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Novas dependências da Corregedoria

INFORMATIVO DA

CORREGEDORIA

Projeto Pilares: aprender a se comunicar para  
combater a violência nas escolas

“A importância do Projeto Pilares no 
contexto atual é, sem dúvida, inques-
tionável. Em tempos de tanta violência 
com episódios relatados constantemen-
te pela mídia, que atinge especialmente 
nossas crianças e adolescentes, a co-

Com o fim de aprimorar a prestação ju-
risdicional, simplificar o acesso aos usu-
ários e propiciar melhores condições de 
trabalho aos servidores, a Corregedoria-
-Geral da Justiça do Estado de Goiás, 
que antes estava instalada no 11º andar 
do Bloco B da sede do TJGO, passou a 
funcionar desde o mês passado (junho) 
no andar térreo (foto 1) do prédio do Pa-
lácio da Justiça Desembargador Clenon 
de Barros Loyola.

Fruto de um esforço concentrado, 
as novas dependências, que abrigam 
os magistrados e servidores integran-
tes da Corregedoria, foram inauguradas 
oficialmente pelo corregedor-geral da 
Justiça do Estado de Goiás, desembar-
gador Kisleu Dias Maciel Filho, e pelo 
presidente do TJGO, desembargador 
Walter Carlos Lemes.

Emocionado, o corregedor (foto 2) 
deixou clara sua gratidão, especial-

mente ao presidente do TJGO, ressal-
tando a boa sintonia entre a Correge-
doria e a Presidência.

Por outro lado, ressaltou a importân-
cia da Corregedoria no âmbito do Poder 
Judiciário e falou ainda sobre as difi-
culdades enfrentadas pelos servidores 
para que pudessem prestar um serviço 
de maior qualidade aos jurisdicionados.

“Essa mudança só foi possível gra-
ças ao empenho de todos os envolvi-
dos nesse processo que não é simples, 
pois se trata de obra de grande com-
plexidade. A Corregedoria é o coração 
do Judiciário e ver estampado no rosto 
de cada servidor deste órgão esse aco-
lhimento e alegria, é motivo de orgulho 
e satisfação”, acentuou. 

Muito prestigiada, a solenidade 
contou com a presença maciça de de-
sembargadores e servidores da Corre-
gedoria-Geral da Justiça e recebeu as 

municação não violenta e a abordagem 
diferenciada dos conflitos no âmbito 
escolar se mostra uma ferramenta muito 
eficiente na prevenção de atos violen-
tos”. Com esse viés, o corregedor-geral 
da Justiça do Estado de Goiás, desem-
bargador Kisleu Dias Maciel Filho, fez a 
abertura em 8 de maio do segundo mó-
dulo do Projeto Pilares para formação 
de 30 novos facilitadores em círculos de 
construção de paz (foto 3). 

O projeto é desenvolvido pela 
CGJGO, sob a coordenação da Se-
cretaria Interprofissional Forense, em 
parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação (SME) e consiste na dis-
seminação do respeito como aspecto 
primordial para que sejam estabeleci-
dos o diálogo e as relações pacificado-
ras na solução de conflitos dentro das 
escolas com o reforço dos Círculos de 
Construção de Paz que aborda temáti-
cas relativas a habilidades sociais, co-
municação não-violenta, promoção do 
diálogo, compartilhamento e resolução 
de conflitos, construção de relaciona-
mentos saudáveis, estabelecimento de 
vínculos, valores, ética, resiliência, en-
tre outros. ► Leia a matéria na íntegra:  
https://bit.ly/2Y08mhg

bençãos do diácono da Igreja Católica, 
desembargador Delintro Belo de Al-
meida Filho. ► Leia a matéria na íntegra:  
https://bit.ly/2YOLBd6
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“A finalidade precípua da Corregedoria contemporânea está muito distante de tão somente apontar erros e urdir punições. Além da 
proatividade e da transparência, a colaboração e a orientação devem sempre guiar os trabalhos, unificando procedimentos e inovando na seara 
administrativa. Esse compromisso se expressa na necessidade de prestar contas à sociedade”. 

Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Luziânia sedia 1º Encontro Regional 
O 1º Encontro Regional da atual 

gestão da Corregedoria-Geral da Justi-
ça do Estado de Goiás, que tem à fren-
te o desembargador Kisleu Dias Maciel 
Filho, foi realizado em Luziânia nos dias 
30 e 31 de maio, propiciando à comuni-
dade local um canal aberto para o diálo-
go franco com a sociedade. O Encontro 
abrangeu a 7ª Região Judiciária.

A solenidade de abertura (foto 4) 
foi presidida pelo corregedor-geral da 
justiça, pelo juiz Aldo Guilherme Saad 
Sabino de Freitas, coordenador do 
programa e auxiliar da Corregedoria, e 

Rol de homenagens

O evento foi marcado ainda por 
um rol de homenagens ao correge-
dor-geral, já que o próprio prédio do 
fórum local (foto 6) leva o nome do 
seu pai, o juiz Kisleu Dias Maciel. Em 
um dos momentos de destaque do 
Encontro Regional, a juíza Flávia 
Zuza entregou nas mãos do corre-
gedor-geral uma sentença proferi-
da pelo seu pai em 1963, na época 
datilografada.

Outra honraria conferida ao 
corregedor-geral no evento foi o 
ofício entregue pelo presidente 
da Câmara Municipal de Luziânia, 
Paulo César Cardoso Feitosa, para 
que o corregedor-geral receba o Tí-
tulo Honorífico de Cidadania Luzia-
niense no final deste ano, durante 
as comemorações pelo aniversário 
da cidade.

pela juíza Flávia Cristina Zuza, diretora 
do Foro local. Também foram realizadas 
audiências internas com os magistrados 
e servidores e cinco cursos de capacita-
ção, cuja abertura foi feita com a parte 
introdutória do curso Liderar é Servir, 
além de uma palestra sobre o Novo Có-
digo de Processo Civil (CPC) ministrada 
pelo juiz Aldo Sabino (foto 5) e uma reu-
nião do juiz Algomiro Carvalho Neto, au-
xiliar da Corregedoria, com os represen-
tantes dos cartórios extrajudiciais locais.

Na ocasião foi anunciada ainda a 
implementação do Projeto Pilares, da 
CGJGO, fruto de uma parceria entre a 
Corregedoria e a Secretaria Municipal 
de Educação (SME), que já funciona em 
várias escolas de Goiânia com o obje-
tivo de disseminar uma comunicação 
não-violenta e edificar uma cultura de 
paz nas escolas. 

Tomado pela emoção, o correge-
dor expressou a imensa satisfação em 
retornar a Luziânia, onde viveu parte da 
infância com o pai, o juiz Kisleu Dias 
Maciel, que atuou na comarca por 12 
anos. “Esse encontro trazido pela equi-
pe da Corregedoria a Luziânia é uma 
forma de retribuir o afeto dispensado, já 
que o programa é uma das mais impor-
tantes ferramentas de aproximação do 
Poder Judiciário com a comunidade”, 
ressaltou. ► Leia a matéria na íntegra:  
https://bit.ly/32k6EGO
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Iniciativa inédita para combater a fraude de 
documentos nos cartórios extrajudiciais

Atenta a grave situação que atinge 
os serviços extrajudiciais, atualmente 
alvos de quadrilhas especializadas na 
falsificação de documentos, através dos 
quais são lavrados atos notariais diver-
sos, a Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado de Goiás, em iniciativa pioneira, 
solicitou no mês de julho à Secretaria de 
Segurança Pública de Goiás (SSPGO) 
que seja disponibilizado aos cartórios 
extrajudiciais, sob a sua supervisão, o 
acesso ao Sistema de Multiportabilida-
de – MPORTAL.

Esse intercâmbio de informações 
entre os dois órgãos foi viabilizado du-
rante reunião realizada entre o correge-

dor-geral da Justiça de Goiás, desem-
bargador Kisleu Dias Maciel Filho, o 
juiz Algomiro Carvalho Neto, auxiliar da 
CGJGO e responsável pelo âmbito do 
extrajudicial no Estado, e o secretário 
de Segurança Pública do Estado, Rod-
ney Rocha Miranda (foto 7). 

Entre as informações dos níveis 
de acesso solicitadas pela Corregedo-
ria à SSPGO está, por exemplo, a foto 
da pessoa consultada para possibilitar 
uma conferência fidedigna. Por sua vez, 
a SSPGO também requisitou o acesso 
aos dados dos cartórios para que a Po-
lícia Civil tenha ciência de referências 
mais precisas acerca de corrupções e 

lavagem de dinheiro e reforçou a ne-
cessidade de maior acesso ao Ban-
co Nacional de Mandados de Prisão 
(BNMP). ► Leia a matéria na íntegra:  
https://bit.ly/2XYiXsN

Foto 7
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Equipes de apoio da 
CGJGO: eficiência e 

celeridade
A Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás conta com três equi-
pes voltadas à prestação jurisdicional 
do primeiro grau: Atividade Específica, 
Auxílio Forense e Apoio Operacional Às 
Unidades da Capital. A Equipe de Ativi-
dade Específica, coordenada pelos juí-
zes Laryssa de Moraes Camargos Issy e 
Liciomar Fernandes da Silva, tem como 
atribuição precípua o suporte aos ma-
gistrados de 1º grau na elaboração de 
minutas de atos judiciais diversos. 

Já a Equipe de Auxílio Forense pres-
ta assistência às unidades judiciárias 
de primeiro grau quanto à execução 
das práticas cartorárias, enquanto a de 
Apoio Operacional às Unidades da Ca-
pital é formada por estagiários, que, sob 
a supervisão de uma servidora, auxilia 
as unidades nas atividades operacio-
nais. Na atual gestão, 14 unidades de 
primeiro grau já receberam auxílio de 
uma das equipes que integram a Direto-
ria de Correição e Serviços de Apoio da 
Corregedoria.

Correição participativa
Com o propósito de alinhar o enten-

dimento acerca das atividades extraju-
diciais, a Assessoria de Orientação e 
Correição e a Assessoria Correicional 
da CGJGO, vinculadas à Diretoria de 
Correição e Serviços de Apoio, vem pro-
movendo reuniões mensais com repre-
sentantes de associações e sindicatos 
de notários e registradores do Estado 
de Goiás.

Com a finalidade de melhor retratar 
e orientar os serviços extrajudiciais do 
Estado foi implementado ainda um novo 
modelo de correições ordinárias e de re-
latórios de inspeção. A partir desse viés 
diferenciado, são realizadas reuniões de 
abertura de correição com a presença 
do juiz Algomiro Carvalho Neto, auxiliar 
da Corregedoria, dos diretores de Foro 
e dos delegatários ou interinos respon-
sáveis pelos serviços extrajudiciais das 
comarcas, onde são feitos esclareci-
mentos sobre o trabalho a ser realizado, 
sobretudo quanto a inspeção escritural, 
objetivando verificar a higidez dos atos 
cartorários. 

Unidos no combate à exploração 
sexual infantil

Uma forma de sensibilizar e pro-
mover uma maior conscientização de 
toda a sociedade acerca do combate e 
da prevenção de exploração sexual de 
crianças e de adolescentes. Sob essa 
ótica, foi realizado em 20 de maio o 4º 
Seminário Não Desvie o Olhar: Diga 
Não À Exploração Sexual, no Auditório 
Desembargador José Lenar de Melo 
Bandeira, do Tribunal de Justiça do Es-
tado de Goiás. O evento (foto 8) foi pro-
movido pela Coordenadoria da Infância 
e da Juventude do TJGO em parceria 
com a Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado de Goiás, com o apoio da Esco-
la Judicial de Goiás (Ejug). 

Na ocasião, foram proferidas pales-

tras pelo psicólogo criminal da Polícia 
Técnico Científica do Estado de Goiás, 
Leonardo Ferreira Faria, sobre um dos 
temas mais delicados e difíceis da atu-
alidade: as falsas denúncias de abuso 
sexual em casos de alienação parental. 
Encerrando as atividades, foi a vez da 
palestrante Kariny Brandão Massad Pó-
voa (foto acima), entrevistadora forense 
do Núcleo de Assessoramento sobre 
Violência Contra Crianças e Adolescen-
tes no Posto de Depoimento Especial 
do Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e Territórios (TJDFT), falar sobre o 
Depoimento Especial e a efetividade da 
Lei nº 13.431/2017. ► Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/2NPfoS9

Pai Presente se consolida como ferramenta 
de exercício da cidadania

Em uma das primeiras ações da sua 
gestão, realizada em março deste ano, 
o corregedor-geral da Justiça do Es-
tado de Goiás, desembargador Kisleu 
Dias Maciel Filho, entregou em mãos 
as novas certidões de nascimento e de 
casamento para a estudante Maria Cris-
tina Bezerra Pires, de 24 anos, já com 
a inclusão do nome do pai, o protético 
Eudson Gonçalves da Silva, de 50 anos, 
que a reconheceu legalmente como fi-
lha por meio do Programa Pai Presente 
(foto 9). O evento aconteceu no gabi-
nete do corregedor-geral e teve ampla 
repercussão na imprensa.

Um dos pontos destacados pelo de-
sembargador Kisleu Dias foi o número 
de reconhecimentos paternos realiza-
dos no Estado, que totalizam quase 15 
mil desde a implementação efetiva do 

programa em Goiás, ocorrida em 2012, 
além da disponibilização, nesse período 
de 1.500 testes de DNA gratuitos, que 
para serem realizados, o cidadão (ã) 
deve ter sido registrado apenas com 
o nome da mãe. “O Pai Presente vem 
transformando a vida das pessoas com 
celeridade, eficiência e simplicidade”, 
pontuou. ► Leia a matéria na íntegra:  
https://bit.ly/30soFAW

Foto 8

Foto 9



PIlares da  
atual gestão da  
CorregedorIa

Orientar, colaborar, corrigir e 
participar são mais eficazes  

que punir

n

O compromisso com a 
transparência é uma prestação  

de contas à sociedade

n

Proatividade é um dos pilares para 
a construção de uma nova Justiça

n

Gentileza gera gentileza

n

Uma boa gestão se faz com ação

n

Práticas preventivas, capacitação 
e humanização ajuda a vencer 

obstáculos

n

Atuação conjunta supera 
adversidades

www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/corregedoria
Rua Assis Chateaubriand, nº 195, térreo

Setor Oeste – Goiânia-GO
CEP 74130-2000 – Telefone (62) 3236-5400
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EXPEDIENTE

Diretoria de Comunicação da CGJGO
Myrelle Motta Oliveira

Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO
Clécio Silva Marquez

Hellen Bueno Valadão Mendes

Fotos: Centro de Comunicação Social do TJGO
Impressão: Serviço de Impressão Digital do TJGO 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Corregedor-Geral da Justiça
Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho

Juizes Auxiliares da Corregedoria
Donizete Martins de Oliveira

Algomiro Carvalho Neto
Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas

Secretário-Geral da Corregedoria
Rui Gama da Silva

Como forma de auxiliar as polícias 
do Estado de Goiás assegurando que 
os trabalhos prestados em prol da se-
gurança pública tenham maior efeti-
vidade, o corregedor-geral da Justiça 
de Goiás, desembargador Kisleu Dias 
Maciel Filho, e o presidente do Tribunal 
de Justiça de Goiás, desembargador 
Walter Carlos Lemes, procederam em 
maio a devolução de 247 armas institu-
cionais aos representantes das polícias 
do Estado e da Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás. Foram restituídas pis-
tolas, revólveres, fuzis, metralhadoras e 
carabinas. A solenidade aconteceu no 
Salão Nobre da Presidência do TJGO.

Devolução de armas institucionais
Ressaltando a satisfação da Corre-

gedoria em poder contribuir com a de-
volução das armas às corporações po-
liciais, além de acentuar a sensibilidade 
dos magistrados goianos para ajudar a 
combater a criminalidade no Estado, o 
corregedor-geral, que abriu a solenida-
de, deixou claro que todo o procedimen-
to foi autorizado prontamente seguindo 
posicionamentos do Conselho Nacional 
de Justiça e da própria CGJGO, que 
permitem que estas armas, mesmo 
no curso do processo, sejam devolvi-
das e requeridas pelo juiz a qualquer 
momento. ► Leia a matéria na íntegra:  
https://bit.ly/2XIPC1k

Por unanimidade, o Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goi-
ás, aprovou em 10 de abril os Planos de 
Gestão para o Biênio 2019/2021, elabo-
rados pela Corregedoria-Geral da Justi-
ça de Goiás e pela Presidência. Em am-
bos os documentos, constam as metas 
e diretrizes estratégicas para aprimorar a 
prestação jurisdicional no Estado.

No caso da CGJGO, o Plano de 
Gestão segue orientação estratégica do 
Conselho Nacional de Justiça, sintetiza-
da nos 12 Macrodesafios do Poder Judi-

Plano de Gestão da CGJGO 
ciário para o Sexênio 2015/2022. Como 
forma de implementar no primeiro grau 
da Justiça goiana uma prestação juris-
dicional revestida de atributos essen-
ciais como a efetividade, a eficiência e 
a moralidade, a CGJGO estabeleceu 
10 metas elencadas no referido Plano 
de Gestão, cuja finalidade precípua é 
fazer com que seja cada vez mais re-
conhecida por sua inovação, ética e 
transparência, na incessante busca pela 
paz social. ► Leia a matéria na íntegra:  
https://bit.ly/2XJLGxo

CGJGO é campeã da Páscoa Solidária
Unida pela solidariedade e por um 

conjunto de esforços, a equipe da CGJGO 
ganhou um lanche oferecido pela Direto-
ria de Recursos Humanos do TJGO em 
abril por ter alcançado o primeiro lugar 
na arrecadação de chocolates (caixas e 
sacos de bombons, bem como ovos de 
páscoa) durante a campanha Páscoa So-
lidária, promovida pelo Judiciário goiano. 
Todas as guloseimas foram destinadas 
em favor das pessoas carentes do Estado 
(adultos, adolescentes e crianças) de vá-
rias instituições da capital. 

Na ocasião, o juiz Algomiro Carvalho 
Neto, auxiliar da Corregedoria represen-
tou o corregedor-geral da Justiça do 
Estado de Goiás, desembargador Kis-
leu Dias Maciel Filho. Na sequência, o 
magistrado falou em nome da esposa 
do corregedor Regina Célia de Miranda 
Maciel, principal incentivadora da arre-
cadação dos chocolates na CGJGO, 
lembrando o tempo da Páscoa e o seu 
verdadeiro significado que está na práti-
ca do amor fraterno, da solidariedade e 
da benignidade. 

Telefones da CGJGO (prefixo geral: 3236)

Corregedoria: 3236-5400
Serv. de Atend. ao Usuário - SAU: 5466
Gabinete do Corregedor: 5490
Chefia de Gabinete: 5467/ 5496
Juízes Auxiliares: 5455
Assessoria Jurídica: 5485
Secretaria Executiva: 5406
Secretaria-Geral: 5481/ 5482/ 5483
Pai Presente: 2442

Dir. de Comunicação Social: 5436
Dir. de Correição e Serviços de Apoio: 5492/ 5493/ 5494
Dir. de Planejamento e Programas: 5475/ 5477/ 5478/ 5487
Dir. de Tecnologia da Informação: 5401/ 5402/ 5403/ 5399
Div. de Ger. dos Sistemas do Extrajudicial: 5391/ 5392
Div. de Ger. dos Sistemas do CNJ e Conveniados: 7640
Div. Interprofissional Forense e CEJAI: 5407/ 5408/ 5409 
Assessoria de Orientação e Correição: 5471/ 5472/ 5474
Equipe de Atividade Específica: 5465

*O Informativo da Corregedoria é regulamentado pela Portaria 
CGJGO nº 138, de 15 de julho de 2019, e objetiva a publicação 
e divulgação, em padrão claro e conciso, de entrevistas, 
relatos jornalísticos, registros fotográficos e informações 
relevantes dos assuntos institucionais deste órgão.


