não efetivos que executam funções estratégicas;
 Solução: Preparar e atribuir a servidores efetivos as funções estratégicas 

definidas, como forma de garantir a continuidade dos serviços.

 § 5º O Tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que 
promova a fixação de recursos humanos na área da TIC.
 Situação Atual:

 Alto Turn Over - Somente em 2009 e 2010 a TIC contou com a evasão de 40% dos 
servidores para outras áreas e outros órgãos; 

 Apenas 15% dos nomeados, nas chamadas de 2010, tiveram interesse em assumir os 
cargos na TIC do TJGO.

 Soluções: Atuação da SGE, Comissão de Informatização, Diretoria Geral, 
Diretoria de Informática e Recursos Humanos para identificação dos motivos da 
evasão e criação de propostas que promovam a fixação de recursos humanos na 
área de TIC.

Meta 17 31,25% L



Metas do PETIC em Andamento para 2012:
 25 – Obedecer critérios de nivelamento de requisitos de tecnologia da 
informação estabelecidos pela Resolução 90/2009 do CNJ;
Critérios da Resolução 90 do CNJ (continuação):

 Art. 3º Deve ser elaborado e implantado plano anual de capacitação para 
desenvolver as competências necessárias à operacionalização e gestão dos serviços 
de TIC.

 Situação Atual: Inexistência de um plano anual de capacitação de TIC;
 Solução: Apoio do RH para implementação de um Plano Anual de 

Capacitação para TIC;

 Art. 10º A estrutura organizacional, o quadro de pessoal, a gestão de ativos e os 
processos do setor responsável pela gestão de trabalho da área de TIC do Tribunal 
deverão estar adequados às melhores práticas preconizadas pelos padrões nacionais 
e internacionais para as áreas de governança e de gerenciamento de serviços de TIC.

 Projeto Estratégico em andamento:
 Projeto: Implantação da Governança de TI;
 Necessidade: Apoio da SGE, Comissão de informatização e outras áreas 

do TJGO para participação e ações nos Comitês que serão criados.

Meta 17 31,25% L



Metas do PETIC em Andamento para 2012:
 25 – Obedecer critérios de nivelamento de requisitos de tecnologia da 
informação estabelecidos pela Resolução 90/2009 do CNJ;
Critérios da Resolução 90 do CNJ (continuação):;

 Parágrafo único. Deverá ser elaborado, com base no PETI (rever o PETIC em 2012), o 
plano diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI).

 Situação Atual: Inexistência de um PDTI;
 Soluções: A Diretoria de Informática e a Comissão de Informatização devem 

criar e implementar o PDTI com apoio da SGE;

 Art. 12. O Tribunal deverá constituir comitê ou comissão responsável por orientar 
as ações e investimentos em TIC, observado o planejamento de que trata o artigo 
anterior. Parágrafo único. Recomenda-se que a composição de tal comitê ou 
comissão seja multidisciplinar.

 Situação Atual: Existência da Comissão de Informatização que realiza a análise 
dos projetos de aquisição, mas esta não é multidisciplinar;

 Soluções: Criação de Grupos Técnicos com integrantes da Informática e outras 
áreas, que participarão de encontros com a Comissão de Informatização para 
discussões sobre os projetos entre outros assuntos.

Meta 17 31,25% L



Metas do PETIC em Andamento para 2012:
 26 – Assegurar que 70% dos processos de desenvolvimento de software 
estejam padronizados de acordo com os processos definidos pelo TJGO;
 27 – Aplicação de 90% dos padrões de interoperabilidade nos sistemas 
desenvolvidos;
 28 – Implantar 100% dos sistemas com tecnologias que permitam 
portabilidade.

 Projeto Estratégico em andamento que proporcionará o 
atendimento das metas acima:

 Projeto: Processo de Desenvolvimento de Software;
 Gerente: Keila Sousa Silva.

Meta 17 31,25% L



Outros Projetos Estratégicos em Andamento pela DI:



Meta 
PE Projeto Gerente do Projeto

7 TI Verde Wagner Veríssimo

8 Instalar Sistema VOIP no Tribunal de Justiça 
e Comarcas

Fernando de Abrantes 
Figueiredo

8 Implantação de Software para Gestão de 
Impressão

Marcos Antônio 
Sepúlveda

10 Sistema de Registro Audiovisual de 
Audiências

José Chaves de Melo 
Junior

10 Melhorias do Projudi (Implementação) Jesus Rodrigo Corrêa

10 Implantação do Projudi Nilva Santos

13 Processo Administrativo Digital Ana Carolina do Prado

13 Melhorias nos Sistemas de Gestão Luciano Mendes Belém

17 Implantação do Processo de Gestão de 
Projetos

Ana Cláudia Borges 
Coutrim dos Reis



Outros Projetos Estratégicos em Andamento pela DI:




Meta 
PE Projeto Gerente do Projeto

17 Melhoria de Links, Rede via Rádio Paulo Henrique 
Barbosa Lopes

17 Rede sem Fio Daniel Caetano de 
Moraes Júnior

17 Renovação e Ampliação do Parque de Ativos 
de Rede Samyr Helou Fleury

17
Melhoria da Capacidade de Infraestrutura de TI 
– Aquisição de Computadores Servidores, 
Software de Virtualização e Treinamento

Giuliano Silva Oliveira

17
Melhoria da Capacidade de Infraestrutura de TI 
– Aquisição de Novas Licenças e Suporte para 
o Zimbra 

Giuliano Silva Oliveira

16 e 
17

Processo de Disponibilização de Recursos 
Tecnológicos Wagner Machado



Obrigado!

“Governança de TI é um conjunto de práticas, padrões e 
relacionamentos estruturados, assumidos por executivos, 
gestores, técnicos e usuários de TI, com a finalidade de garantir 
controles efetivos, ampliar os processos de segurança, minimizar 
os riscos, ampliar o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, 
reduzir os custos, suportar as melhores decisões e 
consequentemente alinhar TI aos negócios.”

“O grande desafio do Governante de TI é o de transformar os 
processos em “engrenagens” que funcionem de forma 
sincronizada a ponto de demonstrar que a TI não é apenas uma 
área de suporte ao negócio e sim parte fundamental da estratégia 
das organizações.”



SECRETARIA DE GESTÃO
ESTRATÉGICA

Metas
5, 7, 9 e 12



Meta 5

Composição da meta Linha de Base Meta 2011 Índice Obtido Avaliação

Pesquisa de Satisfação do 
Usuário da Justiça (março 2010)

76,40% 80,00% - * J

* Será aferido em data oportuna

• Análise de pesquisas de satisfação realizadas anteriormente
– principais reclamações:

• Atendimento prestado ao público;

• Morosidade;

• Capacitação;

• Infraestrutura;

• Carga Horária;



Meta 5 - J
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Ainda não foi aplicada a pesquisa de satisfação para o Biênio 2011/2013.

• Estão sendo desenvolvidas e executadas  ações e projetos, visando dirimir 
as reclamações supracitadas. A exemplo o projeto de regulamentação da 
Carga Horária.

• É necessário realizar a divulgação dos projetos e ações realizadas.



Meta 7

Comarcas com ações de Responsabilidade Social e 
Ambiental em 2011 Linha de Base Meta 2011

Comarcas 
Atendidas

Avaliação
Ord Comarca

1 Anápolis

50 50 13 L

2 Aparecida de Goiânia

3 Aurilândia

4 Caiapônia

5 Crixás

6 Edéia

7 Goiânia

8 Ipameri

9 Itapuranga

10 Jaraguá

11 Nova Crixás

12 Posse

13 Senador Canedo



Meta 7 13 L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Descontinuidade dos projetos iniciados em 2010;

• Desenvolvimento de ações isoladas (Iniciativas De Magistrados);

• Identificar as melhores práticas e multiplicar para as demais Comarcas.

• Executar os Projetos Coleta Seletiva em Mais Comarcas;

• Apoiar a execução dos Projetos da Turma de MBA em Responsabilidade 

Social e Ambiental;

• Parceria com as Prefeituras Municipais para implantação da Coleta Seletiva, 

a exemplo da Comarca de Goiânia e Prefeitura Municipal de Goiânia;



Meta 12



Meta 12 13 % L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Pedidos de prioridade dos Diretores de Área não foram 
suficientes para sensibilizar sobre a necessidade da implantação 
da Gestão dos Procedimentos de Trabalho;

• Baixa adesão dos gestores de processos na capacitação 
promovida pela Coordenadoria de Gestão da Qualidade;

• Etapas realizadas não foram validadas pelas áreas (processos 
estão pendentes);

• Disponibilidade da CGQ em ministrar novo treinamento, específico 
para os gestores dos procedimentos de trabalho;

• Inserir nas agendas de prioridade o comprometimento com a 
necessidade de melhoria dos procedimentos de trabalho;

• Realizar as etapas da Gestão dos Procedimentos de Trabalho, 
conforme proposta da CGQ;

• Sensibilizar as áreas sobre a responsabilidade da Gestão dos 
Procedimentos de Trabalho.



Meta 9

Desempenho das Metas
até setembro de 2011

Linha de 
Base

Meta 2011 -
85%

Índice 
Obtido %

Avaliação

Metas em Situação Qtd.

Ideal - M S I(8, 10, 16) 3

92,1% 85% 35,3% LAceitável - M S A (2, 5, 14) 3

Crítica - M S C
(1,3,4,6,7,11,12,13,15,17,
18)

11



Meta 9 35,3% L
Causas dos resultados alcançados:

Soluções propostas:

• Planejamento dos Projetos Estratégicos (a execução de um projeto sem o planejamento 

necessário é um risco de não obtermos o que almejamos;

• A apresentação do Projeto para os Interessados no projeto antes do projeto ser executado 

redime as dúvidas logo no início;

• Ouvir os interesses no projeto no início do levantamento de informações previne o retrabalho;

• Acompanhar os projetos durante todo seu ciclo de vida previne impacto negativo;

Status do Projeto Quantidade % na Fase

Não Iniciado 17 20,48%

Levantamento de Informações 12 14,46%

Planejamento do Projeto 19 22,89%

Em execução 33 39,76%

Concluído 2 2,41%

Cancelado 0 0,00%

Total 83

 Dos 83 Projetos, 33 (39,76%) estão

em execução, sendo que apenas

17(20,48%) foram encaminhados com

Plano do Projeto Elaborado;

 31 Estão em fase de estudo e

planejamento;

 17 não iniciaram.



“Uma Equipe de Alta Performance possui
definição clara do objetivo a ser alcançado
e trata-se de um desafio tão forte a ponto
de virar um sonho, uma paixão do grupo.

Existe também a prática muito forte do
feedback aberto e honesto entre os
integrantes da equipe.

Através desta ferramenta, os integrantes
da Equipe de Alta Performance
conseguem atingir a melhoria constante.”

Por Sérgio Gomes www.rh.com.br

OBRIGADO

Nós alcançaremos nosso objetivo se formos uma 
equipe de alta performance......


