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O presente Plano de Obras traduz o compromisso do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás de garantir à sociedade o amplo acesso 
à justiça através da distribuição adequada dos espaços, que sejam 
capazes de proporcionar uma acolhida digna, demonstrando a 
importância das pessoas para o Poder Judiciário.

Este plano demonstra também a preocupação com as gerações 
futuras, ao visar a eficiência energética das edificações e ao 
intensificar esforços para que o Poder Judiciário goiano seja 
responsável pela geração da própria energia a ser consumida em 
suas edificações e, assim, contribuindo para a preservação de 
recursos naturais.

Os esforços na identificação e eliminação de barreiras à inclusão 
das pessoas com os mais diversos tipos de deficiência ou 
diferenças demonstram que esta gestão se empenha em oferecer 
semelhantes oportunidades a todos os cidadãos para que possam 
exercer seus direitos e deveres com total autonomia e 
independência.

Palavra do Presidente
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O presente plano traduz, ainda, as metas da atual gestão, focadas 
na busca pelo aprimoramento e agilidade da prestação 
jurisdicional, com a utilização das melhores e mais modernas 
tecnologias, colocando-as à disposição de magistrados e 
servidores em seus ambientes de trabalho. 

Dessa forma, o presente plano se alinha com as metas da gestão 
2021-2023 e com as diretrizes estratégicas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça, buscando o desenvolvimento 
institucional do Poder Judiciário goiano como instrumento de 
justiça e pacificação social.
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Este plano justifica-se pela publicação da Resolução nº 114/2010, 
do Conselho Nacional de Justiça, e da Resolução nº 09/2012, do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, além de definir 
objetivos e critérios acerca do planejamento, execução e 
monitoramento das obras, determina que todas essas atividades 
sejam normatizadas e mensuradas utilizando-se de ferramentas 
de avaliação e priorização.

Pautado nas referidas resoluções e nas Resoluções nº 400/2021 
(Acessibilidade e Sustentabilidade) e nº 401/2021 (Direitos 
Humanos, Acessibilidade e Sustentabilidade), do Conselho 
Nacional de Justiça, o Poder Judiciário do Estado de Goiás tem 
concentrado esforços no sentido de proporcionar aos magistrados 
e servidores condições ideais de trabalho, visando oferecer aos 
cidadãos uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Com 
esse propósito, o investimento na melhoria da gestão de 
processos, das instalações físicas e da tecnologia da informação e 
comunicação tem levado a administração do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás à busca constante por inovações, com base nos 
princípios da racionalização e da responsabilidade socioambiental 
na aplicação dos recursos públicos.

O Plano de Obras da Gestão 2021/2023, embasado nas referidas 
Resoluções, assim como nos critérios de sustentabilidade e 
práticas de racionalização de recursos, apresenta as obras 
priorizadas para este biênio e a relação de edificações indicadas 
pela Equipe Técnica de Engenheiros e Arquitetos após diagnose 
das demandas, patologias e deficiências construtivas.

Apresentação
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Diretrizes Nacionais

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em 20 de abril de 2010, 
instituiu a Resolução nº 114, que dispõe sobre:

I – O planejamento, a execução e o monitoramento de obras no 
Poder Judiciário; II – Os parâmetros e orientações para 
precificação, elaboração de editais, composição de Benefícios e 
Despesas Indiretas – BDI, critérios mínimos para habilitação 
técnica e cláusulas essenciais nos novos contratos de reforma ou 
construção de imóveis no Poder Judiciário; III – A referência de 
áreas a serem utilizadas quando da elaboração de novos projetos 
de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário; IV – A 
premiação dos melhores projetos de novas obras no âmbito do 
Poder Judiciário.

Em 2011 e 2020, o CNJ alterou alguns dispositivos da Resolução nº 
114/2010, por meio das Resoluções nº 132/2011 e 326/2020, em 
relação ao planejamento, a execução, ao monitoramento das 
obras e às orientações para precificação e elaboração de editais.

O Tribunal de Justiça de Goiás, considerando o disposto nos artigos 
32 e 35 da Resolução nº 114/2010, editou norma para disciplinar a 
implantação do sistema de priorização de obras no âmbito do 
Judiciário goiano e publicou a Resolução nº 09/2012 – TJGO, que 
dispõe sobre o planejamento, a execução e o monitoramento de 
obras.

Estudo realizado pela Equipe Técnica de Engenheiros e Arquitetos 
do Tribunal de Justiça de Goiás indicou a relação de edificações 
com a diagnose das demandas, patologias e deficiências 
construtivas, pautando-se nos critérios de sustentabilidade e 
práticas de racionalização de recursos. Assim, em conformidade 
com o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça de Goiás e 
as diretrizes traçadas pelas referidas resoluções, foi elaborado o 
Plano de Obras da Gestão 2021/2023, que apresenta as obras 
priorizadas para este biênio.
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O Estado de Goiás, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, compõe-se de 246 (duzentos e 
quarenta e seis) municípios e ocupa uma área de 340.086 Km², 
sendo o 7º maior do país, cuja capital é a cidade de Goiânia.

O Judiciário goiano, instalado em 123 (cento e vinte e três) 
municípios, contempla 77 (setenta e sete) Comarcas de Entrância 
Inicial, 45 (quarenta e cinco) de Entrância Intermediária e a Capital 
Goiânia, como Entrância Final.

Para o desenvolvimento de suas atividades judiciais e 
administrativas, o Poder Judiciário do Estado de Goiás conta com 
157 edificações, sendo 98% próprias.

Considerando a extensão do Estado, as Comarcas estão 

agrupadas em 13 (treze) regiões judiciárias visando racionalizar 

a administração da Justiça e possibilitar maior efetividade à 

prestação jurisdicional

Estrutura Atual
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O Plano de Obras do Biênio 2021 / 2023 do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás, estrutura-se em reformas por microrregiões de 

abrangência, obras de médio porte e ampliações e obras de grande 

porte, relevantes no atendimento aos usuários.

A partir da priorização definida, as Diretorias e Divisões 

participantes do processo, se articularam e apresentaram o quadro 

de ações a seguir:

O Plano de Obras
do Biênio 2021 / 2023
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Obras prioritárias
para o Biênio
2021 / 2023

Novos Tribunais do Júri 
no Complexo do Fórum Cível de Goiânia
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Fórum Cível de Aparecida
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Fórum das varas de Família e Infância
Anápolis
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Implantação da Usina Fotovoltaica do TJGO.
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Implantação do Restaurante Escola do SENAC - Cora
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Reforma e Ampliação do Fórum de Mineiros
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Ampliação do Fórum de Bom Jesus
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Ampliação do Fórum de Bom Jesus
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Reforma do Edifício do Anexo I Goiânia - Rua 19 - Setor Oeste
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Reforma
do Edifício
do Anexo I
Goiânia
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Diretoria de Obras
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Desembargador Carlos Alberto França

Diretoria-Geral
Rodrigo Leandro da Silva

Diretoria de Obras
Cybelle Saad Sabino de Freitas Faria

Equipe

Assessoria Jurídica da Diretoria de Obras
Marllus Naves de Ávila
Déborah Teodoro Arantes

Divisão de Arquitetura
Arq. Juliana Gomes de Freitas

Divisão de Engenharia
Eng. Mayara André Penaranda de Souza

Divisão de Manutenção Predial
Antônio de Ávila Júnior
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Eng. José Eduardo Stort Fernandes

Divisão de Operações Técnicas
Pedro Marcelo dos Santos
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Arq. Alexandre José Perini
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