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Mensagem do Corregedor

Diante dos compromissos assumidos à fren-

te da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Goiás, buscamos estabelecer programas, ações e 

projetos que, desenvolvidos nesse curto período de 

tempo, permitissem contribuir decisivamente para o 

aprimoramento da prestação jurisdicional, com ên-

fase na melhor qualidade, eficiência, excelência e 

humanização nos serviços prestados aos cidadãos.

Os trabalhos desenvolvidos em todas as 

áreas tiveram como escopo dar a máxima efetivi-

dade no cumprimento dos objetivos e metas estra-

tégicas, tendo como foco uma atuação pedagógica 

e orientadora, principalmente de apoio aos magis-

trados e servidores.

Foram dois anos de trabalho incessante em 

prol de uma Corregedoria moderna, eficiente e sem-

pre de portas abertas. Superamos imensos desafios 

no desiderato maior de servir à Justiça, instrumento 

indispensável para a paz social.

O trabalho em equipe, o viés dialógico e a 

transparência foram a tônica em todas as etapas 

das nossas atividades, prestigiando o corpo funcio-

nal. No decorrer do último biênio, a gestão focali-

zou os esforços da atividade correicional em pontos 

mais sensíveis para a sociedade. 

Relevantes conquistas foram alcançadas no 

âmbito do extrajudicial com a implantação de no-

vas funcionalidades, a exemplo da adesão pionei-

ra do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis ao 

Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado 

(SAEC), sob a gestão do Operador Nacional do 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), 

em todos os cartórios de registro de imóveis do 

Estado de Goiás.   

Evidenciando a ênfase de uma gestão com-

prometida com o aperfeiçoamento, foi realizado com 

ineditismo, em parceria com a Escola Judicial de 

Goiás (EJUG) e de vários órgãos que representam 

os cartórios extrajudiciais, o 1º Congresso Goiano 

Me sinto realizado 

e com a sensação 

de dever cumprido.“ ”
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de Integração do Poder Judiciário e da Atividade 

Extrajudicial com a presença ilustre do Corregedor 

Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão.

Visando ao bem comum, a Corregedoria me-

diou ainda uma reunião entre a Prefeitura de Goiânia, 

o Ministério Público de Goiás e as Associações dos 

Serviços Extrajudiciais, que culminou na redução do 

Imposto de Transmissão Sobre Bens Imóveis (ITBI) 

no município por tempo determinado.

Também com cuidado, visando, sobretudo, a 

amenizar o sofrimento das pessoas que perderam 

entes queridos na pandemia da COVID-19, delibera-

mos pela emissão célere das certidões de óbito em 

qualquer Cartório de Registro Civil de Goiânia.

Convivemos em harmonia com os demais 

poderes e instituições, registrando a comunhão de 

esforços, com a finalidade precípua de melhorar e 

qualificar a atividade jurisdicional. Estabelecemos 

novos paradigmas, trabalhamos irmanados, com-

partilhando a realização dos anseios para aproximar 

o Poder Judiciário da população goiana em cumpri-

mento à nossa importante missão social.

Um dos grandes exemplos foi a realização do 

“Show Cultural do TJGO”, denominado “Casamento 

Comunitário da CGJGO”. Por meio dessa iniciativa, 

ocorreu a união de mil casais e tivemos a participa-

ção de quase 10 mil pessoas.

Promovemos ainda 12 edições do Programa 

Encontros Regionais, e, ao final, computaram-se qua-

se 17 mil participações, com mais de 10 mil capacita-

ções de servidores em áreas estratégicas do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás. Foi resgatada a digni-

dade de inúmeras pessoas, por ocasião do fortaleci-

mento de laços entre pais e filhos, pelo Programa Pai 

Presente, que nos anos de 2021 e 2022, contabilizou, 

no Estado de Goiás, mais de 7 mil atendimentos, com 

mais de 1,7 mil reconhecimentos de paternidade efe-

tivados e 1.195 exames de DNA.

Palavras são insuficientes para agradecer 

a todos os integrantes da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, pelo empenho, pela 

competência, dedicação, união e diálogo estabeleci-

do. A atitude foi nossa conexão e a resposta obtive-

mos com os resultados tão exitosos desse trabalho 

de magnitude ímpar.

Estou absolutamente convencido de que 

deixo a Corregedoria muito melhor do que quando 

aqui cheguei. Por isso, me sinto realizado e com a 

sensação de dever cumprido. A cada um, meu sin-

cero reconhecimento pelo aprendizado, abnegação 

e compromisso. Neste Órgão Censor, encontrei ami-

gos que levarei para a vida e pude agregar conheci-

mentos e ensinamentos dos quais jamais me esque-

cerei. Vocês estarão sempre nas minhas melhores 

lembranças e seus exemplos no meu coração.

Desembargador Nicomedes Domingos Borges

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Introdução

Com o fim precípuo de aprimorar o senso 

de eficiência no desenvolvimento das atividades 

correicionais, o presente relatório expõe os princi-

pais resultados alcançados a partir da execução de 

programas, projetos, ações e iniciativas desdobra-

das das metas estabelecidas no Plano de Gestão 

Institucional construído para o biênio 2021/2023 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, 

denotando o resultado objeto da entrega de um tra-

balho coeso, sério e comprometido, ainda que entre-

meados por períodos atípicos do ponto de vista da 

saúde sanitária (pandemia), cuja equipe conseguiu 

cumprir 100% dos objetivos estratégicos estipulados 

no início da gestão.

O resultado é consequência de muita dedi-

cação e do trabalho conjunto das Áreas e Divisões 

da Corregedoria, ante uma eficaz união de esforços 

entre os Juízes Auxiliares e os Servidores, que se 

mostraram incansáveis na busca pelo aprimoramen-

to dos serviços judiciários de primeiro grau, manten-

do um alinhamento constante com os demais seto-

res administrativos do corpo diretivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, descortinando um esta-

do de cooperação fundamental para a consecução 

de medidas céleres e proativas.

Grandes vitórias sempre denotam uma ex-

tensa lista de envolvidos, e o corpo funcional desta 

Casa Censora sempre mostra a sua qualificação e 

integração com os objetivos institucionais.

Ao longo deste relatório são apresentados 

os resultados obtidos por meio dos indicadores es-

tratégicos e algumas das iniciativas institucionais, 

alinhadas a cada um dos seus objetivos, com vistas 

ao atendimento de qualidade, quanto aos anseios 

do jurisdicionado.

A exposição das atividades correicionais 

durante esta gestão encerra um ciclo de muito 

aprendizado, crescimento e êxito institucional, me-

diante a demonstração da importância condizente 

à atuação deste Órgão Censor para a efetividade 

da prestação jurisdicional, além de apontar para o 

caminho a ser trilhado e os desafios que teremos 

que enfrentar no futuro.
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Quanto aos seus propósitos a Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás fundamenta o 

alcance daquilo que dela se espera, preenchendo 

o contorno das intenções apresentadas no bojo da 

constituição de uma organização institucional, nos li-

mites da missão, visão e atributos de valor, os quais 

estão alicerçados em bases próprias e específicas.

 

MISSÃO

A definição de missão circunda a razão da 

existência de uma organização, pois desnuda as di-

retrizes da instituição do ponto de vista do seu plane-

jamento estratégico e visão de futuro.

VISÃO

Ter delineada a exata posição onde se en-

contra e o lugar onde se espera chegar dentro de 

determinada contagem de tempo, traduz com sim-

plicidade a visão de futuro de uma organização e o 

que se pretende daqui alguns anos, com o intuito de 

representar as ambições, mediante a descrição do 

cenário que busca construir a médio e longo prazo. 

Essa visão proporciona, então, o horizonte a se al-

cançar, a partir de tudo que se planeja.

ATRIBUTOS DE VALOR

O conjunto de princípios éticos de uma orga-

nização constitui os atributos de valores institucio-

nais, com vistas à formação do seu código de con-

duta, tal como uma tábua retilínea e segura para a 

tomada de decisões.

Propósitos
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“Trabalhar efetivamente para o 

aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional no âmbito do 1° Grau de 

Jurisdição, orientando, corrigindo e 

inspecionando as atividades judiciais 

e extrajudiciais, contribuindo para a 

excelência dos serviços prestados  

à sociedade.” 

“Ser referência nacional em 

eficiência, eficácia e efetividade 

no que diz respeito à orientação, 

inspeção e correição de todos  

os atos praticados pelo  

1° Grau de Jurisdição.” 

Acessibilidade, Agilidade
Credibilidade, Eficiência

Ética, Imparcialidade
Inovação, Integridade

Segurança jurídica
Sustentabilidade
Transparência

Responsabilização

Missão

Visão

Atributos 
de Valor
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Divisões Judiciárias

As Comarcas do Estado de Goiás estão divi-

didas em 13 (treze) Regiões Judiciárias, de modo a 

1ª REGIÃO

2ª REGIÃO

Goiânia (Comarca Polo)

Anicuns
Aparecida de Goiânia (Comarca Polo)
Araçu
Bela Vista de Goiás
Edéia
Firminópolis
Goianira

Guapó
Hidrolândia
Inhumas
Jandaia
Nazário
Nerópolis
Palmeiras de Goiás

Piracanjuba
Senador Canedo 
Trindade
Turvânia
Varjão

propiciar uma melhor gestão e administração quanto 

à efetiva prestação jurisdicional pelo primeiro grau.
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3ª REGIÃO

4ª REGIÃO

5ª REGIÃO

6ª REGIÃO

7ª REGIÃO

8ª REGIÃO

9ª REGIÃO

10ª REGIÃO

11ª REGIÃO

12ª REGIÃO

13ª REGIÃO

Abadiânia 
Anápolis (Comarca Polo) 
Cocalzinho de Goiás 
Corumbá de Goiás 

Goianápolis 
Jaraguá 
Leopoldo de Bulhões
Petrolina de Goiás 

Pirenópolis 
Silvânia
Vianópolis

Bom Jesus 
Buriti Alegre 
Cachoeira Dourada 

Goiatuba  
Itumbiara (Comarca Polo) 
Joviânia

Morrinhos
Pontalina

Acreúna 
Cachoeira Alta 
Caçu 
Itajá 
Jataí 

Maurilândia 
Mineiros 
Montevidiu 
Paranaiguara 
Quirinópolis

Rio Verde (Comarca Polo)
Santa Helena de Goiás
São Simão
Serranópolis

Alto Paraíso de Goiás 
Alvorada do Norte 
Campos Belos 
Cavalcante 

Flores de Goiás  
Formosa (Comarca Polo) 
Iaciara 
Padre Bernardo

Planaltina
Posse
São Domingos

Águas Lindas de Goiás 
Alexânia 
Cidade Ocidental 

Cristalina 
Luziânia (Comarca Polo) 
Novo Gama

Stº Antônio do Descoberto
Valparaíso de Goiás
 

Aruanã 
Goiás (Comarca Polo) 
Itaberaí 
Itaguaru 
Itapirapuã 

Itapuranga 
Itauçu 
Jussara 
Mossâmedes 
Mozarlândia  

Nova Crixás
Sanclerlândia
Taquaral de Goiás
Uruana

Caldas Novas (Comarca Polo) 
Catalão 
Corumbaíba 

Cumari 
Goiandira 
Ipameri 

Orizona
Pires do Rio
Santa Cruz de Goiás

Aragarças 
Aurilândia 
Caiapônia 

Fazenda Nova 
Iporá (Comarca Polo) 
Montes Claros de Goiás 

Paraúna 
Piranhas
São Luís de Montes Belos 

Barro Alto 
Carmo do Rio Verde 
Ceres

Crixás 
Goianésia (Comarca Polo) 
Itapaci  

Rialma 
Rubiataba
Santa Terezinha de Goiás

Estrela do Norte 
Formoso 

Minaçu 
Porangatu (Comarca Polo)

São Miguel do Araguaia

Campinorte 
Mara Rosa

Niquelândia Uruaçu (Comarca Polo) 
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PLANO DE
GESTÃO
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PLANO DE
GESTÃO

O Plano de Gestão da CGJGO,  

biênio 2021/2023, está fundamentado e ali-

nhado à Estratégia Nacional do Poder Judi-

ciário para o sexênio 2021/2026.

Foram estabelecidas 11 (onze) me-

tas para a Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás, distribuídas em três pers-

pectivas (Sociedade; Processos Internos; e 

Aprendizado e Crescimento), alinhadas aos 

12 (doze) macrodesafios propostos para a 

mencionada estratégia do Poder Judiciário, 

com a finalidade de alcançar a excelência 

dos serviços prestados em sintonia com a 

missão institucional, com os valores adota-

dos e em busca de ser reconhecida como 

instituição acessível, confiável, célere e efe-

tiva, de maneira a sempre enaltecer, sobre-

tudo, a promoção da paz social.
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Macrodesafios

PERSPECTIVA SOCIEDADE

Atender o cidadão em sentido amplo, garan-

tindo seus direitos fundamentais e fortalecendo a rede 

de proteção social relativamente às atividades do 

Judiciário, forma a base da Perspectiva Sociedade.

Atuando em sintonia perfeita às diretrizes 

oriundas do Conselho Nacional de Justiça, esta ges-

tão da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Goiás trilhou os objetivos estipulados para o Plano 

Estratégico 2021/2026 e os Macrodesafios constru-

ídos para a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

para tal sexênio.

Desse modo, todos os programas, projetos, 

ações e iniciativas da CGJGO têm como escopo aten-

der os seguintes Macrodesafios: Garantia dos Direitos 

Fundamentais; Fortalecimento da Relação Institucional 

do Judiciário com a Sociedade; Agilidade e Produtividade 

na Prestação Jurisdicional; Enfrentamento à Corrupção, 

à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais; 

Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios; 

Promoção da Sustentabilidade; Aperfeiçoamento 

da Gestão Administrativa e da Governança 

Judiciária; Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas; 

Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 

Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de 

Proteção de Dados.

MACRODESAFIO 1 - GARANTIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS

Refere-se ao desafio de garantir no plano con-

creto os Direitos e Garantias Fundamentais (CF, art. 

5º), buscando-se assegurar o direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como 

atenuar as desigualdades sociais, garantir os direitos 

de minorias e a inclusão e acessibilidade a todos.

MACRODESAFIO 2 - FORTALECIMENTO 

DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER 

JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE

Refere-se à adoção de estratégias de comu-

nicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em 

linguagem de fácil compreensão, visando à transpa-

rência e ao fortalecimento do Poder Judiciário como 

instituição garantidora dos direitos. Abrange a atua-

ção interinstitucional integrada e sistêmica, com ini-

ciativas pela solução de problemas públicos que en-

volvam instituições do Estado e da sociedade civil.

PERSPECTIVA  
PROCESSOS INTERNOS

Além do aperfeiçoamento da gestão adminis-

trativa e da justiça, os Processos Internos na quali-

dade de dimensão e perspectiva da estratégia na-

cional podem ser balizados também pela excelência 

na prestação jurisdicional, com precedentes consoli-
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MACRODESAFIO 5 - PREVENÇÃO DE LITÍGIOS 

E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS 

PARA OS CONFLITOS

Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais 

para prevenção e para resolução negociada de confli-

tos, com a participação ativa do cidadão. Visa a esti-

mular a comunidade a resolver seus conflitos sem ne-

cessidade de processo judicial, mediante conciliação, 

mediação e arbitragem. Abrange também parcerias 

entre os Poderes, a fim de evitar potenciais causas 

judiciais e destravar controvérsias existentes.

MACRODESAFIO 6 - CONSOLIDAÇÃO DO 

SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS

Promoção do sistema de precedentes esta-

belecido pelo novo Código de Processo Civil (CPC), 

buscando fortalecer as decisões judiciais, racionali-

zar o julgamento de casos análogos, garantir a se-

gurança jurídica, bem como, a coerência e a integri-

dade dos provimentos judiciais.

Abarca também a redução do acúmulo de 

processos relativos à litigância serial, visando rever-

ter a cultura da excessiva judicialização.

MACRODESAFIO 7 - PROMOÇÃO DA 

SUSTENTABILIDADE

Aperfeiçoamento de ações que estimulem o 

uso sustentável de recursos naturais e bens públi-

cos, a redução do impacto negativo das atividades 

do órgão no meio ambiente com a adequada gestão 

dos resíduos gerados, do uso apropriado dos recur-

sos finitos, a promoção das contratações sustentá-

dados, e pelo enfrentamento de desvios de conduta 

aliado à política de mediação e conciliação, tudo da 

maneira mais eficiente e sustentável possível, sob 

a ótica de uma governança judiciária orientada pelo 

diálogo institucional, otimização de serviços e des-

burocratização de processos de trabalho.

MACRODESAFIO 3 - AGILIDADE E 

PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Tem por finalidade materializar a razoá-

vel duração do processo em todas as suas fases. 

Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva 

e ágil, com segurança jurídica e procedimental na 

tramitação dos processos judiciais. Visa também a 

soluções para um dos principais gargalos do Poder 

Judiciário, qual seja, a execução fiscal. Busca ele-

var a eficiência na realização dos serviços judiciais 

e extrajudiciais.

MACRODESAFIO 4 - ENFRENTAMENTO 

À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS

Conjunto de atos que visem à proteção da 

coisa pública, à integridade nos processos eleitorais, 

à preservação da probidade administrativa interna-

mente e externamente ao enfrentamento dos crimes 

eleitorais e contra a administração pública, entre ou-

tros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos 

processos judiciais que tratem do desvio de recursos 

públicos, de improbidade e de crimes eleitorais, além 

de medidas administrativas relacionadas à melhoria 

do controle e fiscalização interna e externa do gasto 

público no âmbito do Poder Judiciário.
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res, pela sociedade e pelos atores do sistema de justiça.

Visa à eficiência operacional interna, à hu-

manização do serviço, à desburocratização, à sim-

plificação de processos internos, ao fortalecimento 

da autonomia administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e à adoção das melhores práticas de ges-

tão documental, da informação, de projetos e oti-

mização de processos de trabalho com o intuito de 

melhorar o serviço prestado ao cidadão. 

PERSPECTIVA APRENDIZADO  
E CRESCIMENTO

O objetivo da dimensão de Aprendizado e 

Crescimento é justamente oferecer condições ne-

cessárias para a realização do que se busca nas ou-

tras perspectivas, com o intuito de inovar e melhorar 

a capacidade de agregar valor, tanto do ponto de vis-

ta interno, quanto externo, propiciando que recursos 

financeiros e humanos sejam geridos de forma mais 

harmônica quando inseridos no contexto da infraes-

trutura tecnológica exigida hodiernamente.

MACRODESAFIO 10 - APERFEIÇOAMENTO DA 

GESTÃO DE PESSOAS

Refere-se ao conjunto de políticas, métodos 

e práticas adotados na gestão de comportamentos 

internos do órgão, favorecendo o desenvolvimento 

profissional, a capacitação, a relação interpessoal, a 

saúde e a cooperação, com vistas ao alcance efetivo 

dos objetivos estratégicos da instituição.

Contempla ações relacionadas à valoriza-

ção dos servidores; à humanização nas relações de 

trabalho; à promoção da saúde; ao aprimoramento 

veis, a gestão sustentável de documentos e a quali-

dade de vida no ambiente de trabalho.

Visa à adoção de modelos de gestão organi-

zacional e de processos estruturados na promoção 

da sustentabilidade ambiental, econômica e social.

MACRODESAFIO 8 - APERFEIÇOAMENTO DA 

GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL

Refere-se à adoção de medidas preventivas 

à criminalidade e ao aprimoramento do sistema cri-

minal, por meio de maior aplicação de penas e medi-

das alternativas, investimento na justiça restaurativa, 

aperfeiçoamento do sistema penitenciário e estabele-

cimento de mecanismos para minimizar a sensação 

de impunidade e insegurança social.

Pretende reduzir o número de processos, bem 

como as taxas de encarceramento e fomentar ações 

de atenção ao interno e ao egresso, principalmente 

visando à redução de reincidência; e construir uma vi-

são de justiça criminal vinculada à justiça social. Atuar 

conjuntamente com os demais Poderes para solucio-

nar irregularidades no sistema carcerário e no sistema 

de execução de medidas socioeducativas, assim como 

para o aperfeiçoamento de rotinas cartorárias.

MACRODESAFIO 9 - APERFEIÇOAMENTO DA 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA 

JUDICIÁRIA

Formulação, implantação e monitoramento de 

estratégias flexíveis e aderentes às especificidades lo-

cais, regionais e próprias de cada segmento de justiça 

do Poder Judiciário, produzidas de forma colaborativa 

pelos órgãos do Poder Judiciário, magistrados, servido-
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MAPA ESTRATÉGICO

Em última análise, o Mapa Estratégico re-

presenta a inter-relação entre os objetivos estra-

tégicos propostos com os Macrodesafios estabe-

lecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para 

o sexênio 2021/2026, cujo mapa é concebido 

mediante a aplicação da metodologia de planeja-

mento, a partir da utilização da ferramenta deno-

minada Balanced Scorecard (BSC), que traduzi-

do literalmente nada mais é do que “Indicadores 

Balanceados de Desempenho”, com o objetivo de 

medir o desempenho de cumprimento do plano/me-

tas por meio de indicadores quantificáveis, possibi-

litando o acompanhamento constante, para fins de 

eventuais ajustes necessários ao alinhamento das 

ações à estratégia traçada.

MAPA DE METAS

Por sua vez, o Mapa de Metas expõe um re-

sumo da linha de orientação daquilo que foi esta-

belecido como metas no transcurso da gestão, bem 

como o respectivo grau de cumprimento final, com 

relação às proposições iniciais, consoante a repre-

sentação gráfica que se segue.

contínuo das condições de trabalho; à qualidade de 

vida no trabalho; ao desenvolvimento de competên-

cias, de talentos, do trabalho criativo e da inovação; 

e à adequada distribuição da força de trabalho.

MACRODESAFIO 11 - APERFEIÇOAMENTO DA 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Refere-se à utilização de mecanismos para 

alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, 

investimentos e pessoal ao aprimoramento da pres-

tação jurisdicional, atendendo aos princípios consti-

tucionais da administração pública.

Envolve estabelecer uma cultura de adequa-

ção dos gastos ao atendimento das necessidades 

prioritárias e essenciais dos órgãos da justiça, para 

se obter os melhores resultados com os recursos 

aprovados nos orçamentos.

MACRODESAFIO 12 - FORTALECIMENTO 

DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE 

PROTEÇÃO DE DADOS

Programas, projetos, ações e práticas que 

visem ao fortalecimento das estratégias digitais do 

Poder Judiciário e à melhoria da governança, da 

gestão e da infraestrutura tecnológica, garantindo 

proteção aos dados organizacionais com integrida-

de, confiabilidade, confidencialidade, integração, 

acessibilidade das informações, disponibilização dos 

serviços digitais ao cidadão e dos sistemas essen-

ciais da justiça, promovendo a satisfação dos usu-

ários por meio de inovações tecnológicas, controles 

efetivos dos processos de segurança e de riscos e 

da gestão de privacidade e uso dos dados pessoais.

MAPAS
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Mapa Estratégico

1. Garantia dos Direitos 
Fundamentais

2. Fortalecimento da 
Relação Institucional do 

Judiciário com a Sociedade

3. Agilidade e Produtividade 
na Prestação Jurisdicional

4. Enfrentamento à 
Corrupção, à Improbidade 

Administrativa e aos Ilícitos 
Eleitorais

6. Consolidação do Sistema 
de Precedentes 

Obrigatórios

7. Promoção da 
Sustentabilidade

9. Aperfeiçoamento da 
Gestão Administrativa e 

da Governança Judiciária

10. Aperfeiçoamento da 
Gestão de Pessoas

11. Aperfeiçoamento da 
Gestão Orçamentária e 

Financeira

12. Fortalecimento da 
Estratégia Nacional de TIC 

e de Proteção de Dados

Assegurar a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) 
pelo Operador Nacional do Registo de Imóveis Eletrônico (ONR) no Estado de Goiás

Desenvolver 6 atividades com vistas a impulsionar o julgamento de processos 
relativos às ações de improbidade administrativa e aos crimes contra a Administração 
Pública, bem como aqueles relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e 
familiar contra a mulher

Realizar 5 propostas institucionais voltadas para o desenvolvimento de processos 
internos administrativos no âmbito desta Corregedoria

Desenvolver 8 propostas estratégicas com foco no aperfeiçoamento da gestão das 
Equipes Interprossionais Forenses

Promover 12 ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento do potencial 
humano, habilidades técnico-prossionais e socioemocionais

Implementar e aprimorar 10 iniciativas institucionais voltadas para o acesso à justiça 
e promoção do exercício da cidadania, responsabilidade social e ambiental, 
direcionadas ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 
(Agenda 2030 - ONU/CNJ)

Implementar 3 iniciativas para otimizar a arrecadação das custas judiciais 
legalmente devidas

Elaborar 6 ações com a nalidade de diminuir a taxa de congestionamento do 
1º Grau de Jurisdição

Propiciar 6 práticas voltadas à promoção da integração do Poder Judiciário com a 
atividade extrajudicial

Desenvolver 10 ferramentas tecnológicas correlatas aos serviços judiciais e 
extrajudiciais do Estado de Goiás

Implantar 5 sistemas informatizados com vistas à garantia de controle de dados 
desta Corregedoria
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PRÓPOSITOS MACRODESAFIOS    METAS                  DESCRIÇÕES DAS METAS   METAS  

META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

META 6

META 7

META 8

META 9

META 10

META 11

GRAU DE
CUMPRIMENTO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1, 2, 4

1, 2, 4, 5

3, 4, 7

4

3

1

5, 6, 7

6, 8

9

10, 11

“Trabalhar efetivamente para o 

aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional no âmbito do 

1° Grau de Jurisdição, 

orientando, corrigindo e 

inspecionando as atividades 

judiciais e extrajudiciais, 

contribuindo para a excelência 

dos serviços prestados à 

sociedade.”

MISSÃO

“Ser referência nacional em 

eciência, ecácia e 

efetividade no que diz respeito 

à orientação, inspeção e 

correição de todos os atos 

praticados pelo 1° Grau de 

Jurisdição.”

VISÃO

Acessibilidade, Agilidade

Credibilidade, Eciência

Ética, Imparcialidade

Inovação, Integridade

Segurança jurídica

Sustentabilidade

Transparência

Responsabilização

ATRIBUTOS 

DE VALOR
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Mapa de Metas

1. Garantia dos Direitos 
Fundamentais

2. Fortalecimento da 
Relação Institucional do 

Judiciário com a Sociedade

3. Agilidade e Produtividade 
na Prestação Jurisdicional

4. Enfrentamento à 
Corrupção, à Improbidade 

Administrativa e aos Ilícitos 
Eleitorais

6. Consolidação do Sistema 
de Precedentes 

Obrigatórios

7. Promoção da 
Sustentabilidade

9. Aperfeiçoamento da 
Gestão Administrativa e 

da Governança Judiciária

10. Aperfeiçoamento da 
Gestão de Pessoas

11. Aperfeiçoamento da 
Gestão Orçamentária e 

Financeira

12. Fortalecimento da 
Estratégia Nacional de TIC 

e de Proteção de Dados

Assegurar a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) 
pelo Operador Nacional do Registo de Imóveis Eletrônico (ONR) no Estado de Goiás

Desenvolver 6 atividades com vistas a impulsionar o julgamento de processos 
relativos às ações de improbidade administrativa e aos crimes contra a Administração 
Pública, bem como aqueles relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e 
familiar contra a mulher

Realizar 5 propostas institucionais voltadas para o desenvolvimento de processos 
internos administrativos no âmbito desta Corregedoria

Desenvolver 8 propostas estratégicas com foco no aperfeiçoamento da gestão das 
Equipes Interprossionais Forenses

Promover 12 ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento do potencial 
humano, habilidades técnico-prossionais e socioemocionais

Implementar e aprimorar 10 iniciativas institucionais voltadas para o acesso à justiça 
e promoção do exercício da cidadania, responsabilidade social e ambiental, 
direcionadas ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 
(Agenda 2030 - ONU/CNJ)

Implementar 3 iniciativas para otimizar a arrecadação das custas judiciais 
legalmente devidas

Elaborar 6 ações com a nalidade de diminuir a taxa de congestionamento do 
1º Grau de Jurisdição

Propiciar 6 práticas voltadas à promoção da integração do Poder Judiciário com a 
atividade extrajudicial

Desenvolver 10 ferramentas tecnológicas correlatas aos serviços judiciais e 
extrajudiciais do Estado de Goiás

Implantar 5 sistemas informatizados com vistas à garantia de controle de dados 
desta Corregedoria
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PRÓPOSITOS MACRODESAFIOS    METAS                  DESCRIÇÕES DAS METAS   METAS  

META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

META 6

META 7

META 8

META 9

META 10

META 11

GRAU DE
CUMPRIMENTO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1, 2, 4

1, 2, 4, 5

3, 4, 7

4

3

1

5, 6, 7

6, 8

9

10, 11

“Trabalhar efetivamente para o 

aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional no âmbito do 

1° Grau de Jurisdição, 

orientando, corrigindo e 

inspecionando as atividades 

judiciais e extrajudiciais, 

contribuindo para a excelência 

dos serviços prestados à 

sociedade.”

MISSÃO

“Ser referência nacional em 

eciência, ecácia e 

efetividade no que diz respeito 

à orientação, inspeção e 

correição de todos os atos 

praticados pelo 1° Grau de 

Jurisdição.”

VISÃO

Acessibilidade, Agilidade

Credibilidade, Eciência

Ética, Imparcialidade

Inovação, Integridade

Segurança jurídica

Sustentabilidade

Transparência

Responsabilização

ATRIBUTOS 

DE VALOR
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RELATÓRIO DE GESTÃO
No curso da gestão 2021/2023, além da continuidade normal aos trabalhos 

exitosos realizados nos biênios anteriores, buscou-se, também, conceder especial 

enfoque às funções originárias da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado  

de Goiás, atinentes ao controle, à fiscalização e, sobretudo, à orientação, em 

relação à consecução das atividades do Poder Judiciário, tanto na perspectiva 

dos serviços judiciais de primeiro grau, quanto das serventias extrajudiciais, com 

espeque, essencialmente, no princípio da eficiência na Administração Pública  

(art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil).

Todavia, a CGJGO durante o biênio 2021/2023, sob o comando do 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás, Desembargador Nicomedes 

Domingos Borges, com a finalidade precípua de entregar uma justiça no patamar 

de excelência, quanto ao seu nível de atendimento à demanda, envidou o máximo 

esforço possível, dentro das estratégias traçadas para o cumprimento do Plano 

de Gestão proposto para esse período específico, na execução dos programas, 

projetos, ações e iniciativas, consoante as metas arquitetadas originariamente.

Os resultados que compõem este relatório fazem parte de um arcabouço 

ainda maior de atividades empenhadas e de um trabalho desenvolvido 

diuturnamente por todos os quadros e equipes de Magistrados e  

Servidores no âmbito deste Órgão Censor, com o objetivo de  

oferecer ao cidadão/cliente uma prestação jurisdicional  

cada vez mais célere, efetiva e de qualidade.
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PERSPECTIVA  
SOCIEDADE

MACRODESAFIOS
• Garantia dos Direitos Fundamentais

• Fortalecimento da Relação Institucional do 
Judiciário com a Sociedade
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Implementar e aprimorar  
10 iniciativas institucionais voltadas para o 
acesso à justiça e promoção do exercício 
da cidadania, responsabilidade social e 
ambiental, direcionadas ao alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 
ODS (Agenda 2030 - ONU/CNJ)

1
Perspectiva Sociedade

Macrodesafio 1 
Garantia dos Direitos 
Fundamentais

Macrodesafio 2 
Fortalecimento da Relação 
Institucional do Judiciário com  
a Sociedade

Perspectiva Processos Internos

Macrodesafio 7
Promoção da Sustentabilidade

• Responsáveis

Divisão Interprofissional Forense e CEJAI da CGJGO

Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

• Indicador

Iniciativas institucionais implementadas

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 15 iniciativas

• Grau de Cumprimento

100%

META

100%

Meta cumprida
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Audiências Públicas

O Poder Judiciário, à medida que busca in-

teragir com a sociedade goiana mediante diálogos 

constantes, possibilita ao cidadão uma interação 

consciente voltada aos serviços próprios da jus-

tiça no que se refere à área de atuação de quem 

busca a prestação jurisdicional, colocando-se, ao 

mesmo tempo, como catalisador de soluções para 

as demandas sociais da alçada dos outros Poderes. 

Este projeto convida a comunidade para um deba-

te aberto, despido das formalidades e solenidades 

sempre presentes nos atos do Poder Judiciário. E, 

nesse ambiente, a sociedade civil, seja por suas ins-

tituições já reconhecidas diretamente por seus cida-

dãos, seja pelo próprio cidadão presente no recinto 

físico ou ambiente virtual, terá ampla liberdade para 

dar opiniões, fazer solicitações e questionamentos, 

além de ouvir orientações e colher respostas imedia-

tas em ambiente inteiramente participativo.

18/06/2021 7ª Região - Luziânia

Fonte: Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

Data Região Judiciária  
e Comarca Polo

TOTAL 1.384

271

Número de 
Participantes

27/08/2021 11ª Região - Goianésia 101

24/09/2021 8ª Região - Goiás 72

22/10/2021 12ª e 13ª Região -  
Uruaçu e Porangatu

53

03/12/2021 10ª Região - Iporá 74

25/03/2022 5ª Região - Rio Verde 158

08/04/2022 1ª Região - Goiânia 96

08/07/2022 4ª Região - Itumbiara 127

05/08/2022 2ª Região -  
Aparecida de Goiânia

221

26/08/2022 3ª Região - Anápolis 158

30/09/2022 9ª Região - Caldas Novas 141

21/10/2022 6ª Região - Formosa 119

Com um viés interativo, colaborativo e aten-

to às necessidades dos usuários da Justiça, foram 

realizadas Audiências Públicas no formato on-line 

e presencial dentro do Programa Encontros Regio-

nais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Goiás, com o intuito de suprir anseios da população 

local, estabelecendo assim, um diálogo direto da 

comunidade com a justiça. Foram realizadas neste 

biênio, a partir do Programa Encontros Regionais da 

CGJGO Audiências Públicas nas 13 (treze) Regiões 

Judiciárias do Estado de Goiás, abrangendo magis-

trados, servidores e comunidades das comarcas in-

tegrantes de cada região.

https://bit.ly/3jcKfs4
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Programa 
Pai Presente

Um dos direitos precípuos de qualquer cida-

dão é o de ter o nome do pai nos seus documentos 

oficiais. Esse princípio tem sido seguido à risca pela 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, 

num verdadeiro resgate da dignidade humana, em 

inúmeros reconhecimentos de paternidade realizados 

continuamente pelo Programa Pai Presente Total.

As audiências concentradas virtuais são pre-

sididas pelo Juiz de Direito Dr. Eduardo Perez Oli-

veira, Coordenador Executivo do Programa Pai Pre-

sente, estando à frente desse programa desde a sua 

implementação no Estado de Goiás, sendo que a 

Coordenação Geral neste biênio ficou a cargo do 1º 

Juiz Auxiliar da CGJGO, Dr. Gustavo Assis Garcia.

Desde a implementação das audiências 

virtuais concentradas, ocorrida em julho/2020 

em decorrência da pandemia da COVID-19, 

já foram realizadas audiências de reconheci-

mento internacional, envolvendo partes de vá-

rios lugares do mundo, casos de reeducandos 

do sistema prisional, as questões oriundas de 

processos judiciais, além dos processos admi-

nistrativos originários da própria Secretaria do 

Programa Pai Presente.

20/04/2021

Data da Audiência

Londres - Reino Unido

País Estrangeiro

02/06/2021 Milão - Itália

13/12/2021 Londres - Reino Unido (caso 1)

13/12/2021 Londres - Reino Unido (caso 2)

13/12/2021 Londres - Reino Unido (caso 3)

13/12/2021 Portugal

12/07/2022 Londres - Reino Unido

12/07/2022 Portugal
09/08/2022 Londres - Reino Unido

11/10/2022 Espanha

13/12/2022 Holanda

Reconhecimentos Internacionais

Barreiras foram transpostas pela justiça com 

o uso dos recursos digitais, demonstrando, assim, 

que não existem fronteiras ou distância que impe-

çam um pai de reconhecer a paternidade formal de 

Em iniciativa pioneira no Estado, a Corre-

gedoria-Geral da Justiça, por meio do Provimento  

CGJGO nº 54/2021, passou a consolidar as audi-

ências virtuais concentradas de reconhecimento de 

paternidade, via plataforma Zoom Meetings, englo-

bando todas as comarcas de Goiás. A ação decorre 

do projeto original denominado Programa Pai Pre-

sente, o qual é executado por este Órgão Censor 

desde 2012. A finalidade do Pai Presente Total é jus-

tamente ampliar o alcance do programa originário, 

auxiliando as comarcas do Estado na realização dos 

procedimentos afetos à averiguação administrativa 

de paternidade de modo espontâneo e voluntário.

Fonte: Secretaria do Programa Pai Presente da CGJGO
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Participação em outras ações

Cabe salientar que o Programa Pai Presente 

participou de três edições do Projeto Dignidade na 

Rua que atende pessoas em situação de vulnerabi-

lidade social e contempla a Resolução nº 425/2021, 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu 

a política judicial de atenção às pessoas em situação 

de rua e suas interseccionalidades. O Pai Presente 

também participou ativamente do Programa Encon-

tros Regionais da CGJGO, realizando reuniões com 

os(as) Gestores(as) Administrativos(as) de todas as 

Regiões Judiciárias do Estado de Goiás.

7.554

Entrevistas 
Realizadas

222

Reconhecimento 
de Paternidade  

de Pai Preso

1.195

DNA 
Realizados

1.749

Procedimentos 
concluídos  
com êxito

seu filho. De forma simples e dinâmica, valendo-se 

dos meios virtuais disponíveis, o Programa Pai Pre-

sente Total efetuou 11 (onze) reconhecimentos inter-

nacionais neste biênio 2021/2023.

Nesta gestão o Programa Pai Presente em 

Goiânia promoveu o atendimento de 3.164 pessoas 

em busca de orientações relativas a questões de pa-

ternidade e realizou 42 audiências virtuais concentra-

das, com resultado de 321 reconhecimentos espontâ-

neos de paternidade concluídos com êxito. Registra-se 

que o número de atendimentos no Estado de Goiás 

contabilizou mais de 7.500 pessoas, com 1.749 reco-

nhecimentos efetivados de maneira exitosa. Na opor-

tunidade, destaca-se a realização de 1.195 exames de 

DNA pelo programa por todo o Estado de Goiás.

Seguem abaixo os dados consolidados dos 

resultados alcançados com o desenvolvimento do 

Programa Pai Presente Total neste biênio em todo 

o Estado de Goiás:

Fonte: Secretaria do Programa Pai Presente da CGJGO
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Programa 
Pilares

O Programa Pilares foi instituído em 2018 

e tem como objetivo formar facilitadores de Cír-

culos de Justiça Restaurativa e Construção de 

Paz para atuarem na prevenção e resolução de 

Durante os anos de 2021 e 2022, foram con-

cluídas 7 (sete) turmas iniciadas em 2020 e outras 3 

novas turmas, certificando 195 facilitadores em Cír-

culos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz, 

advindos das parcerias com a Secretaria de Estado 

da Educação de Goiás (SEDUC) e com os Municí-

pios de Goiânia, Luziânia, Goianésia, Itaberaí, Anápo-

lis, Novo Gama e Orizona, que envolveram também 

atores da Rede de Proteção Social de alguns deles.

Sobre o espectro de ação do programa, vale 

salientar que da parceria com a SEDUC foram alcan-

çadas escolas estaduais de 16 municípios (Valparaí-

so, Luziânia, Novo Gama, Águas Lindas, Morrinhos, 

Alexânia, Aparecida de Goiânia, Goiânia, Britânia, 

Fazenda Nova, Jussara, Ceres, Rialma, Rianápolis, 

Carmo do Rio Verde e São Patrício), totalizando des-

sa forma, 20 municípios beneficiados com o desen-

volvimento do Programa Pilares.

Durante e após a formação, os facilitadores 

realizam os círculos em suas instituições, voltados 

não apenas aos estudantes (crianças, adolescentes, 

jovens e adultos), como também aos professores, 

Oferta de  
Turmas

Descrição

5

Resultado 
2021

5

Resultado 
2022

Facilitadores  
Formados

Círculos  
Realizados

Pessoas  
Alcançadas

Instituições 
Beneficiadas

Municípios 
Beneficiados

Total biênio
2021/2023

76 107

679 647

8.173 6.537

119 144

8 20

10

183

1.326 

14.710

263

28

conflitos no espaço escolar, com vistas à pro-

moção de competências socioemocionais e cul-

tura de paz.

Por meio de Termos de Cooperação Técnica 

interinstitucionais com as Redes Municipais e Esta-

dual de Educação, sob a coordenação da Divisão 

Interprofissional Forense e a Escola Judicial de Goi-

ás (EJUG), é ofertado o curso de formação de faci-

litadores em Círculos de Justiça Restaurativa e de 

Construção de Paz, com carga horária de 60 horas, 

voltado a professores, coordenadores, dirigentes e 

tutores/apoio pedagógicos das Redes de Educação, 

pela equipe de instrutoras da Divisão Interprofissio-

nal Forense da CGJGO. Fonte: Divisão Interprofissional Forense
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servidores administrativos e familiares, sendo que, 

semestralmente, apresentam relatórios quantitativos e 

qualitativos referentes aos resultados alcançados, con-

forme os números consolidados.

Além disso, em virtude do período pandêmi-

co ainda em alta no ano de 2021 e suspensão de 

atividades formativas presenciais e também nas es-

colas, as instrutoras da Divisão Interprofissional Fo-

rense da CGJGO fizeram adaptações dos círculos 

de construção de paz para o ambiente virtual e pro-

moveram vivências com os cursistas que estavam 

em processo de formação, como atividade comple-

mentar à carga horária do curso e também ofereceu 

apoio aos facilitadores já formados para que estes 

pudessem realizar o estágio a partir de encontros 

virtuais, quando não fosse possível fazê-los presen-

cialmente. Foram realizados 6 (seis) Círculos, nos 

quais participaram 40 cursistas.

Qualitativamente, os relatórios apontam 

a efetividade da ferramenta, no sentido de que os 

objetivos do programa estão sendo alcançados, a 

exemplo da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia que criou o Núcleo de Mediação Escolar 

(NUMED), cujos profissionais foram capacitados 

como facilitadores por meio da parceria do Progra-

ma Pilares. Esses facilitadores realizam os Círculos 

nas instituições de ensino e descrevem como êxitos 

e benefícios as seguintes observações:

●  O diálogo e a troca de ideias;

●  A partilha de sentimentos de forma respeitosa e 

tranquila;

●  O despertar do senso de pertencimento, respon-

sabilidade e corresponsabilidade;

●  A busca conjunta de alternativas diante da pro-

blemática;

● A transformação pessoal;

● A prática da empatia;

● A assunção de responsabilidades após as refle-

xões e as experiências vivenciadas pelos círculos;

● A disponibilidade e o nível de envolvimento dos 

participantes;

● As solicitações para que os Círculos aconteçam 

com maior frequência e que se estendam a todos 

os servidores da respectiva estrutura administrativa.

Vale salientar ainda que, por propiciarem es-

paço seguro de fala e escuta aos estudantes, por 

vezes comparecem relatos de situações de violência, 

ideação suicida, entre outros durante os Círculos. 

Diante disso, os facilitadores realizam orientações e 

encaminhamentos à Rede de Proteção Social, visan-

do a acolher e atender a necessidade apresentada de 

forma integrada. Conclui-se, portanto, que, por meio 

do Programa Pilares, evidencia-se que os círculos 

têm sido ferramenta importante na promoção do diá-

logo e construção da cultura de paz nas escolas.
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1º Encontro Virtual de Facilitadores do Programa Pilares

Educar e comunicar são dois atos muito pró-

ximos. Construímos nossa percepção, nosso mun-

do e nossas vidas com palavras. Por essa razão, a 

essência da comunicação não violenta está funda-

mentada na cooperação dos seres humanos entre 

si, promovendo o respeito, a atenção e a empatia. 

Essa mudança de paradigma, que faz parte do Pro-

grama Pilares, desenvolvido pela Corregedoria-Ge-

ral da Justiça do Estado de Goiás em parceria com 

as redes de educação de todo o Estado, foi realçada 

no 1º Encontro Virtual de Facilitadores promovido 

no dia 06 de abril de 2021, coordenado pela Divisão 

Interprofissional Forense da CGJGO, e contou com 

174 participantes.

O evento aconteceu com a presença do Cor-

regedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás, De-

sembargador Nicomedes Domingos Borges, e da 

Secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli. 

Na oportunidade, foi apresentado um painel sobre 

Comunicação Não-Violenta na Edificação da Cul-

tura de Paz pela idealizadora e fundadora do Res-

taura Restabelecendo Diálogos, Muriel Magalhães, 

facilitadora de Comunicação Não Violenta, Círculos 

Restaurativos de Construção de Paz e de Líderes 

Servidores, e consultora da Comissão de Sistemas 

de Gestão de Conflitos da OAB de Niterói.

Na ocasião, falou-se de temas como a impor-

tância da autoempatia, das relações interpessoais 

e dos desafios da comunicação não violenta, com 

ênfase na forma como nos relacionamos em am-

bientes em que estamos inseridos, dentre os quais 

com as pessoas que convivemos, alertando para a 

desconstrução de prejulgamentos. Muitos são os 

desafios da comunicação não violenta, sendo que 

a conexão verdadeira ocorre quando você está re-

almente presente, quando você consegue entender 

o motivo pelo qual está vivo e quais os sentimentos 

dos outros que trazem sensações ruins.

Instituído em 2018, o Programa Pilares con-

siste na propagação do respeito como aspecto pri-

mordial para que sejam estabelecidos o diálogo e 

as relações pacificadoras na solução de conflitos 

dentro das escolas. A principal finalidade é formar 

facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e 

Construção de Paz para atuarem na prevenção e re-

solução de conflitos no ambiente escolar, por meio 

de processos circulares, objetivando a cultura de 

paz, a começar pela construção de valores huma-

nos que ajudem a reduzir hostilidades, curar a dor 

e fortalecer relacionamentos, especialmente nas 

crianças e adolescentes no ambiente escolar.
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Descarte Seletivo no Ambiente Organizacional: dos 7 Rs aos 17 ODS

Para estabelecer uma atitude ecologicamente 

consciente e adotar uma cultura pró-meio ambiente, 

um desafio complexo que inclui educação e promo-

ção de novos hábitos relativos à sustentabilidade, foi 

promovida, de forma inédita, com a parceria e apoio 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Correge-

doria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, por meio 

da Secretaria-Geral e da Diretoria de Planejamento e 

Programas, Escola Judicial de Goiás (EJUG), e Ponti-

fícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), uma 

ação de pesquisa e treinamento com estratégia “ga-

mificada” no Poder Judiciário para estimular a consci-

ência ambiental, sobretudo, para estimular ações de 

repensar o padrão de consumo e o descarte seletivo 

de produtos, assumindo, assim, o compromisso de 

utilizar, especialmente no ambiente de trabalho, re-

cursos ecológicos de forma sustentável.

A iniciativa, que teve 209 participantes, foi 

conduzida pela Servidora do TJGO, Lúcia Viegas 

Fernandes e foi dirigida aos integrantes da CGJGO.

A finalidade precípua desta iniciativa, denomi-

nada Descarte Seletivo no Ambiente Organizacional: 

Dos 7 Rs aos 17 ODS, foi promover a sensibilização 

e a conscientização sobre práticas de descarte sele-

tivo no ambiente de trabalho a partir do uso dos 7 Rs 

da sustentabilidade (repensar, recusar, reduzir, repa-

rar, reutilizar, reciclar e reintegrar) relacionando-se 

aos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável da Agenda 2030 da Organização das Nações 

Unidas - ONU).

Com duração de 15 dias (10 a 25.05.2022), o 

curso, direcionado a magistrados, servidores e ser-

ventuários (comissionados e terceirizados), estagiá-

rios e bolsistas do TJGO, lotados na Corregedoria, 

e integrantes da Escola Judicial de Goiás (EJUG), 

teve uma carga horária de 40 horas.

O curso foi dividido em 3 etapas distintas: des-

carte seletivo (contextualização, abordagem contem-

porânea e impactos organizacionais à luz) dos 7 Rs e  

17 ODS; 7 Rs como ferramenta de prática otimiza-

da no Descarte Seletivo e sua correlação com os 17 

ODS no contexto organizacional; e 17 ODS e sua 

correlação com o descarte seletivo e com os 7 Rs.
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Casamento Comunitário da CGJGO

Em grandiosa ação de cunho social e uma das 

mais relevantes já promovidas no País, que contou 

com uma superestrutura com quase 17 mil visualiza-

ções no Canal do YouTube da Diretoria de Planeja-

mento e Programas da CGJGO (1.785 visualizações 

simultâneas), o Tribunal de Justiça do Estado de Goi-

ás e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Goiás promoveram no dia 19 de maio de 2022, no 

Ginásio de Esportes Goiânia Arena, o projeto “Show 

Cultural do TJGO” (Casamento Comunitário da  

CGJGO) que beneficiou em torno de 1.000 (mil) ca-

sais de noivas e noivos residentes e domiciliados 

nos municípios da Região Metropolitana de Goiânia 

e Anápolis. Na oportunidade, foram arrecadados ain-

da 1 tonelada e 179 quilogramas de alimentos não 

perecíveis destinados às pessoas em vulnerabilida-

https://bit.ly/3XIjF9v
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de social, cujos mantimentos foram confiados tanto 

à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Goiás 

(SEEL), quanto à Organização das Voluntárias de 

Goiás (OVG).

O evento foi todo gratuito e abrangeu os ca-

sais que não possuíam renda para arcar com os cus-

tos de um casamento formal. Na ocasião, eles foram 

agraciados ainda com um grande show de primeira 

linha das cantoras Maiara & Maraisa, que doaram 

o cachê da apresentação para as noivas, noivos e 

seus convidados.

A Enel Distribuição Goiás foi a patrocinado-

ra do evento por meio do Programa Estadual de 

Incentivo à Cultura (GOYAZES), da Secretaria de 

Estado de Cultura de Goiás. No casamento comu-

nitário, a companhia fez o sorteio de 250 geladeiras 

para os casais. Muito prestigiado, com ampla reper-

cussão e uma estrutura nunca vista antes para um 

evento dessa natureza, o Casamento Comunitário 

da CGJGO contou com a participação de aproxi-

madamente 10 mil pessoas, entre noivas, noivos e 

seus respectivos convidados, além de autoridades, 

magistrados, servidores e imprensa. Houve uma 

cantata de várias músicas conhecidas e emocio-

nantes, pelo Grupo Cantoria, que se apresentou 

sob a regência de Elen Lara.

A celebração simbólica do casamento foi feita 

pelo 1º Juiz Auxiliar da CGJGO, Dr. Gustavo Assis 

Garcia, que pediu aos noivos que colocassem sem-

pre Deus à frente dos seus relacionamentos, den-

tro dos lares, reforçando a vontade espontânea que 

deve prevalecer sempre para que cada casal per-

maneça unido.
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O evento teve ainda uma chuva de 20 mil ba-

lões, que caíram do teto do Ginásio Goiânia Arena, 

telões de LED, sonorização completa na área exter-

na, bem como iluminações especiais, tendas e ta-

petes. Como “mimo” os noivos e noivas receberam 

também 2.250 unidades de alfajors dos gestores do 

evento, o Presidente do Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás, Desembargador Carlos Alberto França, 

e o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goi-

ás, Desembargador Nicomedes Domingos Borges.
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Institucionalização do Guia da Rede de 
Proteção Social no Município de Goiânia

O Projeto Guia da Rede de Proteção Social 

do Município de Goiânia teve o objetivo de promo-

ver a integração e o fortalecimento dos laços inte-

rinstitucionais entre o TJGO/CGJGO e a Rede de 

Proteção Social do Município de Goiânia por meio 

da institucionalização de material informativo sobre 

os equipamentos sociais e políticas públicas, como 

ferramentas que oportunizam o encaminhamento e 

acesso de sujeitos “outrora invisíveis” aos direitos 

sociais, como expressão ativa do exercício da cida-

dania e enfrentamento da questão social.

Trata-se de material produzido pela Divisão 

Interprofissional Forense da CGJGO a partir do ma-

peamento dos itens sociais, de saúde, educação, 

segurança e justiça do Município de Goiânia, volta-

dos às instituições compostas por profissionais que 

compõem a Rede de Proteção Social, no sentido de 

estreitar a comunicação e potencializar a integração 

entre esses requisitos essenciais para a cidadania do 

indivíduo, com foco em zelar pelos direitos das pes-

soas em situação de vulnerabilidade e/ou em situa-

ção de risco (crianças, adolescentes, idosos, pessoas 

com deficiência, pessoa LGBT, pessoa em situação 

de rua e mulheres vítimas de violência), partindo do 

pressuposto que atuar em rede é vencer os obstácu-

los com vistas ao alcance de uma maior capacidade 

de acolhimento, compreensão e atendimento.

Partindo do entendimento de que a proteção 

social deve garantir a inclusão de todos os cidadãos 

que se encontram em situação de vulnerabilidade e/

ou risco e de que o material disponibilizado é impor-

tante instrumento de articulação e integração, o Guia 

foi institucionalizado no âmbito do Poder Judiciário 

goiano, pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desem-

bargador Nicomedes Domingos Borges, por meio da 

Portaria CGJGO nº 54, de 06 de julho de 2022.

Ação incentivada pelo Consultor Estadual em 

Audiência de Custódia nos Estados de Goiás e Acre 

do Programa Fazendo Justiça CNJ/PNUD, Dr. Victor 

Neiva e Oliveira, em reunião que discutia a amplia-

ção do Serviço de Atendimento à Pessoa Custodia-

da da Vara de Custódia da Comarca de Goiânia, na 

qual o material foi apresentado, ao reconhecer o pio-

neirismo da iniciativa no Brasil e possibilidade de ser 

replicada aos demais estados.

O lançamento oficial ocorreu no 1º Encon-

tro Presencial do Curso Marco Legal da Primeira 

Infância, ocorrido no dia 26 de setembro de 2022, 

que teve como foco a aplicação da Lei Federal  

nº 13.257/2016, que estabelece princípios e diretri-

zes para a formulação e implementação de políticas 

públicas para a primeira infância, em atenção à im-

portância dos primeiros anos de vida na formação do 

ser humano. No evento estavam presentes profissio-

nais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

do Adolescente de Goiânia e Região Metropolitana.
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4º Encontro de Precedentes do Sistema de Juizados Especiais

Reunidos de forma maciça, juízas, juízes  e 

servidores(as) que atuam no Sistema de Juizados Es-

peciais em âmbito estadual, foi realizado no dia 25 de 

novembro de 2022, de forma presencial, na sede da 

Associação dos Magistrados de Goiás (ASMEGO), o  

4º Encontro de Precedentes do Sistema de Juizados 

Especiais, com a palestra inaugural do Ministro Mar-

celo Navarro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal 

de Justiça, e a aprovação de vários enunciados, que 

serão disponibilizados posteriormente. A iniciativa é 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em parce-

ria com a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Goiás, com o apoio da Escola Judicial de Goiás 

(EJUG), da ASMEGO e da Escola Superior da Ma-

gistratura do Estado de Goiás (ESMEG).

Despindo-se de formalidades, um viés que 

norteia os próprios Juizados Especiais, o Desembar-

gador Marcus da Costa Ferreira, Coordenador Presi-

dente do Sistema de Juizados Especiais do Estado 

de Goiás, representando, no ato solene, o Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), 

o Desembargador Carlos Alberto França, falou sobre 

o salto dado pelos juizados durante os dois anos da 

atual gestão que alcançou, a seu ver, resultados bri-

lhantes e notórios inerentes à luta, esforço e dedica-

ção de magistrados(as) e servidores(as), enfatizando 

a importância dos Juizados Especiais, no sentido de 

que esse sistema é o que detém mais condições para 

melhorar a imagem do Poder Judiciário, pois está 

mais próximo da população.
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Juizados Especiais: Justiça acessível 
para todos

Natural do Rio Grande do Norte, o Ministro 

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do STJ, proferiu a 

palestra inaugural discorrendo um pouco acerca da 

sua experiência no cargo de coordenador dos juiza-

dos especiais por 4 anos, a qual classificou como 

“uma das melhores da sua vida”. Os juizados repre-

sentam uma Justiça maior, que se dirige ao mais 

expressivo número de pessoas, segundo o Ministro 

Ribeiro Dantas. Depois da CF de 1988, que instituiu 

e estabeleceu os princípios que devem presidir seu 

funcionamento, concepção e trabalho, passamos 

por uma verdadeira revolução na forma de provocar 

a jurisdição, pontuou ainda. Enfim, deixou claro que 

o Tribunal de Justiça de Goiás sai na frente e des-

ponta no cenário nacional com a efetiva implantação 

da CEAJE, reconhecendo como um marco históri-

co que inova ao dar ao cidadão a oportunidade de 

protocolar sua ação, também no interior, de forma 

eletrônica, sem custos, de forma célere.

Salas Temáticas

Foram promovidas ainda no período da tarde 

o desenvolvimento dos trabalhos, discussões em três 

salas temáticas na ESMEG: Cível (Conhecimento, 

Execução e Fazendas Públicas); Criminal e Turmas 

Recursais; e de Rotinas de Secretarias.

As atividades nas salas temáticas acontece-

ram de maneira independente uma da outra, de modo 

simultâneo, tratando acerca de temas específicos da 

sua respectiva área. Ao final, foi realizada a sessão 

plenária com a aprovação de vários enunciados.
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Programa Escuta

A violência sexual contra crianças e adoles-

centes é um dos tipos de violação de direitos que 

atinge indistintamente todas as classes sociais e é 

um assunto cercado por tabus, preconceitos e te-

mores. Por esse motivo ainda é um tipo de violên-

cia subnotificado e os casos notificados merecem 

atenção, uma vez que o processo de investigação 

pode ser tão ou até mais nocivo que a violência 

sofrida, provocando a revitimização, ou seja, o fe-

nômeno decorrente do sofrimento continuado de 

um ato violento após o encerramento deste.

Partindo da premissa de que o processo 

investigativo deve visar à proteção da vítima e à 

responsabilização dos envolvidos, este programa 

objetiva fortalecer a Rede de Proteção a crianças 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade, 

em especial, vítimas de violência sexual, através 

da capacitação de professores e profissionais 

da área, para prevenção, detecção, denúncia da 

prática de crimes dessa natureza e abordagens 

adequadas nas entrevistas às crianças e adoles-

centes que possam estar vivenciando esse tipo 

de situação.

Sob a coordenação do 1º Juiz Auxiliar da  

CGJGO, Dr. Gustavo Assis Garcia, a Divisão In-

terprofissional Forense realizou no Tribunal do 

Júri do Fórum da Comarca de Uruaçu, com car-

ga horária de 4 horas, o Workshop “Crimes Se-

xuais contra crianças e adolescentes: formas 

adequadas de abordagem”, voltado aos profis-

sionais integrantes da Rede de Educação, Saú-

de, Proteção Socioassistencial e Conselheiros 

Tutelares do Município local, contemplando os 

temas: contexto da violência sexual contra crian-

ças e adolescentes; sinais e sintomas da vio-

lência sexual; condução de entrevistas e formas 
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adequadas de abordagem; falsas memórias; a 

escola interrompendo o ciclo de violência sexual; 

notificação compulsória; medidas protetivas no 

caso de suspeita de violência sexual; responsa-

bilidade social; violência institucional (Lei Federal  

nº 14.431/2022); e aspectos da Lei Henry Borel 

(Lei Federal nº 14.344/2022). O momento também 

contou com esclarecimento de dúvidas dos partici-

pantes e distribuição de flyers.

Participaram do Workshop 83 profissionais 

da Rede de Educação e Proteção Socioassis-

tencial do Município de Uruaçu, incluindo CRAS, 

CREAS, CMDCA, Conselho Tutelar, Agentes de 

Proteção, UPA, Prefeitura, Secretaria de Educa-

ção, Secretaria de Assistência Social. As avalia-

ções verbalizadas pelos participantes apontaram 

que a ação cumpriu plenamente a proposta apre-

sentada, permitindo reflexões, troca de experiên-

cias e apreensão de novos conhecimentos relacio-

nados ao tema.

Em 15 de setembro de 2022, foi realizada 

visita a três Escolas Estaduais e uma Municipal de 

Uruaçu, sendo contemplada a Escola Estadual Po-

livalente, a Escola Estadual Quilombola Filomeno 

Luiz de França e a Escola Municipal Oscar Barro-

so de Souza, com ação de orientação a alunos do  

1º ao 9º Ano, quanto à identificação de abuso se-

xual, formas de prevenção e modo de denunciar, 

através de palestra com linguagem adequada à 

idade, exposição de vídeos educativos e distribui-

ção de flyers. Foram alcançadas 480 crianças e 

adolescentes. Nesse dia, foi solicitada a presen-

ça de Conselheiros Tutelares do Município, que, 

ao final das palestras, acolheram e receberam 05 

adolescentes e 03 crianças, que revelaram sofrer 

violência sexual no ambiente familiar.

Dessa forma, em sua totalidade, o “Pro-

jeto Escuta” na Comarca de Uruaçu alcançou 

aproximadamente 563 pessoas, dentre alunos, 

de 06 a 15 anos, e profissionais da Rede de 

Educação e Socioassistencial.

Workshop para professores da rede 
de ensino e profissionais da rede 
de proteção dos municípios de 

Cachoeira Dourada e Inaciolândia

Ação

83 profissionais 
alcançados

Resultado

Distribuição de folder educativo de 
prevenção e denúncia de abuso 

sexual contra crianças e adolescentes

Atividade Educativa

500 pessoas 
contempladas

03 escolas 
visitadas e 

480 pessoas 
alcançadas

Fonte: Divisão Interprofissional Forense



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás46

Tecendo Cidadania: Mapa da Rede de Proteção Social do Estado de Goiás

O mapeamento da Rede de Proteção Social 

do Estado de Goiás surgiu a partir da experiência exi-

tosa no Município de Goiânia, institucionalizado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça (biênio 2021/2023), 

com o objetivo de viabilizar o acesso dos cidadãos 

aos seus direitos sociais e, consequentemente, ga-

rantir-lhes o exercício da cidadania.

Foram envidados esforços no sentido de 

mapear todos os equipamentos sociais possíveis 

das Comarcas e Distritos Judiciários da 2ª a 13ª 

Regiões Judiciárias. A informação compilada foi 

organizada na forma de flyers informativos da 

Rede de Proteção por comarca e por política de 

atendimento (saúde, educação, segurança públi-

ca, assistência social, cidadania, lazer e cultura) 

e publicizados e disponibilizados no site da Corre-

gedoria-Geral para que possam ser reproduzidos 

pelas comarcas e apresentados aos seus respec-

tivos usuários/jurisdicionados.

Cursos do Marco Legal da Primeira Infância

A primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, é 

considerada uma das fases mais sensíveis na vida 

de um ser humano, já que nesse período é forma-

da a personalidade acompanhada de vários fatores, 

como o caráter, a base emocional e cognitiva, a ci-

dadania e a consciência de direitos e deveres, den-

tre outros. As experiências são levadas para o resto 

da vida e, por essa razão, as crianças precisam de-

senvolver todo o seu potencial e devem receber o 

estímulo e o afeto de que tanto necessitam, além 

de ter seus direitos básicos resguardados. Sob essa 

ótica, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Goiás, por meio da Divisão Interprofissional Fo-

rense, em parceria com o TJGO e a Escola Judicial 

de Goiás (EJUG), promoveu o Curso Marco Legal 

da Primeira Infância em Goiás. Foram promovidos 

presencialmente 03 encontros com pioneirismo, pela 

primeira vez no País, e a aula inaugural contou com 

100 participantes no dia 26 de setembro de 2022.

Destinado a profissionais responsáveis pela 

proteção, promoção e garantia dos direitos das 

crianças, especialmente na faixa etária de até seis 

anos de idade, o curso teve por objetivo disponibi-

lizar conhecimentos normativos, científicos e técni-

cos em prol da implementação do Marco Legal da 

Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257/2016), que 

preconiza a atuação integrada para a garantia do 

direito ao desenvolvimento integral das crianças na 

primeira infância.

Com o tema “O Pacto Nacional pela Primei-

ra Infância como estratégia de promoção de uma 

sociedade sustentável”, a aula inaugural foi aberta 

com a ministração da psicóloga Ivânia Ghesti Gal-
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vão, doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela 

Universidade de Brasília e assessora do gabinete 

da Secretaria Nacional de Assistência Social, com 

ações para execução do Pacto Nacional pela Pri-

meira Infância, coordenado pelo Conselho Nacio-

nal de Justiça.

Sobre as trilhas de aprendizagem

Sistematizado por trilhas de aprendizagem, o 

curso Marco Legal da Primeira Infância tem como 

público-alvo assistentes sociais, conselheiros tutela-

res, educadores, enfermeiros, médicos, pedagogos, 

psicólogos e outros profissionais de equipes mul-

tiprofissionais do Sistema de Garantia de Direitos, 

que compõem as redes socioassistencial, de saúde, 

de educação, de direitos humanos e de segurança 

pública de Goiânia e Região Metropolitana.

Na trilha 1 (Marco Legal da Primeira Infância, 

Ciências e Políticas Públicas), o participante teve 

acesso às principais noções para implementação 

da Lei Federal nº 13.257/2016, aprendendo inova-

ções no campo dos direitos da infância, fundamen-

tos científicos do desenvolvimento infantil, incluindo 

conceitos de neurociências, dados sociodemográfi-

cos, áreas prioritárias para atuação, intersetorialida-

de, importância da parentalidade e do investimento, 

significado da licença parental, fundos da infância e 

da adolescência, interseccionalidades dessa fase e 

as principais políticas nacionais para promoção do 

desenvolvimento humano na primeira infância.

Na trilha 2 (Sistema de Justiça e Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente), o 

participante aprendeu sobre noções acerca da atua-

ção do Sistema de Justiça e do Sistema de Garantia 

de Direitos, diante do Marco Legal da Primeira Infân-

cia, considerando o acesso à Justiça nessa fase da 

vida, a escuta das crianças, os desafios e perspec-

tivas do trabalho em rede, a importância do planeja-

mento estratégico e as ações desenvolvidas a partir 

do Pacto Nacional pela Primeira Infância.

O segundo encontro ocorreu no dia 27 de ou-

tubro de 2022 e abordou a Integração das políticas 

públicas para primeira infância como condição para 

promoção e garantia do direito ao desenvolvimento 

humano integral.
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Já o terceiro e último encontro fez uma análi-

se acerca das medidas de proteção previstas no Es-

tatuto da Criança e do Adolescente à luz do Marco 

Legal da Primeira Infância, encerrado com grande 

êxito no dia 17 de novembro de 2022, pelo Presiden-

te do Tribunal de Justiça de Goiás, o Desembarga-

dor Carlos Alberto França, e pelo Corregedor-Geral 

da Justiça de Goiás, o Desembargador Nicomedes 

Domingos Borges.

A solenidade de encerramento oficial do cur-

so contou com a presença da psicóloga em exercício 

na Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e 

Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), Drª. Ivânia Ghesti, que também é doutora em 

Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Bra-

sília (UNB), da psicóloga Maria Luiza Moura, ex-presi-

dente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (Conanda), da Subprocuradora-Geral 

para Assuntos Institucionais do Ministério Público de 

Goiás, Laura Maria Ferreira Bueno, e da Defensora 

Pública Mayara Batista Braga, da 6ª Defensoria Públi-

ca Especializada da Infância e Juventude da Capital, 

e do 1º Juiz Auxiliar da CGJGO, Dr. Gustavo Assis 

Garcia, responsável pela pasta da Infância e Juventu-

de no âmbito deste Órgão Censor.

Para fomentar a implementação do Marco 

Legal da Primeira Infância, o CNJ edificou o Pacto 

Nacional pela Primeira Infância, com base no projeto 

Justiça começa na Infância: Fortalecendo a atuação 

do Sistema de Justiça na promoção de direitos para 

o desenvolvimento humano integral, do qual faz par-

te o curso que foi adaptado pelo TJGO para capaci-

tação da rede de proteção de Goiás.

AÇÕES

● Mapeamento dos itens de proteção social (saúde, 
educação, segurança pública, assistência social, ci-
dadania, lazer e cultura), condizente à Rede de Pro-
teção Social das Comarcas e Distritos Judiciários das 
13 Regiões Judiciárias;

● Produção de 1.274 flyers da Rede de Proteção So-
cial do Estado de Goiás, com informações referentes 
à rede por Comarca e Distrito Judiciário;

● Divulgação e publicização dos flyers, internamente 
e às instituições municipais, com a inserção do conte-
údo no site da Corregedoria-Geral da Justiça do Es-
tado de Goiás;

● Gestão do conteúdo, atualização e disponibilização 
dos flyers em pasta compartilhada para acesso da in-
formática para disponibilização no site do TJGO.



Relatório de Gestão 2021/2023 49

Assessoramento técnico interdisciplinar na implementação da política 
institucional de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais do 
Poder Judiciário do Estado de Goiás

Em cumprimento à Resolução CNJ  

nº 253/2018, que define a política institucional do 

Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de 

crimes e atos infracionais, a Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás, por meio da Divi-

são Interprofissional Forense, tem prestado o as-

sessoramento técnico na implementação do Cen-

tro Especializado de Atenção à Vítima prestando 

apoio também em ações que envolvam a temática 

técnica nas áreas da pedagogia, psicologia e/ou 

serviço social.

Círculo de Acolhimento e apoio aos facilitadores da Justiça Restaurativa 
e Construção de Paz do Núcleo de Mediação Educacional da Secretaria 
Municipal de Educação de Goiânia

Essa foi uma ação extensiva ao Programa Pi-

lares, voltada aos facilitadores de Círculos de Justiça 

Restaurativa e Construção de Paz do Núcleo de Me-

diação Educacional da Secretaria Municipal de Edu-

cação de Goiânia, com foco no acolhimento, apoio e 

motivação por meio de um espaço de diálogo e escuta.

A Divisão Interprofissional Forense da  

CGJGO realizou um Círculo de Acolhimento e Apoio 

promovendo a reflexão acerca da atuação como 

facilitador, o significado que essa metodologia de 

diálogo teve, assim como o impacto das vivências 

dos Círculos na vida dos estudantes, professores e 

outros profissionais da educação.

AÇÕES

● Manifestações técnicas, na forma de pareceres, 
que trata da construção de proposta de implementa-
ção da política institucional;

● Apoio nas informações para a criação do canal 
on-line para atendimento às vítimas, com participa-
ção em Reuniões com a Equipe da Informática para 
alinhamento quanto a forma de disponibilização das 
informações no site do Tribunal de Justiça de Goiás;

● Elaboração do formulário de atendimento e regis-
tro da demanda do público atendido pelo Centro Es-
pecializado de Atenção à Vítima.
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Sistema Interligado de Registro Civil de Óbito e de Nascimento (SIRCON)

O Sistema Eletrônico de Registro Civil de 

Nascimento em Maternidade (SERCIM), nos últimos 

anos, passou por uma reformulação tecnológica 

e regimental. O principal objetivo foi adequá-lo ao 

novo Sistema Extrajudicial Eletrônico (SEE), implan-

tado no biênio 2019/2021. O sistema de integração 

entre as unidades de saúde e os registros civis de 

pessoas naturais passou a ter regulamentação pró-

pria por meio do Código de Normas e Procedimen-

tos do Foro Extrajudicial, sendo preceituado nos 

arts. 122 a 128, do aludido normativo, que trouxe, 

inclusive, nova nomenclatura ao sistema, passando 

a ser chamado de Sistema Interligado de Registro 

Civil de Óbito e de Nascimento da Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás (SIRCON-

CGJGO). Tanto a integração ao novo SEE/CGJGO, 

quanto à regulamentação, trataram de reunir numa 

mesma sistemática a emissão de certidão de óbito e 

de nascimento. Logo, toda unidade de saúde que é 

interligada aos registros civis pelo sistema SIRCON-

CGJGO tem à sua disposição a funcionalidade de 

solicitar os dois tipos de certidão, tanto de nascimen-

to, quanto de óbito.

O sistema ganhou também mais interesse 

por parte das unidades de saúde, que passaram a 

procurar mais a interligação, muito possivelmente 

em razão da nova lógica de trabalho remoto trazida 

pela pandemia do COVID-19. Dessa forma, o núme-

ro de interligações tem crescido nos últimos anos. 

Atualmente, o sistema conta com 41 unidades ca-

dastradas, tendo emitido entre os anos de 2012 (iní-

cio de sua atividade) e 2022 mais de 12 mil certidões 

de nascimento.

Cabe dizer, ainda, que o sistema é procura-

do na maioria das vezes para emissão de certidão 

de nascimento, sendo que para o óbito, devido à 

complexidade de integração com as instituições mu-

nicipais de controle de óbito e funerárias, a adesão 

ainda não alcança o resultado que se espera.
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Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional de Goiás (CEJAI)

A Comissão Estadual Judiciária de Adoção In-

ternacional de Goiás (CEJAI) tem por finalidade orien-

tar, fiscalizar e dar execução à legislação que dispõe 

sobre a adoção, exercendo as atribuições de Autorida-

de Central Administrativa Estadual, conforme os nor-

mativos internacionais e nacionais de regência.

A CEJAI tem por escopo zelar para que todas 

as adoções realizadas no Estado de Goiás tenham 

como prioridade o bem-estar e o interesse da criança/

adolescente e a prevalência, na medida do possível, 

da adoção nacional sobre a internacional, e a preferên-

cia de adotante brasileiro sobre o estrangeiro, confor-

me disposto no art. 51 e incisos, do ECA, e do art. 3º do 

Regimento Interno da CEJAI, objetivando o estudo e a 

análise das adoções internacionais, visando a habilita-

ção de pretendentes e o encaminhamento de crianças 

e adolescentes para por pretendentes residentes fora 

do Brasil, brasileiros ou estrangeiros, que tenham se 

submetido às leis e a regulamentos próprios, quando 

forem esgotadas todas as possibilidades de colocação 

em família adotiva pátria, com a devida comprovação.

Dentre as ações desenvolvidas, nesta gestão, 

estão o acompanhamento quanto à devida alimenta-

ção do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 

(SNA), que foi criado em 2019 e regulamentado pela 

Resolução CNJ nº 289/2019, integrando os antigos 

Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e Cadastro Na-

cional de Crianças Acolhidas (CNCA). Durante este 

processo de migração dos sistemas, ofereceu apoio e 

suporte à alimentação do SNA, além de acompanhar 

as adoções internacionais já realizadas, através de 

relatórios cobrados periodicamente das agências cre-

ditadas, que intermediaram as adoções, verificando o 

bem-estar da criança e o seu processo de adaptação 

em sua nova família.

AÇÕES

● Atuação em PROADs que tratem da habilitação de 
pretendentes à adoção internacional e investigações 
relativas ao Direito à Origem de pessoas adotadas 
por residentes no exterior;

● Manutenção e atualização da lista de Organismos 
Estrangeiros Credenciados que atuem na adoção 
internacional;

● Atualização e alimentação do novo Sistema Nacio-
nal de Adoção e Acolhimento do CNJ;

● Cumprimento de decisões judiciais com vistas à 
busca de pretendentes habilitados no SNA;

● Participação na preparação do Curso “Preparação 
Psicossocial e Jurídica (PPJ)” para pretendentes à 
adoção nacional;

● Realização de buscas de informações de genito-
res, referentes aos processos de Direito à Origem 
encaminhados pela Autoridade Central Administra-
tiva Federal;

● Realização de buscas no SNA de grupo de irmãos 
disponíveis para adoção, compatíveis com o perfil 
dos pretendentes já habilitados à adoção internacio-
nal no Estado de Goiás;

● Participação em cursos do CNJ acerca do Sistema 
Nacional de Adoção e Acolhimento;

● Realização e condução das reuniões com repre-
sentantes do Ministério Público para julgar os pro-
cessos de habilitação de pretendes;

● Expedição de Parecer Psicossocial de Habilitação 
para Adoção Internacional;

● Cadastramento de acesso de juízes e servidores 
de diversas comarcas no SNA;

● Atendimento via e-mail e telefone a servidores, da 
população em geral e da Autoridade Central Admi-
nistrativa Federal do Ministério da Justiça.
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Outras ações da Divisão Interprofissional Forense e CEJAI

● Participação da Divisão Interprofissional 

Forense e CEJAI em comissões e comitês diver-

sos (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário do Estado de Goiás - GMF/

GO; Comitê Nacional PopRuaJud do CNJ; Comi-

tê Multissetorial PopRuaJud no âmbito deste Tri-

bunal de Justiça; Comitê Intersetorial de Acom-

panhamento e Monitoramento de Política para 

a população em situação de rua do Estado de 

Goiás - Ciamp-Rua-GO; Comissão Permanente 

de Acessibilidade e Inclusão; Comitê Goiano do 

Pacto Nacional pela Primeira Infância; e Grupo 

de Trabalho que trata da implementação da Polí-

tica institucional de atenção e apoio às vítimas de 

crimes e atos infracionais do Poder Judiciário de 

Goiás - Decreto Judiciário nº 1997/2021);

● Assessoramento técnico interdisciplinar em 

práticas restaurativas de prevenção ao suicídio na 

adolescência em parceria com a Secretaria de Esta-

do da Educação de Goiás (SEDUC/GO);

● Assessoramento técnico interdisciplinar 

nos processos de implementação das salas de De-

poimento Especial nas Comarcas do Estado de Goi-

ás por meio de pareceres técnicos interprofissionais;

● Assessoramento técnico interdisciplinar na 

elaboração de normativa institucional sobre Depoi-

mento Especial no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás;

● Assessoramento técnico interdisciplinar na 

elaboração do Projeto de implementação do Serviço 

de Atendimento à pessoa custodiada.
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Assegurar a implementação do Sistema de 
Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pelo 
Operador Nacional do Registo de Imóveis 

Eletrônico (ONR) no Estado de Goiás

Perspectiva Sociedade

Macrodesafio 2 
Fortalecimento da Relação 
Institucional do Judiciário com  
a Sociedade

• Responsável

Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

• Indicador

Implementação do sistema proposto

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 04 ações de implementação

• Grau de Cumprimento

100%

2
META

100%

Meta cumprida
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Provimento nº 78, de 24 de novembro de 2021

Por meio do Provimento CGJGO nº 78, de 24 

de novembro de 2021, este Órgão Censor transferiu 

a gestão do Sistema de Registro Eletrônico de Imó-

veis (SREI), no âmbito do Estado de Goiás, ao Ope-

rador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (ONR), dando início, assim, ao processo de 

implantação do SREI nas unidades de serviço do 

foro extrajudicial do Estado de Goiás.

Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC)

O Serviço de Atendimento Eletrônico Comparti-

lhado (SAEC), sob a gestão do Operador Nacional do 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), den-

tre outras funcionalidades e através de uma única plata-

forma, possibilitou de maneira simples, rápida, segura e 

sem custo extra ao cidadão a obtenção, por exemplo, 

de certidão de imóvel on-line. A novidade foi anunciada 

durante solenidade realizada no dia 30.11.2021, opor-

tunidade na qual houve divulgação do cronograma de 

implantação deste serviço nas serventias.
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Provimento nº 82, de 18 de janeiro de 2022 e adesão dos Cartórios ao SREI 
via SAEC

No aludido ato normativo, alterou-se o caput 

do art. 2º do Provimento nº 78, de 24 de novembro 

de 2021, o qual passou a ter a seguinte redação: a 

adesão às funcionalidades do Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis (SREI), será feita pelas ser-

ventias com a atribuição de registro de imóveis no 

Estado de Goiás, por meio do Serviço de Atendimen-

Ofício Circular nº 315, de 31 de outubro de 2022

Por intermédio do Ofício Circular nº 315, 

de 31 de outubro de 2022, o Corregedor-Geral da 

Justiça, Desembargador Nicomedes Domingos Bor-

ges, determinou a todos os Oficiais de Registro de 

Imóveis do Estado de Goiás que providenciassem, 

no prazo de 90 (noventa) dias, o carregamento e a 

constante atualização do Sistema de Registro de 

Imóveis (SREI), com:     

a) os dados de pessoas físicas e jurídicas 

(nome, número da matrícula, CPF e CNPJ) que fo-

ram ou são proprietárias de imóveis, desde o dia 1º 

de janeiro de 1976 (data de início da vigência da Lei 

nº 6.015/1973) até a data atual;

b) as imagens atualizadas das matrículas, 

correspondentes ao Livro nº 2 - Registro Geral, des-

de 01.01.1976, ou desde o início das atividades da 

serventia, se instalada posteriormente a essa data, 

até os dias atuais;

c) além de advertir os Oficiais de Registro de 

Imóveis do Estado de Goiás de que esta Correge-

doria-Geral da Justiça promoverá, constantemente, 

a fiscalização da regularidade da alimentação dos 

dados necessários aos serviços disponibilizados no 

Sistema de Registro de Imóveis (SREI), sendo que 

o descumprimento ensejará a instauração de Pro-

cedimento Administrativo Disciplinar, com fulcro no  

art. 3º do Provimento CGJGO nº 78/2021.

Desta forma, foram adotadas todas as medi-

das cabíveis pela CGJGO no sentido de assegurar 

a implementação do Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis (SREI) pelo Operador Nacional do Regis-

tro de Imóveis Eletrônico (ONR) no Estado de Goiás.

to Eletrônico Compartilhado (SAEC), impreterivel-

mente até o dia 15 de fevereiro de 2022, conforme 

Provimento nº 124/2021 do Conselho Nacional de 

Justiça. Atualmente, são 248 (duzentos e quarenta e 

oito) Cartórios de Registro de Imóveis no Estado de 

Goiás com adesão voluntária ao Serviço de Atendi-

mento Eletrônico Compartilhado (SAEC).
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PERSPECTIVA  
PROCESSOS  

INTERNOS

MACRODESAFIOS
• Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional

• Enfrentamento à Corrupção, à  
Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais

• Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios

• Promoção da Sustentabilidade

• Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa  
e da Governança Judiciária
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Perspectiva Processos Internos

Macrodesafio 3
Agilidade e Produtividade na 
Prestação Jurisdicional

Macrodesafio 6 
Consolidação do Sistema de 
Precedentes Obrigatórios

• Responsáveis

Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO

Serviço de Atendimento ao Usuário da CGJGO

Diretorias de Foro das Comarcas do Estado de Goiás

• Indicador

Ações elaboradas

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 08 ações

• Grau de Cumprimento

100%

100%

Meta cumprida

Elaborar 6 ações com a finalidade de 
diminuir a taxa de congestionamento 

do 1º Grau de Jurisdição

META

3
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Atuação proativa da CPE (Portaria CGJGO nº 07/2021)

A Central de Processamento Eletrônico da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás é 

formada pela Divisão de Atividade Específica e pela 

Equipe de Auxílio Forense, responsáveis por pres-

tarem, respectivamente, auxílio aos Gabinetes Ju-

diciais de 1º Grau e às Escrivanias, competindo ao 

Corregedor-Geral da Justiça determinar a atuação 

das equipes de apoio em unidade judiciária especí-

fica, independente de solicitação, quando verificada 

a necessidade que, por sua vez, é aferida mediante 

verificação de dados objetivos extraídos dos siste-

mas de informação e estatística da CGJGO, referen-

tes aos processos conclusos ou aguardando provi-

dências nas Unidades Judiciárias de Primeiro Grau.

Além disso deverá ser observado, pelo me-

nos, um dos seguintes critérios: comarca ou unidade 

judiciária desprovida de magistrado titular, ou que 

esteve desprovida nos últimos 12 meses; unidade 

com quadro de servidores insuficientes; existência 

de elevados indicadores de processos conclusos 

para sentença ou aguardando providência da escri-

vania há mais de 100 (cem) dias; outra circunstância 

razoável que justifique o auxílio.

Cabe destacar que a Equipe de Atividade 

Específica em auxílio aos gabinetes atua sob co-

ordenação de um Juiz de Direito, especialmente 

designado para atender a unidade judiciária, e, pre-

ferencialmente, consiste na prolação de sentenças 

em ações criminais e cíveis, com exceção de pro-

cessos de recuperação judicial e falência. Por sua 

vez, a Equipe de Auxílio Forense nas escrivanias 

será acompanhada por, pelo menos, um Assessor 

Correicional da CGJGO.

Finalizado o auxílio prestado na unidade judi-

ciária, o responsável pela equipe encaminha o rela-

tório das atividades desempenhadas à Diretoria de 

Correição e Serviços de Apoio, que informa a con-

clusão do atendimento ao Juiz Auxiliar competente.

Semana Estadual de Julgamentos Colegiados do Sistema de Juizados 
Especiais

O Programa intitulado “Semana Estadual 

de Julgamentos Colegiados” tem o objetivo pre-

cípuo de reduzir a taxa de congestionamento de 

processos em tramitação nas Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais.

A justificativa é exatamente propiciar uma 

maior otimização na entrega da prestação jurisdi-

cional no âmbito dos processos que tramitam sob a 

égide da Lei Federal n° 9.099/1995, valorizando os 

princípios da celeridade e da economia processual.
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Desta feita, por ato próprio do Corregedor-

Geral da Justiça do Estado de Goiás, foi solicitado 

aos magistrados que envidassem esforços no sen-

tido de realizarem, na medida do possível, o julga-

mento do maior número de processos, em todas 

as Turmas Recursais do Sistema de Juizados Es-

peciais de Goiás nos períodos de 22 a 26.11.2021 

e de 05 a 09.12.2022.

Os esforços concentrados resultaram no 

julgamento total de 1.605 processos, sendo que 

Mês Nacional do Júri

Em atenção à Recomendação nº 53/2016 e à 

Portaria nº 69/2017, ambos do CNJ, os Tribunais de 

Justiça necessitam envidar esforços para a realização 

do “Mês Nacional do Tribunal do Júri”.

Contudo, não houve realização do aludido pro-

grama nos anos de 2020 e 2021, em decorrência de 

recomendação do próprio CNJ, haja vista o quadro pan-

dêmico (SARS/COVID-19).

Todavia, para o ano de 2022, o Presidente 

da Comissão Permanente de Justiça Criminal, Infra-

cional e de Segurança Pública do CNJ, Conselheiro 

Mauro Pereira Martins, expediu o “Ofício Circular  

nº 02/2022 – GAB-DES-TJ”, no qual informou que fo-

ram definidas as prioridades relacionadas à tal ação 

nacional, a saber: feminicídio, crimes praticados con-

tra e por policiais, além de homicídios contra menores 

de 14 anos, que nortearam a elaboração do respec-

tivo glossário.

No intuito de dar cumprimento às providên-

cias requestadas pelo CNJ, o digníssimo Corre-

gedor-Geral da Justiça, Desembargador Nicome-

des Domingos Borges, expediu o “Ofício Circular  

nº 331/2022 - SECEXEC/DPP/CGJGO”, endereçado 

aos(às) magistrados(as) com competência na área cri-

minal (processos de crimes dolosos contra a vida), no 

qual destacou a necessidade de que fossem envidados 

os esforços possíveis para julgamento de feitos e preen-

chimento dos respectivos dados solicitados no glossário 

disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Desse modo, foi estabelecida a utilização do 

Sistema Controle da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás para coleta dos dados necessários 

para uma informação precisa ao CNJ, mais pontual-

mente na aba denominada “Planejamento e Programas 

- Mês Nacional do Júri”.

Concluídas as providências que cabia a este 

Órgão Censor, os resultados foram encaminhados à 

Presidência desta Corte de Justiça que, via Diretoria de 

Estatística e Ciência de Dados do TJGO, procedeu ao 

envio do formulário virtual disponível em link próprio, em 

decorrência das ações levadas a efeito por ocasião do 

Mês Nacional do Tribunal do Júri - 2022.

992 foram relativos ao ano de 2021 e 613 corres-

pondentes ao ano de 2022.
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Programa Averiguar

O Programa Averiguar, institucionalizado 

pela Portaria CGJGO nº 100/2021, tem por ob-

jetivo aferir a produtividade dos Magistrados de 

1º Grau do Estado de Goiás e estabelecer um 

ranking por área de atuação.

Para tanto, no intuito de buscar promover a 

otimização no desempenho, é realizado o monitora-

mento das Unidades Judiciárias de 1º Grau com o 

acompanhamento periódico dos processos conclu-

sos ou aguardando providências nas respectivas 

escrivanias/secretarias há mais de 100 (cem) dias.

O monitoramento mencionado não pos-

sui caráter disciplinar e é autuado a partir das 

informações coletadas no Painel Visão Geral da  

CGJGO, sendo que o juiz responsável pela uni-

dade monitorada será notificado pela Corregedo-

ria-Geral para apresentar o devido Plano de Ação 

para regularização da tramitação processual.

A unidade que deixar de apresentar o Pla-

no de Ação e significativa redução dos processos 

além do prazo permanecerá em monitoramento e 

será novamente notificada para providências ne-

cessárias à redução dos processos há mais de 

100 (cem) dias.

Verificada a deficiência da unidade judiciá-

ria ou sua permanência no monitoramento por mais 

de 6 (seis) meses, a Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Goiás poderá designar correição ex-

traordinária ou analisar a possibilidade de atuação 

da equipe de auxílio da Central de Processamento 

Eletrônico, com eventual adoção das consequentes 

medidas disciplinares na hipótese vertente.

Planejamento Estratégico das Unidades Judiciárias da Justiça Comum de  
1º Grau visando a uniformização dos atos gerenciais

O relatório “Justiça em Números” elaborado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispo-

nível no site respectivo, revela que anualmente há 

um incremento nas demandas judiciais, tornando-se 

imperioso o desenvolvimento de habilidades para o 

enfrentamento dessa realidade.

Para tanto, o Provimento CGJGO nº 72/2021 de-

finiu as diretrizes para a realização de plano de gestão 

pelas unidades a partir de uma perspectiva sistêmica, 

estruturada e participativa, capaz de gerar a profissiona-

lização da gestão judiciária, com vistas ao oferecimento 

de um serviço público célere e de qualidade.
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Execução Fiscal Eficiente

O projeto Execução Fiscal Eficiente é uma 

iniciativa estratégica que visa a construção de um 

método eficaz de gestão do acervo processual dos 

executivos fiscais dos municípios goianos, mediante 

definição de fluxo de trabalho, capacitação de pes-

soas e o planejamento de ações a fim de aprimorar 

a celeridade do julgamento, em observância ao prin-

cípio da duração razoável do processo.

Programa Pai Presente Total

Em iniciativa inédita no Estado, a Corre-

gedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, por 

meio do Provimento CGJGO nº 54/2021, passou 

a consolidar as audiências virtuais concentradas 

de reconhecimento de paternidade, via plataforma 

Zoom Meetings, englobando todas as comarcas de 

Goiás. A ação faz parte do Projeto Pai Presente To-

tal, desenvolvido dentro do Programa Pai Presente 

executado pela CGJGO desde 2012. A finalidade 

deste programa é ampliar o alcance do Programa 

Pai Presente, no sentido de auxiliar as Comarcas 

do Estado na realização dos procedimentos afetos 

à averiguação administrativa de paternidade, com 

impacto direto na taxa de congestionamento judi-

cial no 1º grau de jurisdição.

 A intenção é se valer da possibilidade de re-

alização do exame de DNA gratuitamente, na via ad-

ministrativa, de casos originários da área judicial, e, 

consequentemente, diminuir a taxa de congestiona-

mento das unidades judiciais, com possíveis arqui-

vamentos de feitos judicializados, cuja controvérsia 

gire em torno da investigação de paternidade.

É importante registrar que é criada uma pen-

dência dentro do processo judicial digital originário 

em tramitação, e após é aberto um processo admi-

nistrativo, com manifestação do Juiz Presidente do 

feito judicial de origem, mediante prévia anuência ou 

não das partes, no sentido de concordarem ou não 

em realizar o reconhecimento da paternidade de for-

ma espontânea, na via administrativa, com ou sem 

realização de exame de DNA.
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Fluxo sintético do Projeto Pai Presente Total a partir de casos judicializados 
em andamento

1º) A partir de uma Equipe de Triagem defini-

da pelo próprio Gabinete do Juiz Titular da Vara de 

Família, inicia-se o trabalho de separação dos pro-

cessos de investigação de paternidade selecionados 

como aptos para o Projeto Pai Presente Total (ex-

cetuadas as seguintes restrições: investigação de 

paternidade post mortem; negatória de paternidade, 

retificação de registro para exclusão de paternidade, 

substituição de paternidade ou cumulação; e pater-

nidade socioafetiva);  

2º) Na sequência, a Equipe encarregada da 

aludida triagem encaminha a lista dos processos se-

lecionados para os Juízes das Varas de Família da 

Comarca local;

3º) Então, o Juiz da Vara de Família analisa a 

possibilidade de lançar decisão, com a advertência 

de que acaso não seja realizado o exame de DNA, 

consoante a Súmula nº 301 do STJ, as consequên-

cias judiciais poderão redundar em resultado contrá-

rio aos interesses da parte que manifestar a recusa;

4º) Sendo a decisão favorável ao encaminha-

mento do caso judicial para a realização do reconhe-

cimento espontâneo de paternidade com realização 

ou não de exame de DNA, na via administrativa, ini-

cia-se o monitoramento e acompanhamento do pro-

cesso quanto à publicação da decisão, com vistas 

ao decurso do prazo para manifestação das partes;

5º) Se as partes consentirem ao encaminha-

mento do caso judicial para a via administrativa do 

Programa Pai Presente, a pendência específica à 

paternidade será dirimida com ou sem a realização 

do exame de DNA;

6º) Com a manifestação positiva das partes, 

o Programa Pai Presente inicia os devidos contatos 

com os advogados e com as próprias partes, para 

inclusão do caso na pauta das Audiências Virtuais 

Concentradas pela plataforma de videoconferência 

utilizada pelo TJGO;  

7º) Desse ponto em diante segue-se o fluxo 

normal dos procedimentos administrativos inerentes 

à Secretaria do Programa Pai Presente na Comarca, 

adotando-se a sistemática inerente à preparação e re-

alização da respectiva Audiência Virtual Concentrada;

8º) Para a realização da Audiência Virtual 

Concentrada, a Secretaria local do Programa Pai 

Presente deve se valer do devido agendamento da 

sala de videoconferência, de modo que a pauta deve 

contemplar tanto os casos de origem judicial, quanto 

os casos ordinários da respectiva secretaria;

9º) Realizado o reconhecimento espontâneo 

de paternidade, com ou sem a realização do exame 

de DNA, o processo administrativo é encaminhado 

ao cartório judicial respectivo para a devida juntada 

da documentação administrativa nos autos do pro-

cessamento judicial eletrônico originário, com o lau-

do do exame de DNA, se houver.



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás64

Perspectiva Processos Internos

Macrodesafio 3
Agilidade e Produtividade na 
Prestação Jurisdicional

Macrodesafio 4 
Enfrentamento à Corrupção, à 
Improbidade Administrativa e aos 
Ilícitos Eleitorais

Perspectiva Sociedade

Macrodesafio 1
Garantia dos Direitos Fundamentais

Macrodesafio 2 
Fortalecimento da Relação 
Institucional do Judiciário com  
a Sociedade

• Responsáveis

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar do TJGO

Divisão Interprofissional Forense e CEJAI da CGJGO

Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

• Indicador

Desenvolvimento de atividades impulsionadoras

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 07 atividades

• Grau de Cumprimento

100%

Desenvolver 6 atividades com vistas a 
impulsionar o julgamento de processos 

relativos às ações de improbidade 
administrativa e aos crimes contra a 

Administração Pública, bem como aqueles 
relacionados ao feminicídio e à violência 

doméstica e familiar contra a mulher

META

4

100%

Meta cumprida
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Campanha Sinal Vermelho

A Campanha Sinal Vermelho, de iniciativa do 

Conselho Nacional de Justiça e da Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB), foi lançada em junho 

de 2020, em razão do alto índice de feminicídio, a 

partir de março de 2020, ante a fase de isolamento 

social, decorrente da pandemia da Covid-19, onde 

a maioria das mulheres estavam dentro do contexto 

do ciclo da violência doméstica, o que denota uma 

subestimação da situação de agressão/ameaças a 

que estão constantemente sujeitas, e que resultou 

na morte trágica de algumas mulheres.

Na maioria dos casos, estas mulheres não 

buscam por socorro, em razão de medo, insegurança, 

vergonha ou falta de conhecimento de onde procurar 

ajuda. A Campanha Sinal Vermelho é uma ferramenta 

alternativa e segura de denúncia e acolhimento, bem 

como enfrentamento a violência do gênero.

Nesse sentido, estabeleceu-se uma parceria 

entre a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situ-

ação de Violência Doméstica e Familiar e a Correge-

doria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, no que diz 

respeito à campanha Sinal Vermelho Contra a Violên-

cia Doméstica. 

O objetivo dessa iniciativa é a expansão e 

propagação da campanha, de modo que outros ór-

gãos e estabelecimentos possam também participar, 

como os Cartórios Extrajudiciais Brasileiros, visto 

que a iniciativa difundiu-se como Programa Nacio-

nal de Combate à Violência, conforme os termos da  

Lei Federal nº 14.188, de 28 de julho de 2021, e  

da Lei Estadual nº 21.001, de 05 de maio de 2021.

Desse modo, instituiu-se, no âmbito da 

CGJGO, a concreta participação dos Cartórios do 

Foro Extrajudicial do Estado de Goiás, bem como 

dos seus respectivos Notários, Notárias, Regis-

tradores e Registradoras, com as devidas orien-

tações desta Casa Censora, o que foi encampado 

pelo 2º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justi-

ça do Estado de Goiás, Dr. Ricardo Silveira Doura-

do, com a consequente expedição de Ofício Circular 

a todos os Diretores de Foro das Comarcas deste 

Poder Judiciário, com o intuito de orientar as serven-

tias extrajudiciais a participarem da campanha.

O propósito da adesão a tal campanha decor-

re das dificuldades de defesa por parte das vítimas, 

sendo assim toda e qualquer iniciativa que leve a 

canais silenciosos demonstrando pedido de socorro, 

em razão da fragilidade delas são válidas, de modo 

a acolher as mulheres que estão sofrendo violência 

doméstica e não têm como reagir.
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Recomendação Conjunta com a intenção de afastar a insegurança jurídica e 
garantir a aplicabilidade da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

A Presidência do Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás (TJGO), a Corregedoria-Geral da Justi-

ça do Estado de Goiás (CGJGO) e a Coordenadoria 

Estadual da Mulher em Situação de Violência Do-

méstica e Familiar assinaram recomendação con-

junta direcionada às magistradas e aos magistrados 

com competência para julgamento de feitos relativos 

à violência doméstica e familiar contra as mulheres, 

para que busquem a uniformização de procedimen-

to, de modo a afastar a insegurança jurídica e garan-

tir a aplicabilidade da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei 

Maria da Penha), nos expedientes contendo pedidos 

de medidas protetivas de urgência.

Assinada pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, Desembargador Carlos 

Alberto França, bem como pelo Corregedor-Geral 

da Justiça, Desembargador Nicomedes Domingos 

Borges, bem como pela Desembargadora Sandra 

Regina Teodoro Reis, Presidente da Coordenadoria 

da Mulher, a Recomendação Conjunta nº 01/2021 

estabelece que medidas protetivas de urgência 

podem ser apreciadas e concedidas, quando for o 

caso, sem que as vítimas iniciem ações legais. Em 

seu artigo 5º, o documento recomenda às juízas e 

aos juízes que “as medidas protetivas de urgência 

possam ser deferidas de forma autônoma, apenas 

com base na palavra da vítima, quando ausentes 

outros elementos probantes nos autos, inclusive 

por meio da remoção de barreiras de comunicação 

para vítimas com deficiência”.

O Corregedor-Geral da Justiça do Estado de 

Goiás, Desembargador Nicomedes Domingos Bor-

ges, pontua que todos os dispositivos mencionam “o 

verbo ‘recomendar’, em sua forma nominal no infini-

tivo, de modo a deixar claro que pode o juiz, valen-

do-se do seu livre convencimento motivado, avalian-

do o caso concreto, aplicar ou não as orientações 

administrativas sugeridas”.

Resultado de um estudo detalhado, com 

base em jurisprudências, bem como legislações 

internacionais e fóruns especializados, a recomen-

dação aperfeiçoa o sistema de justiça no que se 

refere ao combate e prevenção à violência domés-

tica e familiar contra as mulheres. Os magistrados 

e magistradas não estão vinculados ao ato, mas o 

mesmo deve servir de embasamento jurídico, de 

parâmetro, dando suporte a decisões, cujo objetivo 

é a proteção da vítima.

Ofício Circular nº 422/2021 - Cumprimento da Meta 4 do CNJ, 
priorizando o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a 
Administração Pública

Trata-se de Processo Administrativo, com 

iniciativa da Drª. Jussara Cristina Oliveira Louza, ob-

jetivando acompanhar, com o apoio da Diretoria de 

Planejamento e Inovação, da Diretoria de Estatística 

e Ciência de Dados e da Corregedoria, o cumprimen-

to da Meta 4 do CNJ, que prioriza o julgamento dos 
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processos relativos aos crimes contra a Administração 

Pública e à improbidade administrativa. A iniciativa de-

corre da implementação do Núcleo Gestor de Gover-

nança e Metas Nacionais e dos requisitos do Prêmio 

CNJ de Qualidade (Decreto TJGO nº 709/2021). 

A ação foi efetivamente concluída com a expe-

dição de Ofício Circular dirigido aos Juízes e às Juízas 

Estaduais, devidamente assinado pelo Desembarga-

dor Nicomedes Domingos Borges, Corregedor-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás.

Coordenadoria da Mulher no Programa Encontros Regionais

A inserção do painel da Coordenadoria da 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e Fami-

liar nos Encontros Regionais da CGJGO encontra-

se prevista no art. 4º, incisos V e VI, da Resolução 

CNJ nº 254, de onde se extrai que cabe às Coorde-

nadorias Estaduais da Mulher em Situação de Vio-

lência Doméstica e Familiar promover a articulação 

interna e externa do Poder Judiciário com outros ór-

gãos governamentais e não governamentais para a 

concretização dos programas de combate à violên-

cia doméstica e familiar contra a mulher.

O intuito de tal projeto é adotar medidas 

para dar efetividade à legislação vigente, a fim de 

expor nos Encontros Regionais a temática de pre-

venção, ante a necessidade de unir esforços de to-

dos os atores do sistema de justiça para prevenção 

e combate à violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Com a pandemia, que atingiu o mundo no 

ano de 2020, a convivência entre homens e mulhe-

res em seus lares aumentou, e com ela o índice de 

violência contra a mulher também cresceu signifi-

cativamente, em razão do confinamento da mulher 

com o agressor. 

Desse modo, a participação da Coordenado-

ria da Mulher nestes Encontros Regionais trata-se 

de mais um instrumento para levar ao conhecimento 

da sociedade e de servidores e magistrados inte-

grantes do Poder Judiciário do Estado de Goiás as 

ações, programas e campanhas voltadas ao comba-

te da violência sofridos pela mulher.  
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Projeto Agosto Lilás

O Congresso Nacional aprovou e a 

Presidência da República sancionou a Lei  

nº 14.448/2022, cujo diploma legal instituiu, em âm-

bito nacional, o Agosto Lilás como mês de proteção 

à mulher, destinado à conscientização para o fim da 

violência contra a mulher, estabelecendo, dentre ou-

tras situações, que durante todo o mês de agosto, 

anualmente, a União e os demais entes federados 

envidarão esforços para a promoção de ações in-

tersetoriais de conscientização, com vistas ao escla-

recimento sobre as diferentes formas de violência 

contra a mulher.

O Projeto Agosto Lilás une dois símbolos 

importantes para a luta pela igualdade de gênero, a 

cor lilás que é alusão ao movimento pelo voto femi-

nino, adotado há mais de 100 (cem) anos, e o mês 

de agosto que remete à sanção da Lei Maria da Pe-

nha, que ocorreu em 7 de agosto de 2006. Partindo 

dessa premissa, a Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás, que tem à frente o Desembargador 

Nicomedes Domingos Borges, no biênio 2021/2023, 

aderiu à iniciativa e todo o mês de agosto faz adesão 

ao Projeto Agosto Lilás, pelo fim da violência contra 

a mulher, campanha esta de cunho nacional, perma-

nente, como uma efetiva ação relacionada ao com-

bate contra o feminicídio e a violência doméstica e 

familiar contra mulher em grupo de risco.

Os atos de violência contra a mulher violam o 

direito à igualdade, reforçando a ideia de que as mu-

lheres seriam cidadãs de segunda classe, razão pela 

qual deveriam suportar as agressões e estarem sujei-

tas a maus-tratos dos homens. Desse modo, além de 

ferir a consciência humanitária, esse tipo de violência 

ataca pilares importantes como o estado democrático 

de direito. Em cumprimento à sua missão institucio-

nal, cujos projetos têm natureza com amplo alcance 

social, a adesão ao Agosto Lilás tem a finalidade de 

conscientizar a população pelo fim da violência contra 

a mulher. O projeto além de estimular a conscientiza-

ção da sociedade para o combate, prevenção e o en-

frentamento da violência contra a mulher, tem como 

objetivo orientar e difundir as medidas que podem 

ser adotadas, sejam elas judiciais e administrativas, 

bem como informar sobre os mecanismos de pre-

venção, canais disponíveis para denúncia de casos 

de violência e instrumentos de proteção às vítimas. 

Desta forma, durante todo o mês de Agosto o site 

da CGJGO passou a ter tons de lilás, em referência 

a esse importante trabalho de combate à violência 

doméstica afeto a toda a sociedade.
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Semana Estadual de Combate à Improbidade Administrativa

Este projeto refere-se à Semana Estadual de 

Combate à Improbidade Administrativa, realizado no 

período compreendido de 28 de novembro de 2022 

a 02 de dezembro de 2022, consoante as Metas do 

Conselho Nacional de Justiça e as do Plano de Ges-

tão desta Casa Censora, relativamente à necessida-

de de implementação dessa iniciativa, com o intuito 

de acelerar o maior número possível de julgamento 

de processos envolvendo pedidos de improbidade 

administrativa, de modo a priorizar a prolação de 

sentenças em processos conclusos correlatos a tal 

matéria, reduzindo a taxa de congestionamento dos 

feitos judicial dessa natureza em plena tramitação, 

dando, pois, efetivo cumprimento à Meta 4 do Con-

selho Nacional de Justiça, referente às Metas Nacio-

nais do Poder Judiciário para o ano de 2022.

Semana Estadual de Combate à Corrupção condizente aos crimes contra a 
Administração Pública

A Semana Estadual de Combate à Corrup-

ção condizente aos crimes contra a Administração 

Pública foi realizada no período compreendido en-

tre 5 e 9 de dezembro de 2022, objetivando con-

juntamente com a atuação jurisdicional dos magis-

trados e magistradas da respectiva área, obter o 

maior número de julgamentos possíveis em pro-

cessos envolvendo as questões sobre corrupção, 

priorizando a prolação de sentenças em processos 

conclusos correlatos a tal matéria, com a conse-

quente redução da respectiva taxa de congestio-

namento, em cumprimento à Meta 4 do Conselho 

Nacional de Justiça, referente às Metas Nacionais 

do Poder Judiciário para o ano de 2022.
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Perspectiva Processos Internos

Macrodesafio 9
Aperfeiçoamento da Gestão 
Administrativa e da Governança 
Judiciária

Perspectiva Sociedade

Macrodesafio 2
Fortalecimento da Relação 
Institucional do Judiciário com a 
Sociedade

• Responsáveis

Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

Secretaria-Geral da CGJGO

Diretorias de Foro das Comarcas do Estado de Goiás

• Indicador

Realização de práticas integrativas

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 06 práticas

• Grau de Cumprimento

100%100%

Meta cumprida

Propiciar 6 práticas voltadas à 
promoção da integração do Poder 

Judiciário com a atividade extrajudicial

META

5
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Encontros Periódicos da CGJGO com Representantes de Entidades 
Associativas do Foro Extrajudicial

Com o fim de aprimorar os serviços presta-

dos pelas serventias do Foro Extrajudicial do Estado 

de Goiás, priorizando sempre o diálogo, a tomada 

de decisões conjuntas e o estreitamento dos laços 

para aprimorar o atendimento a todos os cidadãos, 

integrantes do quadro da CGJGO reúnem-se perio-

dicamente com representantes de entidades asso-

ciativas do serviço extrajudicial para discussão de 

assuntos institucionais de interesse da sociedade.

Garantia da Emissão de Certidão de Óbito em qualquer Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Goiânia

Em razão da grande procura pela emissão 

de registros de óbito nos cartórios da Capital goia-

na com a pandemia de COVID-19, que acometeu 

milhares de vítimas, a partir do dia 25.03.2021, du-
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rante o período de 180 (cento e oitenta) dias, todas 

as pessoas que necessitaram deste serviço pude-

ram optar pela expedição do referido documento 

em qualquer Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais de Goiânia.

A decisão buscou evitar aglomerações de 

qualquer natureza e dar celeridade à entrega das 

certidões de óbito de forma a amenizar o sofrimen-

to dos familiares, bem como para combater a dis-

seminação da doença mantendo o distanciamento 

social e impedindo tumultos e aglomerações, prin-

cipalmente nas portas dos cartórios.

 Desta forma, o rodízio realizado entre as 

serventias para os registros de óbito, conforme 

acordado entre a Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás e os respectivos Cartorários em 

2014, ficou restrito ao plantão noturno, fins de se-

mana e feriados.

Reunião da CGJGO com Cartorários (Delegatários Titulares, Interinos e 
Suboficiais) do Foro Extrajudicial das Comarcas nos Encontros Regionais 
On-line e Híbrido

Os “Encontros Regionais On-line e Híbrido” 

têm por finalidade promover o acesso e a melhoria 

da comunicação entre a comunidade, servidores, 

magistrados e o Poder Judiciário como um todo, 

nas Regiões Judiciárias do Estado de Goiás em 

suas respectivas Comarcas, com o intuito de rece-

ber sugestões, críticas, reclamos e, principalmente, 

respostas sobre a aceitação e o alcance das ações 

promovidas por este Poder.

Nas quintas-feiras de cada Encontro Regio-

nal sempre é realizada a Reunião da Corregedoria-

Geral da Justiça com Cartorários (Delegatários Titu-

lares, Interinos e Suboficiais) do Foro Extrajudicial 

das Comarcas, sob a coordenação do 2º Juiz Auxi-

liar da CGJGO, Dr. Ricardo Silveira Dourado. Dessa 

forma, estabeleceu-se um canal de comunicação di-

reto da Corregedoria com o serviço extrajudicial em 

cada Comarca do Estado de Goiás, com a realiza-

ção de um amplo debate com os responsáveis pelos 

cartórios de cada uma das treze Regiões Judiciárias.

Neste biênio 2021/2023, esta Casa Correi-

cional realizou a aludida reunião com cartorários do 

foro extrajudicial em todas as regionais, abarcando, 

portanto, todas as Comarcas do Estado de Goiás.
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Casamento Comunitário da CGJGO

O Projeto Casamento Comunitário é uma ini-

ciativa estratégica da Corregedoria que, em parceria 

com os Cartórios de Registro Civil das Pessoas Natu-

rais, tem por finalidade fortalecer o senso de cidadania 

e legalizar a situação de casais que vivem em união 

estável e especialmente àqueles que reconheceram a 

paternidade de seus filhos por meio do Programa Pai 

Presente da CGJGO, beneficiando ainda casais in-

teressados residentes e domiciliados nos municípios 

da Região Metropolitana de Goiânia, conforme o dis-

posto na Lei Complementar Estadual nº 139, de 22 de 

janeiro de 2018, e também do Município de Anápolis, 

que não podem arcar com as despesas decorrentes 

da oficialização do casamento civil.

A ideia deste projeto surgiu a partir do contato 

com as famílias no momento de reconhecimento de 

paternidade dos filhos, ocasião na qual se verificou 

que muitos casais viviam em união estável e só não 

haviam se casado ainda, em razão dos custos para 

a legalização do casamento civil. Diante dessa reali-

dade, nasceu o desejo de proporcionar a estas famí-

lias não somente o reconhecimento de paternidade 

de seus filhos, mas também a proposta da legaliza-

ção da união através do casamento civil.

O evento aconteceu em uma ação conjun-

ta do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás no dia 19 de maio 

de 2022, no Ginásio de Esportes Goiânia Arena, e 

o projeto foi denominado “Show Cultural do TJGO” 

(Casamento Comunitário da CGJGO), benefician-

do em torno de 1.000 (mil) casais, ou seja, mais de 

2.000 (dois mil) noivos e noivas de Goiânia e Anápo-

lis, com a celebração gratuita, sem qualquer custo 

do casamento civil formal, com o apoio irrestrito dos 

Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais 

envolvidos na realização do evento. Na ocasião, os 

casais foram presenteados com um grande show da 

dupla Maiara & Maraisa, que doaram o seu cachê da 

apresentação para as noivas e noivos.



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás74

1º Congresso Goiano de Integração 
do Poder Judiciário e da Atividade 
Extrajudicial

A Corregedoria-Geral da Justiça, com o apoio 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e em par-

ceria com a Escola Judicial de Goiás (EJUG), além 

das várias Entidades Associativas que represen-

tam o Foro Extrajudicial, realizou, com ineditismo, o  

“1º Congresso Goiano de Integração do Poder Ju-

diciário e da Atividade Extrajudicial”, nos dias 04 e 

05.11.2022, cuja finalidade foi capacitar, orientar, e 

fornecer bases para um maior conhecimento sobre a 

estrutura jurídica e os principais procedimentos prá-

ticos das atividades extrajudiciais, de modo a estrei-

tar o relacionamento entre magistrados e servidores 

do Poder Judiciário com responsáveis pelo Serviço 

Extrajudicial de Goiás.

Esta iniciativa está alinhada estrategica-

mente aos Macrodesafios 2 e 9, que dispõem so-

bre o fortalecimento da relação institucional do Ju-

diciário com a sociedade e o aperfeiçoamento da 

gestão administrativa e da governança judiciária, 

https://bit.ly/3kQjAlg
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respectivamente, atendendo ainda as diretrizes 

desta meta 5, no sentido de propiciar efetivamente 

a promoção da integração do Poder Judiciário com 

a atividade extrajudicial.

A realização do congresso em referência 

também está em consonância com a missão deste 

Órgão Censor, no sentido de trabalhar efetivamen-

te para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicio-

nal no âmbito do 1º grau de jurisdição, orientando, 

corrigindo e inspecionando as atividades judiciais 

e extrajudiciais, contribuindo para a excelência dos 

serviços prestados à sociedade.
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Fomentar a implementação da penhora on-line via plataforma do Operador 
Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR)

O Operador Nacional do Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis (ONR), via Ofício nº 226/2021 

FAS, comunicou a esta Casa Censora a prontidão 

para iniciar as tratativas objetivando a integração 

dos cartórios de registro de imóveis aos sistemas 

publicados nos seguintes domínios: (www.registra-

dores.onr.org.br); (www.penhoraonline.org.br); e 

(www.oficioeletronico.org.br).

O Sistema de Penhora Eletrônica de Imó-

veis (penhora on-line) foi desenvolvido pensando 

em interligar o Poder Judiciário ao Registro de Imó-

veis, de modo a permitir a realização de pesquisa 

de bens pelo CPF/CNPJ, pedir certidão digital atra-

vés do número da matrícula, solicitação de penho-

ra, arresto e sequestro.

Desta feita, no intuito de fomentar a imple-

mentação da penhora on-line, via plataforma do 

ONR, foram expedidos os Ofícios Circulares nº 079 

e nº 315/2022 que, em suma, orientaram os magis-

trados (as) de primeiro grau acerca do procedimen-

to relativo à solicitação de cadastro no sistema em 

questão, bem como determinou a todos os Oficiais 

de Registro de Imóveis do Estado de Goiás que pro-

videnciassem, no prazo de 90 (noventa) dias, o car-

regamento e a constante atualização do Sistema de 

Registro de Imóveis (SREI).

www.registradores.onr.org.br
www.registradores.onr.org.br
www.penhoraonline.org.br
www.oficioeletronico.org.br
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Perspectiva Processos Internos

Macrodesafio 9
Aperfeiçoamento da Gestão 
Administrativa e da Governança 
Judiciária

Perspectiva 
Aprendizado e Crescimento

Macrodesafio 10
Aperfeiçoamento da Gestão de 
Pessoas

• Responsáveis

Diretoria de Comunicação da CGJGO

Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

• Indicador

Propostas institucionais implementadas

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 06 propostas

• Grau de Cumprimento

100%

100%

Meta cumprida

Realizar 5 propostas institucionais 
voltadas para o desenvolvimento de 
processos internos administrativos 

no âmbito desta Corregedoria

META

6



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás78

Descarte Seletivo no Ambiente Organizacional: dos 7 Rs aos 17 ODS

Esta ação inédita, com a parceria e apoio 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Corre-

gedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, por 

meio da Secretaria-Geral e da Diretoria de Plane-

jamento e Programas da CGJGO, Escola Judicial 

de Goiás e Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC-GO), foi elaborada a partir da inicia-

tiva visando o treinamento, por meio de games, a 

fim de estimular a consciência ambiental por parte 

dos servidores deste Órgão Censor.

 Com 209 participantes a ação foi conduzida 

pela servidora Lúcia Viegas Fernandes, bolsista no 

doutorado em Psicologia pela PUC-GO, e pelo pro-

fessor e doutor Lauro Eugênio Guimarães Nalini.

namento gamificada em um sistema informatizado 

dedicado aos objetivos da pesquisa.

O projeto apoia-se na implementação de 

ações instrucionais educativas, relativas ao descarte 

seletivo, em uma plataforma virtual, com o intuito de 

promover a sensibilização e conscientização sobre 

práticas de descarte seletivo no ambiente de traba-

lho a partir do uso dos 7 Rs da sustentabilidade rela-

cionando-os aos 17 ODS - Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável da Agenda 2030 da Organização 

das Nações Unidas (ONU).

Os servidores da Corregedoria-Geral da Jus-

tiça do Estado de Goiás realizaram, no período de 

15 a 25.05.2022, o curso de Descarte Seletivo.

Ponto a ser destacado é que 77% dos 209 

participantes, que se inscreveram para a ação, aces-

saram a plataforma de treinamento gamificado e 

apresentaram um nível de engajamento considerado 

como excelente. Foram 339 horas e 16 minutos de 

treinamento, conforme apontado em relatório emiti-

do pelo próprio sistema.

O conteúdo foi distribuído em 3 etapas: des-

carte seletivo (contextualização abordagem contem-

porânea e impactos organizacionais à luz dos 7 Rs e 

17 ODS, 7 Rs como ferramenta de prática otimizada 

no Descarte Seletivo e sua correção com o 17 ODS 

no contexto organizacional), e 17 ODS e sua correla-

ção com o descarte seletivo e com os 7 Rs.

As atividades de minigames propostas apre-

sentam-se como instrumentos avaliativos a partir da 

perspectiva formativa, objetivando o favorecimento 

do processo ensino-aprendizagem, através da ado-

ção de estratégia gamificada, alertando os servido-

A ação fez alusão à semana do meio am-

biente que ocorre todo mês de junho. O objetivo 

do projeto, devidamente concluído, tem o intuito de 

analisar o comportamento referente às relações de 

consumo, repensando o padrão de consumo e o 

descarte seletivo de produtos, assumindo, assim, 

o compromisso de utilizar, principalmente no am-

biente de trabalho, recursos ecológicos de forma 

sustentável, despertando a consciência ambiental 

dos participantes antes e após uma ação de trei-
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res a repensarem o padrão de consumo e o descarte 

seletivo de produtos, assumindo, assim, o compro-

misso de utilizar, especialmente no ambiente de tra-

balho, recursos ecológicos de forma sustentável.

O descarte seletivo é a destinação final am-

bientalmente adequada de um resíduo ou rejeito, ou 

seja, o encaminhamento do resíduo para reutiliza-

ção, reciclagem, reintegração ou ainda o envio do 

rejeito ao aterro.

Os cursistas concluintes obtiveram certifica-

do de conclusão de curso, emitidos pela Escola Judi-

cial do Estado de Goiás, bem como de participação 

da 1ª Turma de Ação de Pesquisa e Treinamento 

Gamificado em Plataforma Virtual pela Corregedo-

ria-Geral do Estado de Goiás.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, 

assegura a todos o direito ao meio ambiente ecolo-

gicamente equilibrado. Com efeito, o Conselho Na-

cional de Justiça, em 2018, destacou a importância 

de incluir no planejamento do Poder Judiciário para 

2020 as metas dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização 

das Nações Unidas (ONU), por ocasião da edição da 

Resolução CNJ nº 400, de 16 de junho de 2021, a 

qual dispõe sobre a política de sustentabilidade no 

âmbito do Poder Judiciário, apontando para a ne-

cessidade de inclusão de práticas socioambientais 

sustentáveis nos Tribunais, cujo objetivo é diminuir 

os impactos ambientais a partir da ação humana, 

demonstrando a preocupação com as políticas de 

sustentabilidade.

Institucionalizado no âmbito da Corregedo-

ria-Geral da Justiça pela Portaria nº 100/2021, tal 

ato normativo tem por objetivo definir critérios para 

o monitoramento das unidades judiciárias da Jus-

tiça Comum Estadual de Primeiro Grau, de modo 

a aferir a regularidade da tramitação processual 

perante a instância inicial de jurisdição, por meio 

do acompanhamento periódico dos processos 

conclusos ou aguardando providências há mais 

de 100 (cem) dias.

Tal iniciativa busca promover a otimização 

da prestação jurisdicional nas unidades judiciárias 

do primeiro grau, já que o Projeto Averiguar defi-

ne critérios específicos para o acompanhamento e 

monitoramento das unidades judiciárias do primeiro 

grau de jurisdição, ou seja, as unidades judiciárias 

com processos conclusos ou aguardando providên-

cia da escrivania/secretaria há mais de 100 (cem) 

dias poderão ser monitoradas pela Corregedoria-

Geral da Justiça.

Durante a atual gestão foram instaurados 

172 (cento e setenta e dois) Processos Adminis-

trativos Digitais (PROADs) para o monitoramento 

e acompanhamento das unidades que se encontra-

vam com elevados indicadores de processos além 

do prazo, no gabinete ou na secretaria/escrivania. 

Dentre essas unidades, 134 (cento e trinta 

e quatro) sanearam as irregularidades, razão pela 

qual os respectivos processos administrativos fo-

ram arquivados. Em 30 de novembro de 2022, 38 

(trinta e oito) unidades continuam em monitoramen-

to constante por esta Casa Censora.

Portaria CGJGO nº 100/2021 - Institucionalização do Projeto Averiguar no 
âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Portaria CGJGO nº 17/2021 - Utilização de mecanismos consensuais de resolução 
de conflitos ante infrações de natureza administrativo-disciplinar envolvendo 
magistrados de 1º grau, que apresentem reduzido potencial de lesividade

De acordo com a Resolução CNJ nº 135, de 

13.07.2011, em seu artigo 8º, é de competência do 

Corregedor-Geral da Justiça, quando ciente de ir-

regularidades envolvendo magistrados de primeiro 

grau, promover a apuração imediata dos fatos, o que 

pressupõe a instauração de procedimento apurató-

rio preliminar, por meio do qual poderá resultar na 

instauração de sindicância ou proposta de instaura-

ção de processo administrativo-disciplinar.

Em tese, 90% (noventa por cento) dos casos 

de reclamações dizem respeito a excesso de prazo 

na prática de atos processuais. Sendo assim, a Re-

solução CNJ nº 135/2011 deve ser interpretada de 

acordo também com a Recomendação CNJ nº 21, 

de 02 dezembro de 2015, que, emanada do mes-

mo Conselho, sinaliza no sentido da utilização de 

mecanismos consensuais de resolução de conflitos, 

quando tratar de infrações administrativas disciplina-

res de reduzido potencial de lesividade.

Haja vista a necessidade de alinhar as ações 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goi-

ás com as orientações da Corregedoria Nacional de 

Justiça, sugeriu-se a edição de ato normativo interno 

(portaria), para os casos de reclamação por excesso 

de prazo em face de magistrado, com a instituição 

de uma fase prévia ao procedimento previsto na Re-

solução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, a 

cientificação informal do magistrado para, no prazo 

de 10 (dez) dias, elidir a mora na prática do ato pro-

cessual. Para tanto, foi editada a Portaria CGJGO 

nº 17/2021.

Tratando-se de mora episódica e não de atra-

sos reiterados ou se justificável o atraso, mediante 

o elevado acervo processual e a exacerbada distri-

buição anual de processos, tal procedimento será 

arquivado, em razão da perda do objeto, após sana-

da a falha, salvo se a situação retratada demonstrar 

negligência ou desídia no cumprimento dos deveres 

do cargo, de acordo com os dados do Sistema Con-

trole da Corregedoria-Geral da Justiça, indicando a 

inclusão da unidade em regime de monitoramento.

Nos casos de não elisão da mora processual, 

o magistrado será notificado, a fim de que no pra-

zo de 05 (cinco) dias preste informações, de acordo 

com o artigo 9º, parágrafo 1º, da Resolução nº 135 

do Conselho Nacional de Justiça.

Cumpre-se destacar que esse procedimento 

encontra amparo no Regulamento Geral da Corre-

gedoria Nacional de Justiça, aprovado pela Portaria 

nº 211, de 10 de agosto de 2009, e alterado pela Por-

taria nº 121, de 06 de setembro de 2012, nos seus 

artigos 26 e 27.
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Provimento CGJGO nº 50/2021 - Unidade de Mediação, Gerenciamento de 
Crises e Prevenção de Demandas Administrativas (UMA)  

O Provimento CGJGO nº 50/2021 dispõe 

sobre a criação da Unidade de Mediação, Geren-

ciamento de Crises e Prevenção de Demandas Ad-

ministrativas (UMA) para os casos de resolução de 

conflitos quando as eventuais infrações de natureza 

meramente administrativa e administrativo-discipli-

nar apresentarem reduzido potencial de lesividade e 

permissão legal de autocomposição.

Vale destacar que tal provimento conside-

rou, sobretudo, a missão institucional da Corre-

gedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, no 

sentido de “trabalhar efetivamente para o aperfei-

çoamento da prestação jurisdicional no âmbito do 

1º Grau de Jurisdição, orientando, corrigindo e ins-

pecionando as atividades judiciais e extrajudiciais, 

contribuindo para a excelência dos serviços presta-

dos à sociedade”, com a celeridade, proatividade, 

credibilidade, transparência e qualidade entre seus 

valores organizacionais, com vista ao respectivo 

macrodesafio proposto pelo Conselho Nacional de 

Justiça, de melhoria da gestão de pessoas, que se 

refere a políticas, métodos e práticas adotadas na 

rotina de comportamentos.

O ato normativo (provimento) que estabele-

ceu a criação da UMA considerou ainda o disposto 

na Portaria COR-CNJ nº 58/2014, que possibilita a 

adoção de métodos de autocomposição de confli-

tos na esfera administrativo-correicional, bem como 

o que está expressamente dito na Recomendação  

nº 21/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Além disso, pode-se mencionar como pilar do 

Provimento CGJGO nº 50/2021 que criou a referida 

Unidade de Mediação, Gerenciamento de Crises e 

Prevenção de Demandas Administrativas (UMA), a 

necessidade de adoção de mecanismos de auto-

composição pacífica de conflitos, os quais, diga-se 

a propósito, apresentam-se como uma tendência 

global, decorrente da evolução da cultura de pacifi-

cação, do diálogo e do consenso, além do desdobra-

mento da segurança inerente a todo jurisdicionado, 

quanto ao direito à solução de conflitos mediante 

uso de instrumentos adequados à sua natureza e à 

sua peculiaridade.

Por outro lado, há que se atentar para a 

premência de consolidação, no âmbito administra-

tivo-correicional do Poder Judiciário do Estado de 

Goiás, de uma política permanente de incentivo e 

aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de 

solução e prevenção de litígios administrativos e ad-

ministrativo-disciplinares, com a finalidade precípua 

de difundir uma cultura de paz que priorize o diálogo 

e o consenso na resolução de conflitos no âmbito 

administrativo-correicional do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás.

Foram alcançados pela UMA o total de 06 

(seis) processos, sendo 05 (cinco) judiciais, relacio-

nados a sindicâncias envolvendo juízes, e 01 (um) 

processo envolvendo o foro extrajudicial.
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1º Encontro Estadual de Aperfeiçoamento do Processo 
Digital - PROAD/CGJGO

Com um viés interativo, colaborativo e atento 

às necessidades dos usuários da Justiça, foi reali-

zado o seminário denominado 1º Encontro Estadual 

de Aperfeiçoamento do Processo Digital (PROAD), 

idealizado pela Secretaria-Geral da Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás e pela Divisão 

de Protocolo da Corregedoria-Geral da Justiça.

O projeto teve por objetivo promover o ali-

nhamento de rotinas e procedimentos do sistema 

Proad voltados aos serviços deste Órgão Censor, 

proporcionando capacitação das novas implemen-

tações inseridas no sistema PROAD, conforme 

Portaria CGJGO nº 64/2020.

qual a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Goiás, juntamente com a Secretaria-Geral da 

CGJGO e Divisão de Protocolo, promoveram no 

dia 05 de outubro de 2021, por meio da plataforma 

eletrônica Zoom Meetings, o 1º Encontro Estadual 

de Aperfeiçoamento do Processo Administrativo 

Digital (PROAD).

Tal evento foi realizado com sucesso, con-

tando com 350 participantes, ficando a cargo da 

Escola Judicial de Goiás (EJUG) a certificação do 

presente evento. A abertura e encerramento foi re-

alizada pelo 2º Juiz Auxiliar da CGJGO, Dr. Ricar-

do Dourado, responsável pelo desenvolvimento da 

aludida ação.

Com excelente participação de todos, mui-

tas dúvidas e questionamentos suscitados, houve 

ainda a sugestão de criação de um tutorial.

O objetivo do evento foi otimizar as ativida-

des do Poder Judiciário que passam pelo Sistema 

PROAD e possibilitar aos usuários uma utilização 

mais eficiente das novas atualizações inseridas 

nele, já que o aprimoramento e aperfeiçoamento 

é essencial, de modo a prestarmos um serviço de 

maior qualidade, aumentando nossos conheci-

mentos, sanando as dúvidas dos usuários.

O intuito é possibilitar aos usuários uma uti-

lização mais célere, eficiente e profícua das novas 

atualizações concentradas no PROAD, razão pela 
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Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

880

902

Fonte: Serviço de Atendimento ao Usuário da CGJGO

1.101

1.042

Total 14.433

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

1.038

1.019

1.049

1.270

1.488

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1.379

1.724

1.541

1.756

2.351

Fonte: Serviço de Atendimento ao Usuário da CGJGO

Atendimentos via sistema, via e-mail,  
via telefone, via WhatsApp, presencial e 

análise dos Cadastros do Banco de Peritos e 
Administrador Judicial

2.982

2.270

Total 26.977

Dados de 2022

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

2.982

2.304

1.593

2.887

2.493

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1.972

2.100

1.287

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU/

CGJGO) atua em questões atinentes ao primeiro 

grau de jurisdição, sendo responsável por toda e 

qualquer demanda de atendimento ao público, aos 

servidores e aos auxiliares da Justiça, bem como 

aos prepostos e usuários dos serviços extrajudiciais, 

promovendo o elo de comunicação entre o jurisdicio-

nado e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Goiás, pautando-se pelos princípios da celerida-

de e eficiência.

Atendimentos via sistema, via e-mail,  
via telefone, via WhatsApp, presencial e 

análise dos Cadastros do Banco de Peritos e 
Administrador Judicial

Dados de 2021
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Perspectiva Processos Internos

Macrodesafio 9
Aperfeiçoamento da Gestão 
Administrativa e da Governança 
Judiciária

Macrodesafio 3 
Agilidade e Produtividade na 
Prestação Jurisdicional

• Responsável

Divisão Interprofissional Forense e CEJAI da CGJGO

• Indicador

Desenvolvimento de propostas de aperfeiçoamento

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 09 propostas

• Grau de Cumprimento

100%

100%

Meta cumprida

Desenvolver 8 propostas estratégicas com 
foco no aperfeiçoamento da gestão das 

Equipes Interprofissionais Forenses

META

7



Relatório de Gestão 2021/2023 85

Gestão Técnica das Equipes Interprofissionais Forenses

As Equipes Interprofissionais Forenses são 

unidades de assessoramento técnico interdisci-

plinar à Primeira Instância do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás, compostas por profissionais da 

Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, cuja finali-

dade é auxiliar os juízos no âmbito de sua atribui-

ção, quando solicitado. 

Atuam sob a supervisão técnica da Secre-

taria Interprofissional Forense e são vinculadas ad-

ministrativamente ao Diretor do Foro da Comarca 

Sede na qual estão lotadas.

encaminhamento para publicação do Manual de In-

dicadores Gerais por Perícias/Estudos, que tem por 

objetivo apresentar aos Magistrados(as) do Poder 

Judiciário informações acerca do que cada estu-

do/perícia realizada pelas(os) assistentes sociais, 

pedagogas e psicólogos e psicólogas pode ou não 

contemplar, além de apresentar aos profissionais, 

em caráter sugestivo, indicadores gerais para aná-

lise nas perícias/estudos.

A partir das metas estabelecidas no tocante 

à Gestão das Equipes Interprofissionais Forenses 

para este biênio, a Secretaria Interprofissional Fo-

rense alcançou os seguintes resultados:

1. Realização de 822 (oitocentos e vinte e 

dois) assessoramentos técnicos, no período de ja-

neiro de 2021 a outubro de 2022) aos 105 profis-

sionais que integram as Equipes Interprofissionais 

Forenses, por meio de orientação especializada 

nas áreas da Pedagogia, Psicologia e Serviço So-

cial, relacionadas a realização de perícias e demais 

atividades técnicas;

2.  Realização de 09 (nove) visitas técnicas 

e/ou reuniões técnicas (em ambiente virtual) de su-

pervisão às Equipes Interprofissionais das 13 Regi-

ões Judiciárias, cujo período de realização ocorreu 

em agosto, outubro e novembro de 2021;

3. Assessoramento Técnico à Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás em áreas afetas 

à atuação das Equipes Interprofissionais Forenses;

Neste biênio, para a Gestão Técnica das 

Equipes Interprofissionais Forenses, além das 

orientações e visitas técnicas (em ambiente vir-

tual) às Equipes, foram desenvolvidas estratégias 

com foco em propiciar maior agilidade na presta-

ção jurisdicional. 

Nesse sentido, foram desenvolvidas diver-

sas ações voltadas à proposição de normativas, 

construção e padronização de fluxos, encaminha-

mentos para viabilização da institucionalização dos 

dados de produtividade pelo sistema PROJUDI, 

com recursos que propiciem melhoria na Gestão 

da Informação sobre as equipes, apoio técnico no 

planejamento em capacitações e, dentre outras, o 
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4. Produção de normativas para disciplinar 

a produtividade das equipes, a exemplo da publica-

ção do Provimento CGJGO nº 61/2021;

do para a publicação e disponibilização no portal 

da Corregedoria-Geral da Justiça, dentro do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (https://

docs.tjgo.jus.br/corregedoria/ManualIndicadores-

GeraisPericiasEstudos.pdf);

6. Produção do Relatório Sintético dos re-

sultados do biênio 2021/2023 das Equipes Inter-

profissionais Forenses;

7. Assessoramento Técnico na Reestrutu-

ração das Equipes Interprofissionais Forense;  

8. Assessoramento Técnico na Implantação 

de atendimento interdisciplinar nas Audiências de 

Custódia - Programa Fazendo Justiça;

9. Assessoramento Técnico na Implemen-

tação de Equipe Interprofissional da Vara de Hi-

pervulneráveis.

Demais iniciativas realizadas:

• Criação de um link da Secretaria Interpro-

fissional Forense no site da CGJGO por meio da 

Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO, 

com informações relativas à unidade e ao desen-

volvimento das Equipes Interprofissionais com re-

gistro de documentos, regulamentações, normati-

vas e informações gerais (Gestão da Informação 

das Equipes Interprofissionais);

• Constituição do Sistema de gerenciamen-

to de produtividade das Equipes Interprofissionais 

- criação de banco de dados das Equipes Interpro-

5. Delineamento das especificidades de 

cada área por natureza processual sistematizadas 

em um Manual Técnico das Equipes Interprofissio-

nais Forenses, o qual foi efetivamente encaminha-

https://docs.tjgo.jus.br/corregedoria/ManualIndicadoresGeraisPericiasEstudos.pdf
https://docs.tjgo.jus.br/corregedoria/ManualIndicadoresGeraisPericiasEstudos.pdf
https://docs.tjgo.jus.br/corregedoria/ManualIndicadoresGeraisPericiasEstudos.pdf
https://docs.tjgo.jus.br/corregedoria/ManualIndicadoresGeraisPericiasEstudos.pdf
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fissionais junto à Diretoria de Tecnologia da Infor-

mação da CGJGO para gerenciamento de produti-

vidade das Equipes;

• Apoio e supervisão técnica às Equipes In-

terprofissionais na realização do Curso de Prepara-

ção Psicossocial e Jurídica de Pretendentes à Ado-

ção (PPJ), com a Escola Judicial de Goiás (EJUG) 

e a Coordenadoria da Infância e Juventude;

• Apoio técnico na elaboração da minuta da 

regulamentação da atuação técnica das Equipes 

Interprofissionais Forenses do Estado de Goiás, 

Provimento CGJGO nº 47/2021;

• Assessoramento Técnico relacionado à 

atuação das Equipes Interprofissionais nos En-

contros Regionais realizados no Estado de Goiás;

• Planejamento e coordenação de força-tarefa 

para atendimento aos processos de natureza “habili-

tação para adoção” da 3ª Região Judiciária;

• Apoio e planejamento do Curso de Nive-

lamento Profissional para Servidores e Servidoras 

da Central Única Interdisciplinar Forense: Avalia-

ção Técnica e Depoimento Especial;

• Estudos técnicos para revisão do Provi-

mento CGJGO n° 61/2021;

• Apoio técnico na elaboração da minuta 

da regulamentação da produtividade das Equipes, 

conforme o Provimento CGJGO nº 61/2021;

• Assessoramento Técnico na implementa-

ção da agenda compartilhada de Depoimento Es-

pecial das Equipes Interprofissionais;

• Estudos técnicos para pagamento de pe-

rícias em processos excedentes das Equipes In-

terprofissionais;

• Assessoramento Técnico na atualização 

do Manual de Rotinas da Infância e Juventude;

• Assessoramento Técnico quanto a atuali-

zações no PROJUD, relativas à atuação das Equi-

pes Interprofissionais Forenses.
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PERSPECTIVA  
APRENDIZADO E

CRESCIMENTO

MACRODESAFIOS
• Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

• Aperfeiçoamento da Gestão  
Orçamentária e Financeira

• Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC 
e de Proteção de Dados
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Perspectiva  
Aprendizado e Crescimento

Macrodesafio 10
Aperfeiçoamento da Gestão de 
Pessoas

• Responsáveis

Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

Divisão Interprofissional Forense e CEJAI da CGJGO

• Indicador

Capacitações promovidas

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 16 ações de capacitação

• Grau de Cumprimento

100%

100%

Meta cumprida

Promover 12 ações de capacitação 
voltadas ao desenvolvimento do 
potencial humano, habilidades 

técnico-profissionais e socioemocionais

META

8
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1° Webinário da Infância e 
Juventude da CGJGO

ações relacionadas a adoção, promoveu no dia 26 

de maio de 2021, uma edição especial do “Webiná-

rio da Infância e Juventude”. A abertura foi realizada 

pelo Corregedor-Geral, Desembargador Nicomedes 

Domingos Borges, e aconteceu de forma totalmente 

on-line, pela plataforma eletrônica Zoom Meetings, 

ferramenta de videoconferência.

O evento ocorre em alusão ao Dia Nacional 

da Adoção, comemorado oficialmente no dia 25 de 

maio com o intuito de estimular diversas ações e 

campanhas para desmistificar e incentivar a adoção, 

além de promover a naturalização do tema. A pales-

trante foi a Juíza Drª. Katy Braun do Prado, Titular 

da Vara da Infância, Adolescência e do Idoso da Co-

marca de Campo Grande, no âmbito do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso do Sul, que abordou o tema 

“Adoção: Um ato de responsabilidade e amor”. O 

Webinário foi realizado sob a coordenação geral da 

então 1ª Juíza Auxiliar da CGJGO, hoje Desembar-

gadora Camila Nina Erbetta Nascimento.

A adoção é um ato de coragem e de amor 

incondicional e significa a abertura do coração para 

o acolhimento de um semelhante com a intensidade 

dos laços de profundo afeto. Porém, abrigar no seio 

da família outro ser humano demanda preparação, 

serenidade e imensa capacidade de compreensão 

de todas as vertentes que envolvem esse processo 

tão delicado e complexo.

Atenta e sensível a tal fator, a Corregedoria-

Geral da Justiça, por meio da Divisão Interprofissio-

nal Forense, em parceria com a Coordenadoria da 

Infância e Juventude de Goiás e a Escola Judicial 

de Goiás, objetivando sensibilizar e incentivar a 

construção de estratégias por parte dos magistra-

dos, com competência na área da Infância e Juven-

tude, e para dar maior celeridade e efetividade às 

2º Webinário da Infância e Juventude: “Aspectos atuais e práticos no processo 
de apuração do ato infracional e execução de medida socioeducativa”

A Corregedoria-Geral da Justiça e a Coor-

denadoria da Infância e Juventude do TJGO, em 

parceria com a Escola Judicial de Goiás (EJUG), 

promoveram, no dia 01 de agosto de 2022, a aula 

inaugural do primeiro curso de atualização em Infân-

cia e Juventude - Área Infracional do TJGO, com for-
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mato de webinário e teve como tema “As Inovações 

e boas práticas na execução de medidas socioedu-

cativas em meio aberto na Vara de Execução de Me-

didas Socioeducativas do TJDFT”, ministrada pela 

Juíza do TJDFT, Dra. Lavínia Tupy Fonseca Vieira 

e pelas servidoras do TJDFT, Bárbara do Socorro 

Moraes e Valéria Silveira e Souza, sendo que todo o 

curso ofertado foi direcionado a magistrados, magis-

tradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário 

do Estado de Goiás.

O Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Jus-

tiça do Estado de Goiás, Dr. Gustavo Assis Garcia, 

fez a abertura do curso e na oportunidade disse que 

o webinário surgiu a partir da necessidade de pro-

porcionar uma boa qualificação para magistrados e 

servidores que atuam na área, bem como ajudar a 

desenvolver as competências profissionais junto à 

área da infância e juventude, objetivando uma me-

lhor prestação jurisdicional, com vistas à obtenção 

de uma visão atual dos procedimentos que são ado-

tados, do Processo de Conhecimento ao Processo 

de Execução de Medidas Socioeducativas, toman-

do-se por base a legislação vigente.

O curso foi realizado na modalidade EaD na 

plataforma de ensino da Escola Judicial do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás (EJUG) no período de 

27 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022, e foram 

ofertadas 130 vagas para magistrados e magistra-

das e 170 para servidores e servidoras com carga 

horária de 20 horas.

Cabe salientar que o webinário em questão 

foi adequado para o atendimento de um dos critérios 

do Prêmio CNJ de Qualidade - 2022, qual seja, ca-

pacitação em infância e juventude.

Um olhar diferenciado e humanizado para a 

violência no ambiente escolar cujo foco é a empatia 

e a comunicação não violenta com a elaboração e 

a execução de metodologias alternativas às formas 

tradicionais para lidar com situações de conflitos 

nesta seara. Com esse viés, congregando um es-

forço conjunto entre o Poder Judiciário do Estado de 

Goiás e a Municipalidade goianiense, a Corregedo-

            1º Seminário de Enfrentamento e Prevenção à
Violência no Contexto Educacional: uma parceria interinstitucional  
entre o Poder Judiciário e a Secretaria Municipal de Educação
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ria-Geral da Justiça promoveu no dia 21 de setembro 

de 2022, no Auditório do Órgão Especial do TJGO, 

completamente lotado, ante a presença de quase 

mil profissionais da Rede de Educação Municipal de 

Goiânia, o “1º Seminário de Enfrentamento e Pre-

venção à Violência no Contexto Educacional: uma 

parceria interinstitucional entre o Poder Judiciário e 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia”, cujo 

evento contou com o apoio incondicional da Escola 

Judicial de Goiás (EJUG).

O seminário foi aberto pelo Corregedor-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás, Desembargador Ni-

comedes Domingos Borges, em cuja oportunidade 

destacou a importância do Programa Pilares no âm-

bito escolar para combater a violência tão presente 

nos dias atuais, acentuando a parceria fundamental 

estabelecida com a Secretaria Municipal de Educa-

ção de Goiânia (SME) para a realização dos círcu-

los de construção de paz e a efetiva execução do 

Pilares com a obtenção de resultados muito exito-

sos, alcançando quase 30 mil pessoas desde sua 

criação, em 2018. Na sequência, foi firmada a re-

novação da cooperação do Programa Pilares com 

a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, 

mediante a assinatura do termo próprio, e proferida 

pelo Diretor do Foro e Juiz de Direito da Comarca 

de Goianésia, além de Coordenador do Núcleo de 

Justiça Restaurativa do TJGO (NUCJUR), Dr. Decil-

do Ferreira Lopes, uma palestra com o tema “Pilares 

para a Educação da Cidadania e Construção da Paz 

nas Escolas”.
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Capacitações nos Encontros Regionais

Diante do cenário de pandemia vivenciado 

por todos desde o ano de 2020, este Órgão Censor 

envidou esforços para que o projeto em tela fosse 

realizado na forma remota, tendo sido implementa-

do, então, os Encontros Regionais On-line, um des-

dobramento do “Programa Encontros Regionais”, 

utilizando-se do uso de ferramentas tecnológicas e 

recursos digitais, de maneira que as capacitações e 

palestras fossem realizadas no formato de videocon-

ferência, possibilitando, portanto, a efetivação integral 

do evento em ambientes virtuais. Oportunamente, 

com observação das normas sanitárias de seguran-

ça, passou-se ao desenvolvimento de Encontros Re-

gionais Híbridos (On-line e Presencial).

No tocante à parceria com a Escola Judicial 

de Goiás (EJUG), a CGJGO não mediu esforços para 

manter uma qualificação contínua, com a inclusão de 

cursos de capacitação aos servidores e colaborado-

res do Poder Judiciário de cada região judiciária.

Estão inclusos no rol de capacitações do 

Programa Encontros Regionais, o “Liderar é Servir”, 

“Gestão do Processo Eletrônico e da Unidade Judi-

ciária”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e 

Criminal)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atua-

ção institucional dos CEJUSC’s”, “Gestão das Uni-

dades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “Foro 

Extrajudicial 1 e 2”, “Foro Judicial”,  “Boas Práticas 

dos Conselhos de Comunidade”, “Capacitação do 

Foro Extrajudicial 1 e 2”, “Capacitação do Foro Ju-

dicial”, sendo ministrados, também, importantes pai-

néis como: “Painel Ativacional - DRH/TJGO”, “Painel 

Jurídico - Judicialização da Saúde: Aspectos Práti-

cos”, “Postos Avançados do TJGO” e “Gestão Apli-

cada das Unidades Judiciárias: Metas Nacionais do 

Poder Judiciário 2022, Unidade de Processamento 

Judicial (UPJ) e Controle de Produtividade”.
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736 7ª Região (Luziânia, Aguas Lindas, Alexânia, 
Cidade Ocidental, Cristalina, Novo Gama, Santo 

Antônio e Valparaíso)

16, 17 e 18 de  
junho de 2021

1º Encontro 
Regional

on-line

71211ª Região (Goianésia, Barro Alto,  
Carmo do Rio Verde, Ceres, Crixás, Itapaci, 

Rialma, Rubiataba e Santa Terezinha)

25, 26 e 27 de  
agosto de 2021

on-line

8908ª Região (Goiás, Aruanã, Itaberaí, Itaguaru, 
Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Jussara, 

Mossâmedes, Mozarlândia, Nova Crixás, 
Sanclerlândia, Taquaral de Goiás e Uruana)

22, 23 e 24 de 
setembro de 2021

3º Encontro 
Regional

on-line

62612ª Região (Porangatu, Estrela do Norte, Formoso, 
Minaçu e São Miguel do Araguaia) e a 13ª Região 
(Uruaçu, Campinorte, Mara Rosa e Niquelândia)

20, 21 e 22 de  
outubro de 2021

4º Encontro  
Regional

on-line

73010ª Região (Iporá, Aragarças, Aurilândia, 
Caiapônia, Fazenda Nova, Israelândia,  

Montes Claros de Goiás, Paraúna, Piranhas e  
São Luis de Montes Belos)

01, 02 e 03 de 
dezembro de 2021

5º Encontro  
Regional

on-line

1.2705ª Região (Rio Verde, Acreúna, Cachoeira Alta, 
Caçu, Itajá, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, 

Paranaiguara, Quirinópolis, Santa Helena de 
Goiás, São Simão e Serranópolis)

23, 24 e 25 de  
março de 2022

6º Encontro  
Regional

on-line

1.8821ª Região (Goiânia)06, 07 e 08 de  
abril de 2022

7º Encontro  
Regional

on-line

1.0034ª Região (Itumbiara, Bom Jesus,  
Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Goiatuba, 

Joviânia, Morrinhos e Pontalina)

06, 07 e 08 de  
julho de 2022

8º Encontro  
Regional

híbrido

2.1862ª Região (Aparecida de Goiânia, Anicuns, Araçu, 
Bela Vista de Goiás, Cromínia, Edéia, Firminópolis, 
Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Jandaia, 

Nazário, Nerópolis, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, 
Senador Canedo, Trindade, Turvânia e Varjão)

03, 04 e 05 de  
agosto de 2022

9º Encontro  
Regional

híbrido

1.0349ª Região (Caldas Novas, Corumbaíba, Catalão, 
Cumari, Goiandira, Ipameri, Orizona, Pires do Rio, 

Santa Cruz de Goiás e Urutaí)

28, 29 e 30 de 
setembro de 2022

11º Encontro  
Regional

híbrido

Data Região Judiciária Servidores 
capacitados

Formato

2º Encontro 
Regional

1.1713ª Região (Anápolis, Abadiânia, Corumbá de 
Goiás, Cocalzinho de Goiás, Goianápolis, Jaraguá, 

Pirenópolis, Petrolina de Goiás, Silvânia, Leopoldo de 
Bulhões e Vianópolis)

31 de agosto,  
01 e 02 de 

setembro de 2022

10º Encontro  
Regional

híbrido

9886ª Região (Formosa, Alto Paraíso de Goiás,  
Alvorada do Norte, Campos Belos, Cavalcante, 

Flores de Goiás, Iaciara, Padre Bernardo, Planaltina, 
Posse e São Domingos)

19, 20 e 21 de 
outubro de 2022

12º Encontro  
Regional

on-line

Fonte: Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

13.228Total de servidores capacitados
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PPJ - Preparação Psicossocial e Jurídica de Pretendentes à 
Adoção nas comarcas do interior

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Goiás, por meio da Divisão Interprofissional Fo-

rense e da Comissão Judiciária Estadual de Ado-

ção (CEJAI), juntamente com a Coordenadoria da 

Infância e Juventude e a Escola Judicial de Goi-

ás (EJUG), promoveu neste biênio 4 edições se-

mestrais do curso de “Preparação Psicossocial e 

Jurídica para Pretendentes à Adoção (PPJ)”, etapa 

obrigatória para a habilitação à adoção, estendido a 

todas as comarcas do interior do Estado de Goiás.

O curso é ofertado em duas etapas, sendo a 

primeira por meio de aulas síncronas por videocon-

ferência, durante quatro dias, nos quais são aborda-

dos os seguintes temas, subdivididos em módulos:

• Módulo I: “Adoção, uma conta que não 

fecha. Por quê?”; “Perfil da criança/adolescente 

disponível para adoção  x  perfil desejado pelos 

pretendentes”; “Reflexões sobre o Marco Legal da 

Primeira Infância”;

• Módulo II: “O direito de voz da Criança e 

do Adolescente no processo de adoção”; “Adoções 

Necessárias (Adoção Tardia/ Interracial/Grupo de Ir-

mãos/Crianças com graves e complexos problemas 

de saúde)”;

• Módulo III: “Mitos, Verdades e Preconcei-

tos relativos à Adoção”; “Processo de Adaptação na 

Família Adotiva, o desconhecido pode (não) ser as-

sustador”;

• Módulo IV: “A evolução histórica do instituto 

da adoção no Brasil”; “Aspectos Jurídicos da Ado-

ção”; “Sistema Nacional de Adoção (SNA)”.

As aulas são ministradas por magistrados e 

magistradas de diversas comarcas e também por 

profissionais (assistentes sociais, pedagogos e psi-

cólogos) das Equipes Interprofissionais Forenses, 

que também são os mediadores nas Rodas de Con-

versa promovidas em pequenos grupos na segunda 

etapa do Curso PPJ.

Dessa forma, ao longo desta gestão, foram 

certificados 815 pretendentes à adoção, oportu-

nizando o acesso à preparação para a adoção de 

forma mais célere em relação ao formato presencial 

como ocorria anteriormente à sua implantação, e de-

monstrando que o êxito dessa modalidade formativa 

ocorre graças ao esforço conjunto de Magistrados, 

Servidores das Equipes Interprofissionais Forenses, 

Coordenadoria da Infância e Juventude, Escola Ju-

dicial de Goiás e a Corregedoria-Geral da Justiça.

Maio/2021

Outubro/2021

271

235

Fonte: Divisão Interprofissional Forense da CGJGO

Edição Pretendentes certificados

Maio/2022 135

Setembro/2022 174

Total do biênio 815
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Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual 
e da Discriminação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  

O tema trabalho tem sido fonte de estudos e 

pesquisas associando-se a aspectos como motiva-

ção, liderança, clima e cultura organizacionais, visto 

que nos últimos anos o funcionário passa grande 

parte de sua vida desenvolvendo suas relações in-

terpessoais e sociais no ambiente profissional. No 

entanto, o assédio moral e até sexual, que consiste 

em um processo de violência psicológica extrema-

do contra o trabalhador, causando-lhe uma série de 

danos físicos, emocionais e psicológicos, bem como 

a discriminação de natureza diversa (por cor, raça, 

opção sexual), tem sido recorrentes, conforme apon-

tam estatísticas de vários órgãos nacionais.

Justamente no intuito de coibir esse tipo 

de prática e conscientizar os servidores do Poder 

Judiciário acerca da importância do acolhimento 

às vítimas, a Equipe Interprofissional Forense da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás 

promoveu uma capacitação presencial no dia 03 

de novembro de 2021 direcionada às(aos) servi-

doras(es) responsáveis pelo recebimento das de-

núncias de assédio moral, sexual e discriminação, 

onde foram abordadas temáticas sobre o desen-

volvimento das habilidades de acolhimento, escu-

ta empática e não julgamento.

A capacitação ocorreu por meio de Círculos 

de Justiça Restaurativa e de Construção de Paz 

e dá sequência à parte teórica em EaD, ofertada 

pela Escola Judicial de Goiás (EJUG), que aborda 

o Código de Ética e a Prevenção do Assédio Mo-

ral, Assédio Sexual e Discriminação no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Durante 

a realização dos círculos surgiram depoimentos 

que emocionaram a todos, em casos que envolvem 

esse tipo de situação complexa e delicada. Valores 

como respeito, empatia, ética e responsabilidade 

foram prevalecentes.

A iniciativa de promover ações e capacita-

ções que tenham como finalidade coibir discrimina-

ção e práticas que possam afetar a integridade física 

e psíquica de representantes da magistratura, do 

funcionalismo, do corpo de trabalho terceirizado e de 

estágio, também atende à Resolução nº 351/2020, 

do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução 

TJGO nº 157, de 23 de junho de 2021, e que imple-

menta a Política de Prevenção e Enfrentamento do 

Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discrimina-

ção no âmbito do Poder Judiciário.
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Projeto Apoema

Este projeto tem por objetivo apoiar as Comar-

cas do Estado de Goiás no desenvolvimento de pes-

soas no fomento da tendência em promover a cultura 

de paz e qualidade de vida no ambiente de trabalho, 

por meio de práticas restaurativas, utilizadas estrate-

gicamente como instrumento de promoção da saúde 

emocional, autocuidado, autorresponsabilização e re-

solução de conflitos.

O magistrado solicita formalmente à Corregedo-

ria, a implementação do Projeto Apoema, apresentando 

brevemente o contexto da Comarca e os objetivos que 

se pretende alcançar com a intervenção solicitada.

Considerando a missão do Poder Judiciário de 

pacificação social e solução de conflitos, o dever de 

seus servidores em prestar atendimento com urbani-

dade e a necessidade de adequar a prestação juris-

dicional às demandas da sociedade, que reclama um 

atendimento ágil, porém sensível e individualizado, a 

Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, por meio da 

Divisão Interprofissional Forense (DIF), realizou ações 

interventivas, na perspectiva da Justiça Restaurativa, 

na modalidade remota (plataforma Zoom Meetings) e 

presencial, com os servidores efetivos, cedidos, tercei-

rizados e estagiários, a pedido dos Diretores de Foro.

Foram atendidas 275 pessoas com atividades 

conduzidas pela respectiva equipe técnica, que abor-

dou temas como a saúde emocional e o autocuidado, 

por meio de fala expositiva, propiciando espaço de fala 

e escuta quanto às vivências neste período de pande-

mia e pós-pandemia, objetivando o resgate das forças 

individuais para enfrentamento de situações adversas. 

O projeto proporciona um ambiente de empatia, 

acolhida, conexão, pertencimento, reconexão pessoal e 

interpessoal entre os participantes e que essa iniciativa 

tem se consolidado como importante frente na perspec-

tiva da promoção da saúde mental dos servidores.

27

16

Fonte: Divisão Interprofissional Forense da CGJGO

Unidade Pessoas

60

Comarca de Pontalina 37

Total 275

Comarca de Pires do Rio

Comarca de Aparecida de Goiânia

Dir. de Tecnologia da Informação do TJGO

Comarca de Goiânia - Unidade de 
Processamento Judicial (1ª, 2ª, 3ª 4ª, 5ª  

e 6ª UPJ Vara de Família);
33

60

Comarca de Silvânia 16

Comarca de Corumbá 26

Comarca de Goiânia - 
cedidos ao 1º grau de jurisdição
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Pedagogia, Psicologia e Serviço Social: 
produção científica e atuação técnica 
no âmbito do TJGO

Sensibilidade, escuta, acolhimento, humani-

zação, dedicação, e, sobretudo, amor, são as princi-

pais características do trabalho desenvolvido pelas 

Equipes Interprofissionais Forenses do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás. A partilha dessa vivên-

cia e desse conhecimento, que uniu a teoria à prá-

tica, redundou no lançamento on-line de três livros 

produzidos a partir da experiência de assistentes 

sociais, pedagogas e psicólogos(as) servidores(as) 

que compõem o Judiciário goiano, cujo evento foi 

promovido no dia 08 de fevereiro de 2022.

Promovido pela Corregedoria-Geral da Justi-

ça do Estado de Goiás em parceria com a Escola Ju-

dicial de Goiás (EJUG), o aludido lançamento contou 

com mais de 400 participantes inscritos e o objetivo 

do evento foi de incentivar a qualificação profissional 

e a produção científica por servidores do TJGO e fa-

cilitar a disseminação do conhecimento acerca das 

contribuições da atuação técnica de servidores do 

Poder Judiciário.

Na ocasião, foram lançados os seguintes livros:

• “Psicologia e Serviço Social: referências 

para o trabalho no Judiciário”, organizado pela as-

sistente social Rosângela Aparecida Lima e pelo psi-

cólogo Jonathas Ferreira Santos, com a participação 

dos(as) assistentes sociais: Maria Nilva F. S. Morei-

ra, Gustavo Wendel de Andrade Rodrigues, Letícia 

Campos Braga, Rosângela Aparecida Lima, Geno-

clécia Márcia Mafra da Rocha, Dorivânia Amaral de 

Oliveira, Érica Novaes Porto, Thamires Pereira Flo-

ra, Ingred Estefany M. dos Santos, Marta Maria Ra-

mos M. Cavalcanti, Pablo Franklin da Silva e dos(as) 

psicólogos(as): Vanessa Anjo dos Santos, Rodrigo 

Rosa de Souza e Aline Alves Guimarães;

• “Pedagogia Jurídica: contribuições do peda-

gogo em Varas de Infância e Juventude”, de autoria 

de Cyntia A. de Araújo Bernardes, pedagoga lotada na 

Divisão Interprofissional Forense e CEJAI da CGJGO;

• “Pedagogia Jurídica no Brasil: questões te-

óricas e práticas de um campo em construção”, co-

letânea de artigos dentre os quais são autoras as 

pedagogas atuantes em áreas diversas do TJGO: 

Cindy Michelle Da Silva, Cyntia A. De Araújo Ber-

nardes, Laylla Nayanne Dias Lopes, Flávia Osório 

Silva, Marly Alves Rocha e Milene De Oliveira Ma-

chado Ramos Jubé.
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Webinário Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 
(SNA): funcionalidades e questões relacionadas ao 
acolhimento e à adoção

Um dos processos mais delicados e comple-

xos no âmbito do Poder Judiciário está relacionado 

à adoção de crianças e adolescentes. Justamente 

para dar celeridade a esse trâmite, por vezes de-

morado e que pode impingir grande sofrimento às 

partes pela longa espera, especialmente àqueles 

que se encontram nas unidades de acolhimento, foi 

promovido no dia 22 de março de 2022, de forma 

on-line, o “Webinário Sistema Nacional de Adoção e 

Acolhimento (SNA): funcionalidades e questões re-

lacionadas ao acolhimento e à adoção”. 

O treinamento virtual teve como objetivo prin-

cipal capacitar magistradas e magistrados, além de 

servidores e servidoras indicados pelos juízes com 

competência na área da Infância e Juventude, acer-

ca da alimentação adequada do SNA, do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), bem como sobre as fun-

cionalidades, manutenção e atualização dos dados 

inerentes a esse sistema.

Exposição prática

O painel foi sintetizado em uma apresenta-

ção prática e detalhada de como usar e alimentar 

corretamente e Sistema Nacional de Adoção e Aco-

lhimento (SNA), apontando todas as suas operacio-

nalidades e esclarecendo sobre a divisão do sistema 

em cores e alertas, além de mostrar o caminho para 

o acesso ao novo manual do SNA.

Outros temas abordados foram adoções pelo 

sistema, acolhimento e guia de acolhimento, guia de 

desligamento, reavaliação de acolhimento, migra-

ções, dúvidas e outras questões correlatas. 

Na oportunidade, também foram esclarecidas 

dúvidas dos usuários sobre alimentação do SNA, 

buscando-se, também, sensibilizar os servidores no 

tocante à garantia dos direitos de crianças e adoles-

centes em situação de acolhimento ou à espera de 

uma família para adoção.

Com a participação expressiva de quase 200 

participantes, entre magistradas e magistrados, ser-

vidoras e servidores, com atuação na área da Infân-

cia e Juventude, a iniciativa da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás, em parceria com a 

Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal 

de Justiça de Goiás e com a Escola Judicial de Goi-

ás (EJUG), contribuiu sobremaneira para o aprimo-

ramento dos envolvidos nessa temática.
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Assessoramento Técnico na implantação da Equipe Interprofissional 
Forense na Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente, 
Pessoas com Deficiência e Idosos ou dos Hipervulneráveis

A recente publicação da Resolução TJGO 

nº 13/2020, em agosto de 2020, alterou a compe-

tência da 6ª Vara Criminal dos crimes punidos com 

reclusão da Comarca de Goiânia para dar com-

petência exclusiva ao processo e julgamento das 

ações penais de crimes praticados contra Crianças 

e Adolescentes, Pessoas com Deficiência e Idosos, 

o que demanda a criação de uma Equipe composta 

por assistente social, pedagogo e psicólogo para os 

atendimentos voltados a esse público.

Considerando que compete à Divisão Inter-

profissional Forense (DIF) o planejamento, coorde-

nação, orientação e o apoio técnico às respectivas 

equipes do 1º grau, o Corregedor-Geral da Justiça 

designou a DIF para apoiar a estruturação e coorde-

nação das ações junto à Coordenadoria da Justiça 

Restaurativa, com o intuito de viabilizar a criação e 

manutenção de espaços que ofertem escuta quali-

ficada e acolhimento, fortalecimento, promoção da 

autoestima, superação da situação de violência e 

de práticas revitimizantes, assim como promoção da 

autonomia das vítimas, por meio de ações e proce-

dimentos humanizadores.

Esta é uma relevante ação que atende aos 

dispositivos legais sobre crianças, adolescentes, 

idosos e pessoas com deficiência física, além de 

também atender às Resoluções CNJ nº 225/2016 e 

nº 300/2019, no que refere à implantação, difusão e 

Ações e Resultados

Participação em reuniões de planejamento do pla-
no de trabalho para a Vara de Hipervulneráveis.

Assessoramento técnico no planejamento das 
ações para a implantação da Equipe Interprofis-
sional Forense na Vara dos Hipervulneráveis.

Elaboração do Projeto Sobre Viver - Atendimento 
Humanizado aos Hipervulneráveis.

expansão de ações da Justiça Restaurativa. Ainda, 

está alinhado ao Provimento CNJ nº 85/2019, que 

dispõe sobre a adoção dos Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável, da Agenda 2030 (ONU/CNJ).
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Capacitação Introdutória para Jovens Aprendizes do TJGO

O Programa “Aprendiz do Futuro”, de inicia-

tiva do Governo do Estado de Goiás, disponibilizou 

para o Poder Judiciário do Estado de Goiás, o quan-

titativo de 20 (vinte) jovens do referido programa. Em 

parceria com a Diretoria de Recursos Humanos do 

TJGO, sob a responsabilidade da Divisão Interpro-

fissional Forense e CEJAI da CGJGO, foram rea-

lizados 4 (quatro) Círculos de Construção de Paz, 

metodologia da Justiça Restaurativa, com a temática 

“Acolhimento” para 43 jovens que estão em ativida-

de e com os demais quando ingressarem no Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás.

Capacitação Técnica de Servidores do Centro Especializado de Atenção à Vítima

Treinamento realizado pela Divisão Interpro-

fissional Forense e CEJAI da CGJGO, designada 

para atuar no Centro de Atenção e Apoio às Vítimas 

de Crimes e Atos Infracionais do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás, com orientações e repasse de ma-

terial como o Guia da Rede de Proteção Social do 

Município de Goiânia, flyers com o fluxo de encami-

nhamento das vítimas e modelo de formulário.

Assessoramento Técnico na Capacitação dos profissionais indicados para 
atuação nos Postos Avançados

Os Postos Avançados no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Goiás, regulamentados 

por meio da Resolução nº 143/2021 do TJGO, 

prevê que os profissionais, Assistentes Sociais, 

Psicólogos, Pedagogos, indicados por parte dos 

municípios para a realização de perícias, estudos, 

depoimento especial, e outros atos em proces-

sos que tratem de interesses de crianças e ado-

lescentes, poderão ser capacitados pela Divisão 

Interprofissional da Corregedoria-Geral da Justiça 

(Artigo 10 da Resolução nº 143/2021).

Ações e Resultados

Encaminhamento dos profissionais indicados 
para realização do curso de formação em Depoi-
mento Especial com o Protocolo Brasileiro de En-
trevista Forense ofertado pela EJUG (chancelado 
pelo CNJ).

Oferta de 03 turmas para 117 profissionais indi-
cados, dentre pedagogos, psicólogos e assisten-
tes sociais.

Acompanhamento do progresso e finalização dos 
profissionais do curso.
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Encontro de Língua Portuguesa: Gramática e Textualidade no Contexto 
Jurídico

A qualificação contínua de todos os colabo-

radores é essencial para o aprimoramento do ser-

viço público e está alinhada a diversos indicadores 

da Agenda 2030 da ONU/CNJ, como boa saúde e 

bem-estar, educação de qualidade, instituições for-

tes, parcerias em prol das metas, entre outros.

Com o propósito de melhorar as habilida-

des e competências, aperfeiçoar as rotinas corpo-

rativas com mais eficiência, bem como auxiliar na 

implementação de novas e melhores práticas de 

gestão, a Corregedoria-Geral da Justiça do Esta-

do de Goiás promoveu o “Encontro de Língua Por-

tuguesa: Gramática e Textualidade no Contexto 

Jurídico”, junto à Equipe de Atividade Específica 

deste Órgão Correicional.

O curso foi desenvolvido, segundo observa-

ções do Diretor do Foro e Juiz de Direito da Comar-

ca de Trindade, além de Coordenador da Equipe de 

Atividade Específica da CGJGO, Dr. Liciomar Fer-

nandes da Silva, em aulas por ele ministradas para 

a equipe que coordena no âmbito da Corregedo-

ria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, cujos en-

contros virtuais ocorrem mensalmente. Para tanto, 

foram selecionados, de modo singelo e cuidadoso, 

alguns tópicos relativos à gramática e textualidade, 

aplicáveis na produção de textos jurídicos, em espe-

cial na elaboração de sentenças cíveis e criminais.

O referido curso foi ministrado em 07 (sete) 

encontros distintos, por meio de videoconferência, 

pela plataforma Zoom Meetings, cuja coordenação 

geral ficou a cargo do Dr. Liciomar Fernandes da 

Silva, direcionado com exclusividade para os servi-

dores da Equipe de Atividade Específica da CGJGO, 

em parceria com a Secretaria-Geral da Corregedo-

ria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, onde além 

da gramática e textualidade no contexto jurídico, 

também abordou-se temas tipicamente jurídicos 

voltados para conteúdos e matérias próprias e per-

tinentes ao processo de elaboração de minutas de 

sentenças meritórias de primeiro grau.

Curso de Nivelamento Profissional para Servidores e Servidoras da Central 
Única Interdisciplinar Forense: Avaliação Técnica e o Depoimento Especial

Considerando as recentes atualizações na 

legislação (Lei Federal nº 13.344/2022 - “Lei Henry 

Borel”; Lei Federal nº 10.741/2003 - “Estatuto da 

Pessoa Idosa”, Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência; Lei Maria da Penha - Lei  

nº 11.340/2006; Lei Federal nº 13.869/2019; Lei 

Federal nº 13.689/2019 - “Crime de Violência Ins-

titucional”; Lei Federal nº 13.431/2017 - “Sistema 

de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescen-

tes”; e Lei Federal nº 13.257/2016 - “Marco Legal 

da Primeira Infância”), o Diretor do Foro da Co-

marca de Goiânia, Dr. Héber Carlos de Oliveira, 

formalizou junto à Corregedoria-Geral da Justiça 

uma solicitação de realização de uma oficina para 

tratar da reflexão e aplicação dos referidos diplo-

mas, voltada aos técnicos da equipe interprofissio-
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Outras ações da Divisão Interprofissional Forense e CEJAI

Assessoramento técnico ao Coordenador 

Estadual de Justiça Restaurativa e Juiz de Direito, 

Dr. Decildo Ferreira Lopes, com a produção de 04 

(quatro) vídeo-aulas sobre a Justiça Restaurativa, 

os Círculos de Justiça Restaurativa e Construção 

de Paz e apresentação do Programa Pilares da 

CGJGO para inserção no Curso de Justiça Res-

taurativa, oferecido pela Escola Judicial de Goiás 

(EJUG) e destinado a magistrados e servidores do 

Poder Judiciário goiano.

nal da Coordenadoria Interdisciplinar Forense da 

Comarca de Goiânia.

Também, recentemente, a Diretoria do 

Foro de Goiânia criou a Central Única Interdisci-

plinar (Portaria nº 559/2022), que unificou todas 

as unidades técnicas vinculadas à Coordenado-

ria Interdisciplinar Forense da aludida Comarca, 

antes subdivididas por demandas específicas, ou 

seja, realizavam avaliações técnicas de uma úni-

ca matéria. Com a unificação, todos os(as) servi-

dores(as) passaram a atender processos advin-

dos das Varas de Família, Criminais, de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de 

Hipervulneráveis.

Dessa maneira, em parceria com a Escola 

Judicial de Goiás (EJUG), o Curso será ministra-

do por Magistrados e servidores convidados com 

experiência nas áreas em tela e pretende ofere-

cer aos profissionais dessa unidade a qualificação 

voltada à atuação técnica em processos que en-

volvem: a pessoa idosa, pessoa com deficiência, 

mulher vítima de violência doméstica e familiar, 

oriundos das Varas de Família e em Depoimen-

to Especial, de forma a propiciar um nivelamento 

entre os profissionais (assistentes sociais, peda-

gogos e psicólogos) para atuarem nas diversas 

matérias para as quais forem demandados. Para 

tanto, foram realizadas duas oficinas voltadas à 

avaliação técnica nos temas das Varas de Família 

e Violência Doméstica e Familiar contra a mulher 

nos dias 07 e 08.12.2022, e as outras duas, relati-

vas aos processos da Vara de Hipervulneráveis e 

Atualizações legislativas, em janeiro de 2023.
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Perspectiva  
Aprendizado e Crescimento

Macrodesafio 11
Aperfeiçoamento da Gestão 
Orçamentária e Financeira

• Responsáveis

Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO

• Indicador

Implementação de iniciativas de otimização arrecadatória

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 04 iniciativas

• Grau de Cumprimento

100%

100%

Meta cumprida

Implementar 3 iniciativas para otimizar 
a arrecadação das custas judiciais 

legalmente devidas

META

9
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Proposta de atos que amplie a possibilidade de parcelamento de custas

É sabido que o desenvolvimento tecnológi-

co e social trouxeram diversos avanços, dentre os 

quais destaca-se a possibilidade de utilização dos 

meios eletrônicos como opção de pagamento, tanto 

que soluções integradas de internet banking, como 

por exemplo, pagamento por meio de cartões, ofere-

cem maior comodidade e segurança nas operações 

e são uma opção aos boletos de papel.

Observadas as inúmeras melhorias decor-

rentes da implementação do Processo Judicial Di-

gital, pode-se concluir não ser possível avançar nas 

práticas dos atos judiciais eletrônicos sem viabilizar 

soluções que facilitem o pagamento das custas e de 

acordos judiciais e, com isso, tornar mais ágil e efe-

tivo o processo de execução de decisões e acordos 

na justiça.

Nesse sentido, foi aprovada a Resolução 

TJGO nº 138/2021, que alterou a redação do  

art. 3º da Resolução nº 81, de 22 de novembro de 

2017, que dispõe sobre a substituição das Tabe-

las de Custas Judiciais e dá outras providências, 

dentre as quais, a possibilidade de pagamento das 

custas, taxas, etc., via boleto bancário, cartão de 

crédito ou débito.

Definição de critérios objetivos mínimos observados para a concessão da 
gratuidade de justiça e participação do juiz quanto ao recolhimento das 
custas processuais em processos findos

A necessidade da edição de regramento es-

pecífico para concessão da gratuidade decorre, em 

especial, do grande prejuízo que sofre atualmente 

o Poder Judiciário goiano, ante a evasão de receita 

própria (FUNDESP), em razão do não pagamento 

das custas que lhe são devidas, o que impacta di-

retamente no desenvolvimento dos programas a 

serem realizados e, nas inúmeras melhorias que po-

deriam ser implementadas em prol do jurisdicionado.

Conforme levantamentos feitos pelo então 

3º Juiz Auxiliar desta CGJGO, Dr. Altair Guerra 

da Costa, no período de janeiro/2019 a janei-

ro/2021, em razão da concessão da gratuidade 

da justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás deixou de arrecadar mensalmente o valor 

médio de R$ 15.383.963,00.

O cenário em questão evidencia o poder-

dever do magistrado de assegurar a satisfação das 

despesas do próprio processo, conforme decidiu o 

excelso Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“... do valor da causa é o correto pagamen-

to das custas processuais, como expressamente 

reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no 

primeiro precedente citado, porque de nada adian-

ta alterar o valor da causa se as custas não são 

recolhidas. E se é assim, o juiz não pode permane-

cer à margem desse esforço para dar efetividade 

à tutela jurisdicional por ele outorgada, vale dizer, 

tornar concreta e efetiva a obrigação de recolher 

as custas processuais legalmente devidas.” (AgRg 

no REsp nº 1339888/RJ, Rel. Ministro Mauro Cam-

pbell Marques, DJe de 27/09/2013).
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Haja vista o entendimento firmado em 

sede superior, tem-se que a consequência ime-

diata da alteração de ofício do valor da causa 

é o correto pagamento das custas processuais 

e, portanto, o juiz não pode permanecer à mar-

gem desse esforço, sob o risco de não se efeti-

var a obrigação consistente no recolhimento das 

custas processuais legalmente devidas. Nessa 

oportunidade, o Provimento CGJGO nº 58/2021 

objetivou impor aos juízes a obrigação de, após 

o trânsito em julgado da sentença que tenha 

condenado qualquer das partes ao pagamento 

de custas processuais e haja custas pendentes 

de recolhimento, determinar a intimação do de-

vedor para o devido recolhimento, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora on-line do 

valor respectivo, salvo se suspensa legalmente 

a obrigação (§ 3º do art. 98 do CPC).

Notas Explicativas à Resolução nº 81/2017

Haja vista que ao Corregedor-Geral da Jus-

tiça compete zelar pela fidelidade das interpreta-

ções do Regimento de Custas e Emolumentos da 

Justiça do Estado de Goiás, foi editado o Provi-

mento CGJGO nº 64/2021, que promove a unifi-

cação da interpretação e aplicação das Tabelas II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI, da Resolução TJGO 

nº 81/2017, de modo a prestar esclarecimentos à 

sociedade acerca da cobrança das custas judiciais, 

o que contribui com a otimização da arrecadação.

Revogação do art. 38-B da Lei Estadual nº 14.376/2002

No intuito de tornar efetiva a cobran-

ça e recebimento dos créditos oriundos das 

custas judiciais não quitadas e, com isso, 

propiciar aumento na arrecadação, foi efetu-

ado procedimento específico, a fim de apre-

sentar projeto de lei para revogar a nor-

ma constante no artigo 38-B da Lei Estadual  

nº 14.376/2002, porquanto limitava o parcelamento 

das custas judiciais em apenas 05 (cinco) parcelas.

Portanto, com o advento da Lei Estadual  

nº 21.113/2021 houve significativo avanço nas me-

didas atinentes à ampliação da arrecadação.
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Perspectiva  
Aprendizado e Crescimento

Macrodesafio 12
Fortalecimento da Estratégia 
Nacional de TIC e de Proteção  
de Dados

• Responsável

Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO

• Indicador

Ferramentas tecnológicas desenvolvidas

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 13 ferramentas tecnológicas

• Grau de Cumprimento

100%

100%

Meta cumprida

Desenvolver 10 ferramentas tecnológicas 
correlatas aos serviços judiciais e 
extrajudiciais do Estado de Goiás

META

10
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Módulo de Inspeção Remota Eletrônica

Trata-se de ferramenta destinada à auto-

mação do procedimento de inspeção extrajudicial 

no Estado de Goiás, através da disponibilização 

de módulo específico no Sistema Extrajudicial Ele-

trônico (SEE) da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás.

Tal atividade contribui para o pleno exercício 

das atividades típicas desta Casa de Orientação e 

Correição, pautadas na fiscalização e orientação 

das unidades extrajudiciais do Estado de Goiás, 

bem como proporciona mecanismo eficiente para a 

gestão e controle, efetuada pelas respectivas Direto-

rias de Foro deste Poder Judiciário.

Guia Diferença de Débito

Consiste em funcionalidade que permite a 

emissão, no Sistema Extrajudicial Eletrônico (SEE) 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Goiás, de guias de parcelamento de créditos tribu-

tários e não tributários, com as respectivas atuali-

zações monetárias.

A referida inovação torna mais efetivo o re-

colhimento tributário no âmbito das serventias extra-

judiciais do Estado de Goiás, mormente quanto aos 

valores relativos ao excedente do teto remuneratório, 

inerentes às atividades desempenhadas por interinos.

Destarte, se trata de nova metodologia ali-

nhada com a perspectiva principiológica de eficiên-

cia e economicidade, evitando eventuais demandas 

judiciais de cobrança e viabilizando pagamentos de 

débitos de maior montante.

Serviço de Informação de Dados do MPF

Trata-se do resultado do “Acordo de Coope-

ração Técnica”, firmado entre a Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás e o Ministério Público 

Federal (MPF), para disponibilização de webservice, 

destinado ao acesso às bases de dados do sistema 

de consulta processual deste Poder Judiciário.

A medida contribui com a atividade institu-

cional da Procuradoria-Geral da República neste 

Estado de Goiás, no âmbito de sua “Assessoria de 

Pesquisa e Análise Descentralizada”, através do 

subsídio de dados aos respectivos sistemas infor-

matizados, viabilizando pesquisa de informações 

pertinentes à prevenção e repressão de infrações 

penais de sua competência.
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Módulo de Autoinspeção Judicial

Trata-se de ferramenta destinada à auto-

mação do procedimento de inspeção judicial nas 

unidades judiciárias do Estado de Goiás, através 

da disponibilização de módulo específico e formu-

lários padronizados e sistematizados.

Tal iniciativa, além de contribuir para o ple-

no exercício das atribuições típicas desta Casa 

Censora, proporciona mecanismo eficiente de 

gestão administrativa, a ser utilizado pelos Ju-

ízes de Direito e respectivas Diretorias de Foro, 

no desempenho de suas competências correlatas 

de supervisão, planejamento, coordenação, fisca-

lização e controle, tendente a implementar uma 

espécie de cultura organizacional, proveniente do 

autoexame das atividades desempenhadas pelas 

unidades judiciárias.

Painel de apoio ao controle das ações do Município de Goiânia

Consiste em funcionalidade desenvolvida, 

cujo objetivo é subsidiar a Procuradoria-Geral do 

Município de Goiânia na consulta das ações ajui-

zadas em face daquela municipalidade.

Neste sentido, além do módulo de con-

sulta atender às especificidades das demandas 

propostas contra o referido ente federativo, sem 

dúvida contribui para a melhor e mais eficiente 

gerência processual, sobremaneira pelos fil-

tros implementados à aplicação, que permitem 

a separação dos feitos com base em diversos 

parâmetros, especificamente àquele relaciona-

do à parte demandante que tendem a evitar, por 

exemplo, a litispendência processual.
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Painel de controle das Centrais de Cumprimento de Atos

Consiste em funcionalidade implementada no 

Sistema Controle desta Corregedoria-Geral da Justi-

ça do Estado de Goiás, que permite visualização das 

pendências encaminhadas à Central de Expedição 

de Cartas e aos CENOPES de Goiânia. A iniciativa 

consolida a efetiva sistematização do trabalho de-

senvolvido no âmbito daqueles setores, por meio de 

uma gestão operacionalizada, decorrente de meca-

Controle de Informações ao Sistema de Controle de Atividades Financeiras 
(SisCoaf)

A iniciativa decorreu da necessidade de 

alimentação do formulário eletrônico estatístico 

do Sistema de Controle de Atividades Financeiras 

(SisCoaf), mantido pela Corregedoria Nacional de 

Justiça, em cumprimento às disposições do Provi-

mento CNJ nº 88/2019, sobre a remessa de dados, 

pelos notários e registradores, quanto a operações 

financeiras suspeitas, passíveis de evidenciar cri-

mes de lavagem de dinheiro e financiamento do ter-

rorismo. Neste sentido, com vistas à automação do 

processo de coleta das informações, foi desenvolvi-

do, no Serviço Extrajudicial Eletrônico desta Correge-

doria (SEE/CGJGO), formulário eletrônico suplemen-

tar, de preenchimento obrigatório e semestral, pelas 

serventias extrajudiciais, com o intuito de monitorar e 

fiscalizar o cumprimento do citado ato normativo.

Agenda de Depoimentos Especiais

Diante das recorrentes dificuldades enfren-

tadas pelas Equipes Interprofissionais Forenses, 

no agendamento dos depoimentos especiais nas 

comarcas, foi desenvolvida funcionalidade, junto ao 

Sistema Controle desta Corregedoria-Geral da Jus-

tiça do Estado de Goiás, que permite marcação do 

procedimento, por servidor previamente cadastrado, 

bem como a respectiva consulta das datas pelos 

magistrados interessados.

Tal medida racionaliza a programação dos 

depoimentos, propiciando maior eficácia, celerida-

de e assertividade, na medida em que a sistema-

tização do procedimento, em agenda eletrônica, 

permite o melhor gerenciamento, evitando, por 

conseguinte, incompatibilidade de datas e indese-

jados cancelamentos.
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Ferramenta de Fiscalização do FIC/SREI

Trata-se de funcionalidade, implementada 

junto ao Sistema Extrajudicial Eletrônico (SEE) da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, 

que viabiliza a alimentação, por parte dos titulares/

respondentes/interventores dos Cartórios de Re-

gistros de Imóveis do Estado de Goiás, dos paga-

mentos efetuados ao Fundo para Implementação e 

Custeio do Serviço de Registro Eletrônico de Imó-

veis (FIC/SREI).

A iniciativa permite efetiva automação na 

coleta dos dados para posterior apuração do mon-

tante recolhido, contribuindo, dessa forma, para a 

otimização da fiscalização quanto ao cumprimen-

to das disposições constantes no Provimento CNJ  

nº 115/2021, que instituiu a receita do fundo para 

implementação e custeio do SREI e estabelece, so-

bretudo, a integração entre tal ferramenta e o Siste-

ma de Declaração de Custeio.

Módulo de Inspeção das Declarações de Custeio

Por determinação do Conselho Nacional de 

Justiça, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Goiás, por meio da Diretoria de Tecnologia da 

Informação, criou, no ano de 2014, sistemática de 

formulário eletrônico, destinada à alimentação dos 

dados de receitas e despesas das serventias extra-

judiciais do Estado de Goiás.

Destarte, o sistema “Declaração de Custeio” 

vem sendo constantemente otimizado e atualizado, 

mormente neste último biênio (2021/2023), para per-

mitir o efetivo acompanhamento sobre movimenta-

ção financeira dos cartórios, sobretudo quanto aos 

aspectos tendentes a impactar sobre a aplicação do 

teto remuneratório aos interinos, cuja materialização 

pode ser identificada na criação de campos especí-

ficos para discriminação de despesas com pessoal.

Assim sendo, a evolução da ferramenta con-

tribuiu para que os setores competentes desta Cor-

regedoria fiscalizem de maneira efetiva e aprimora-

da a incidência do limitador constitucional sobre os 

rendimentos auferidos pelos delegatários interinos, 

pautada no repasse ao Tribunal de Justiça dos valo-

res excedentes do teto remuneratório.

nismo simplificado de consulta das informações, di-

retamente na ferramenta desta Corregedoria.

Tal fator contribui, ainda, com a segurança da 

informação dos sistemas processuais vigentes neste 

Poder Judiciário e com a desburocratização do pro-

cedimento, na medida em que tornou desnecessária 

a concessão de acesso dos servidores em cada uma 

das unidades judiciárias de origem das pendências, 

bem como a posterior desabilitação, após o cumpri-

mento das atividades.  
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Convênio Caged

O Cadastro Geral de Empregados e Desem-

pregados (CAGED) é o dispositivo legal utilizado 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego para acom-

panhar a situação da mão de obra formal no Brasil, 

a fim de levantar dados de geração de emprego e 

desemprego no País, tornando obrigatória a comu-

nicação por parte das empresas do registro de ad-

missões e dispensa de colaboradores regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Pode ser utilizado para pesquisa de víncu-

los empregatícios ou de endereço do empregador 

relativo ao vínculo mais recente declarado ao CA-

GED. Apresenta-se como importante ferramenta 

para uso em ações de alimentos, por possibilitar a 

identificação do empregador e, por consequência, 

a determinação de desconto de prestação alimen-

tícia diretamente na fonte empregadora do alimen-

tante devedor.

Convênio PrevJud

O PrevJud permite ao Judiciário o acesso au-

tomático a informações previdenciárias e o envio au-

tomatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS).

O sistema possibilita também o tratamento 

uniforme às pessoas seguradas de todo o País. O 

pedido de informações para a análise dos processos 

era feito de forma manual.

Com a implantação do serviço as unidades 

judiciais passam a ter acesso rápido a informações 

previdenciárias das pessoas para instruir os proces-

sos, como Dossiê Médico e Previdenciário, além do 

Processo Administrativo Previdenciário.

O serviço foi desenvolvido pelo Programa Jus-

tiça 4.0 do CNJ. Com o CPF da pessoa, podem ser 

acessadas informações previdenciárias relacionadas 

ao caso nos Dossiês Médico e Previdenciário, e, tam-

bém, no Processo Administrativo Previdenciário.

O mencionado Dossiê Previdenciário abrange 

extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(CNIS), carta-concessão, dados cadastrais e histórico 

de crédito e benefícios. O Dossiê Médico fornece o 

laudo da perícia médica realizada no INSS. Esses do-

cumentos podem ser exportados no formato “PDF”.
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Convênio Boa Vista

Visando agilizar a tramitação dos ofícios entre 

o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Serviço 

Central de Proteção ao Crédito, a instituição Boa Vis-

ta SCPC, mediante assinatura de Termo de Coope-

ração, disponibilizou acesso à base de dados, onde 

magistrados e servidores, fazendo uso de um login e 

senha, além de consultar registros de débitos, realiza 

pesquisas de endereços e histórico de negativações 

de pessoas físicas e jurídicas, além de possibilitar o 

requerimento de inclusões, exclusões, revogações, 

interdições e demais solicitações judiciais.
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Perspectiva  
Aprendizado e Crescimento

Macrodesafio 12
Fortalecimento da Estratégia 
Nacional de TIC e de Proteção  
de Dados

• Responsável

Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO

• Indicador

Sistemas informatizados implantados

• Linha de Base

2021 = Zero

• Polaridade +
Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

• Resultado

Meta cumprida com 05 sistemas informatizados

• Grau de Cumprimento

100%

100%

Meta cumprida

Implantar 5 sistemas informatizados com 
vistas à garantia de controle de dados 

desta Corregedoria

META

11



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás116

Jurisprudência Administrativa 

Consiste em ferramenta que consolida toda a 

jurisprudência administrativa da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás, em mecanismo efi-

ciente e promissor de pesquisa integralizada de atos 

decisórios praticados na esfera de atuação desta 

Casa de Orientação e Correição. Assim, o sistema 

permitiu a modernização e uniformização de deci-

Visão Geral de Processos

Foi criado um painel eletrônico com o intuito 

de consolidar dados processuais, provenientes dos 

sistemas de processo vigentes no âmbito deste Po-

der Judiciário, com indicadores estatísticos especí-

ficos dentro do Sistema Controle da Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás.

Nesse sentido, a referida parametrização 

contribui para a melhor compreensão da realidade 

processual e permite uma gestão administrativa/

judicial racional, atualizada e integralizada das ati-

vidades desempenhadas pelas unidades judiciárias 

de primeiro grau com consequente organização e 

planejamento estratégico, a partir de parâmetros 

relevantes como: o acervo processual atual, fei-

tos distribuídos (entrada) e saída (baixados) nos 

últimos 12 meses, demandas sem movimentação, 

processos conclusos e pendentes de andamento 

nas Escrivanias/Secretarias inerentes à primeira 

instância judicial.

sões no âmbito deste Órgão Censor, evitando pro-

lação de posicionamentos dissonantes sobre casos 

semelhantes, propiciando, também, consultas textu-

ais aos respectivos atos, tendo como base as anota-

ções realizadas pela Divisão de Gerenciamento de 

Estatística, na estrutura da Diretoria de Tecnologia 

da Informação da CGJGO.
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Implantação do Fluxo Colegiado do PJeCor

Consiste na implementação do sistema de 

tramitação processual PJeCor para a deliberação 

dos procedimentos de competência de órgãos cole-

giados, de modo a permitir o devido encaminhamen-

to de demandas administrativas, em atendimento ao 

Provimento Conjunto TJGO e CGJGO nº 06/2020, 

bem como à Resolução CNJ nº 320/2020, otimizan-

do, assim, o fluxo da tramitação quanto aos proces-

samentos administrativos.

Agenda Única da CGJGO

Trata-se de ferramenta destinada ao agen-

damento de reuniões, eventos e atividades de 

magistrados e servidores da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás, de modo que 

permita organizar os compromissos e possibilite 

melhoria na eficiência dos serviços prestados, 

sobretudo quanto às datas e horários de compro-

missos institucionais.

Sistema Demandas 2.0

O Sistema Demandas de Distribuição é um 

sistema voltado para o controle da atividade e produ-

tividade das equipes de auxílio aos gabinetes (CPE/

CGJGO), cuja atuação em formato de mutirão preci-

sa possuir formas de distribuição e controle próprios, 

para acompanhamento e monitoramento eficientes, 

do ponto de vista de gestão aprimorada e eficaz.

O Sistema Demandas 2.0 trata de uma atu-

alização tecnológica que possibilitou melhorias nos 

relatórios, na velocidade, bem como a implementa-

ção de novas ferramentas que auxiliam a produtivi-

dade e eficiência no controle da atividade de auxílio 

prestada no âmbito Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Goiás.
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Honor Merit

Por meio do Provimento CGJGO nº 93, de 

30 de novembro de 2022, foi instituída a Comen-

da Desembargador Homero Sabino de Freitas pela 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás. 

A medalha Honor Merit foi criada, diante da neces-

sidade de institucionalizar no âmbito desta Casa 

Censora a exaltação de mérito, a dedicação e os 

relevantes serviços prestados à Justiça e à socie-

dade, agraciando personalidades, autoridades, 

pessoas naturais ou jurídicas, nacionais ou estran-

geiras, que tenham contribuído para o engrande-

cimento da atividade correicional. O relator e au-

tor da propositura foi o 2º Juiz Auxiliar da CGJGO,  

Dr. Ricardo Silveira Dourado.

O nome do Desembargador Homero Sabino 

de Freitas intitula a referida honraria, cujo magis-

trado de destaque, neste Poder Judiciário, ocupou 

todos os cargos de gestão do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás, com um legado marcado pela 
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Honor Merit

proatividade, modernidade, celeridade e devoção à 

magistratura goiana. Tal homenagem póstuma foi 

prestada em 29 de novembro de 2022 pelo Corre-

gedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás, Desem-

bargador Nicomedes Borges, Juízes Auxiliares da 

Corregedoria e Membros da Comissão de Legisla-

ção e Controle de Atos Normativos (CAN/CGJGO).

O intuito, então, de tal importante honraria é 

homenagear pessoas que, por meio de suas qua-

lidades pessoais e profissionais, tenham se desta-

cado e contribuído, de maneira significativa, para o 

engrandecimento e êxito dos trabalhos correicionais.

Nesse sentido, a Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás condecorou com a Co-

menda Desembargador Homero Sabino de Freitas 

(Honor Merit), em solenidade ocorrida no dia 26 de 

janeiro de 2023, o Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás, Desembargador Carlos Alberto 

França, mais seis Magistrados, dentre Desembarga-

dores e Juízes, a Secretária-Geral da Corregedoria-

Geral, além de dois Representantes do Foro Extra-

judicial, em conformidade com a Portaria CGJGO  

nº 003, de 09 de janeiro de 2023.
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Com desempenho exemplar, a Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás alcançou ín-

dices que ultrapassam 100% no cumprimento das 

Metas Nacionais 1, 2 e 3  da Corregedoria Nacional 

de Justiça, para os anos de 2021 e 2022. Os resulta-

dos estão disponíveis no Painel de Acompanhamento 

das Metas das Corregedorias 2021 e 2022.

Em um percentual estipulado em 100% pelo 

CNJ, no que tange à Meta 1, que determina às uni-

dades baixar uma quantidade maior de procedimen-

tos disciplinares do que os distribuídos no ano cor-

rente, a CGJGO chegou a 109,3% de cumprimento 

em 2021 e a 102,4% em 2022, o que representa nú-

meros superiores ao que foi determinado pelo Órgão 

Censor Nacional, dentro da estrutura do Conselho 

Nacional de Justiça.

Com relação à Meta 2, que dispõe sobre a 

identificação e julgamento de 100% dos procedi-

mentos disciplinares contra magistrados, em curso 

nas corregedorias, que tenham sido autuados até 31 

de dezembro de 2019 e 31 de agosto de 2021, tal 

Meta, para os anos de 2021 e 2022, respectivamen-

te, foi cumprida integralmente (100%) pela CGJGO.

Já no que se refere à Meta 3, que diz respeito 

a identificar e decidir 80% dos procedimentos discipli-

nares em face de magistrados no prazo de 140 dias 

a partir da autuação para o ano de 2021 e a partir da 

distribuição para o ano de 2022, o cumprimento do 

Órgão Correicional goiano foi de 89,1% e 100%, res-

pectivamente, também superando o percentual míni-

mo exigido pela Corregedoria Nacional de Justiça.

O Corregedor-Geral da Justiça do Estado 

de Goiás, Desembargador Nicomedes Domingos 

Borges, satisfeito com os números exitosos, enfati-

za que os índices alcançados são a comprovação 

da entrega, da dedicação e do comprometimento de 

toda a equipe da Corregedoria (magistrados e ma-

gistradas, servidoras e servidores).

Corregedoria Nacional de Justiça
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META 1 – Baixar quantidade maior de procedimentos disciplinares 
do que os distribuídos no ano corrente

A Meta 1 guarda aderência com o macrode-

safio da celeridade e produtividade na prestação ju-

risdicional e busca incentivar a redução do acervo 

das Corregedorias.

Incluem-se, nesta meta, os procedimentos 

disciplinares, as reclamações disciplinares, as sin-

dicâncias e os pedidos de providências que visem 

apurar infrações disciplinares. A descrição é exem-

plificativa, devendo nela ser incluídos quaisquer 

procedimentos de natureza disciplinar, ainda que, 

no âmbito das corregedorias locais, recebam outras 

nomenclaturas.

Metas do Ano 2021

Metas cumpridas

META 2 – Identificar e decidir 100% dos procedimentos disciplinares 
em face de magistrados, em curso nas Corregedorias, que tenham sido 
autuados até 31/12/2019

A meta guarda aderência com o macrode-

safio da celeridade e produtividade na prestação 

jurisdicional e consiste em que as Corregedorias 

identifiquem e decidam, até 31/12/2021, 100% dos 

procedimentos disciplinares instaurados em des-

favor de magistrados e que tenham sido autuados 

até 31/12/2019. Incluem-se, nesta meta, os procedi-

mentos disciplinares, as reclamações disciplinares, 

as sindicâncias e os pedidos de providências que 

visem apurar infrações disciplinares. A descrição é 

exemplificativa, devendo nela ser incluídos quais-

quer procedimentos de natureza disciplinar, ainda 

que, no âmbito das corregedorias locais, recebam 

outras nomenclaturas.

https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23670-corregedoria-atinge-indices-superiores-a-100-no-cumprimento-das-metas-nacionais-do-cnj-para-2021
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META 3 – Identificar e decidir 80% dos procedimentos disciplinares 
em face de magistrados no prazo de 140 (cento e quarenta) dias a partir da 
autuação

A meta guarda aderência com o macrodesafio 

da celeridade e produtividade na prestação jurisdicio-

nal e consiste em identificar e julgar 80% dos procedi-

mentos disciplinares em face de magistrados no prazo 

de 140 (cento e quarenta) dias a partir da autuação.

Incluem-se, nesta meta, os procedimentos 

disciplinares, as reclamações disciplinares, as sin-

dicâncias e os pedidos de providências que visem 

a apurar infrações disciplinares, independentemente 

da classe de autuação ou da nomenclatura autuada.
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Metas do Ano 2022

META 1 – Baixar quantidade maior de procedimentos disciplinares 
do que os distribuídos no ano corrente

A Meta 1 guarda aderência com o macrodesafio 

da celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

META 2 – Decidir 100% dos procedimentos disciplinares em curso 
nas Corregedorias, que tenham sido distribuídos até 31/8/2021

A meta guarda aderência com o macrode-

safio da celeridade e produtividade na prestação 

jurisdicional e consiste em que as Corregedorias 

META 3 – Decidir 80% dos procedimentos disciplinares no prazo de 
140 (cento e quarenta) dias a partir da distribuição

A meta guarda aderência com o macrodesafio 

da celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

e consiste em identificar e decidir 80% dos procedimen-

tos disciplinares no prazo de 140 (cento e quarenta) dias 

Metas cumpridas

e busca incentivar a redução do acervo das Correge-

dorias, bem como fazer um paralelo à Meta 1 Nacional.

identifiquem e decidam, até 31/12/2022, 100% dos 

procedimentos disciplinares que tenham sido distri-

buídos até 31/8/2021.

a partir da distribuição. Para tanto, as Corregedorias de-

verão identificar os processos com as características já 

definidas acima e monitorar a data de decisão para efei-

to de contagem do prazo de 140 dias corridos.

https://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/metas-e-diretrizes-estrategicas/metas-2022/
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Abirone da Silva Aranha Júnior
Ademar de Souza Borges Filho
Adriana de Carvalho Ferreira
Alberto Nunes Guerra
Alessandra Mara dos Santos Rocha
Alexandre Paiva Veiga
Aliny Flávia Sampaio Martins
Amanda Meneses Campos
Ana Carla do Amaral de Oliveira
Ana Carolina Garcia Magalhães
Ana Cristina Rodrigues Lepesqueur
Ana Lúcia de Moura Ornelas
Ana Paula Osório Xavier
Analice Vilela Leão de A. Martins Bernardino
André Fernandes Chaves
Angelina Miranda de Moraes Bautzer Silvestre
Ângelo Augusto Peres Veiga
Anna Luisa do Carmo Braga
Ari Pereira Barbosa
Benilde Arruda Dutra
Bruno Castro Vendramini
Camila Reis Pinheiro
Carla Cecilha Inácio Pereira
Carlos Frederico Soares de Castro
Claudilene Ferreira Mendanha
Clécio Silva Marquez
Cremilda Rodrigues da Silva
Cyntia Aparecida de Araújo Bernardes
Diego Cardoso Evangelista
Domingos da Silva Chaves Júnior
Donisete Camargos Kobayashi
Edson José dos Santos

Equipe de Servidores

Elaine Cristine Costa e Silva
Elisângela de Morais Ferreira Teles
Ellen Fernanda Hilário Oliveira
Eulice Peixoto dos Santos
Fábio Teixeira Torres
Felipe Aires Gonçalves Vieira
Fernanda de Souza Garcia Vargas
Fernanda Moreira de Castro
Fernanda Souza Dias Martins
Flávia Maria Fagundes
Gerziley Rabelo de Almeida Costa
Gláucia Alves de Mendonça Ferreira
Guilherme da Paixão Costa Ferreira
Helenita Neves de Oliveira e Silva
Hellen Bueno Valadão Mendes
Hudson Cândido Rodrigues
Isabel de Oliveira Carvalho
Isabel Maria da Silva Ferreira
Isabela de Campos Faria Peixoto Mendonça
Isabela Sardinha Lisboa Leite
Janete Jacinta Arruda
João Daniel dos Santos
João Paulo Cavalcante Presa
Joaquim Fleury Ramos Jubé
Joelma da Silva Vieira
José Cristiano Leão Tolini
José Marlei de Sousa
José Reinaldo Mariano
Jurema Marques Palmeira Modesto
Kariton Miller Gonçalves
Kenedy Augusto Batista Pereira
Larissa Conceição Bomfim Alves

Biênio 2021/2023
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Laura Oliveira Silva
Leandro Araújo Barros
Leandro Mendonça de Araújo
Leonardo Santos Reus Braz da Silva
Letice Sousa Silveira
Letícia Monteiro Vieira Rocha
Lígia Beatriz de Bastos Carvalho
Lister de Freitas Albernaz
Lívia Fernanda de Oliveira
Lívia Mendes Frota
Luciana Cristina Pereira Soares
Luciana Pinho Chaves
Luciana Rodrigues de Sousa Amorim
Luciane Leão de Souza
Luciano Francisco de Oliveira Novais
Maraísa Franco Ferreira
Marcelo de Amorim
Marcelo Giovane Silva
Márcia Rabelo de Almeida
Marcirley Maria da Silva
Marco Antônio de Oliveira Lemos Júnior
Marcos Antônio Guerra Pires
Maria Beatriz Passos Vieira Borrás
Maria Gertrudes Ascêncio Martins
Maria Madalena de Sousa
Maria Nilva Fernandes da Silva
Mariana Ribeiro da Cunha
Marly Alves da Rocha
Matheus Carvalho de Sena Conceição
Mauro José Rodrigues
Maysa Teixeira Santos
Myrelle Motta Oliveira
Nair de Souza Monteiro de Almeida
Najara Lobo e Bomfim
Natal Vieira Júnior
Natália de Almeida Costa
Neiliane Fernandes de Siqueira
Normínio Charu Ramos Júnior
Pâmella Alves de Oliveira Alcântara
Paôla Faresin

Paranahyba Santana
Patrícia Cardoso Valente
Paulo César Araújo de Castro
Paulo Ricardo de Oliveira
Pedro Carneiro Filho
Priscila Marques Cavalcante Lemos
Rafael Silva de Oliveira Santiago
Raquel Caetano Moreira
Renata Gaudie
Renata Souza Dias
Ricardo Canguçu Barroso de Queiroz
Rivaldo José Borges
Roberta Saraiva Bandeira de Lima
Ronaldo Taveira Loyola
Rosana Carla Balestra Rodrigues
Sandra Maria Camargo
Sérgio Dias dos Santos Júnior
Sérgio Luiz dos Santos
Sílvia Maria G. S. Lacerda Santana Curvo
Suzana Estevam de Almeida Alvarenga
Tales Estevam de Andrade Vilela Dias
Tânia Cândida Fernandes
Tatiana Ribeiro Freire Franco
Tatiana Silva Chadud de Freitas
Telmary Netto Cerqueira Leão
Tiago Alves Pereira Cardoso
Ubiratan Alves Barros
Valdivino de Jesus Martins
Valéria de Fátima Moreira
Vanessa de Almeida Santos Silva
Vanessa Linhares Guimarães Lima
Vera Lúcia da Costa Alkimin
Víctor Flávio Oliveira Santos
Virgínnia Ricardo de Sousa Gonçalves
Wanessa Palmeira Simões de Lima Assis
Wilana Carlos da Silva
William Pires Caldeira
William Rocha Parreira
Wilton Adriano Rezende
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1º Juiz Auxiliar da CGJGO

O primeiro desafio que enfrentei ao integrar a 

atual gestão da Corregedoria-Geral da Justiça, de-

pois de cinco meses do início deste biênio, foi suce-

der à altura a Drª. Camila Nina Erbetta Nascimento, 

hoje Desembargadora do TJGO, e que tão bem 

conduziu as atividades do Gabinete Auxiliar 1 deste 

Órgão Correicional da Justiça goiana. O que pare-

cia intransponível foi em grande parte minorado pela 

sua disposição em propiciar-me uma transição se-

gura e equilibrada.

Vencido o esforço inicial de adaptação, pro-

curamos intensificar as ações da pasta que nos foi 

confiada, com temática abrangente, mas focada, 

sobretudo, nas searas penal e infância e juventude.

De início, alteramos a sistemática de trami-

tação dos pedidos de cooperação judicial para re-

cambiamento e transferência de presos. Passamos 

a acompanhar mensalmente a alimentação dos sis-

temas Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 

(SNA) e Cadastro Nacional de Inspeção de 
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1º Juiz Auxiliar da CGJGO

Gustavo Assis Garcia

1º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Estabelecimentos Prisionais (CNIEP) e cobramos a 

realização das autoinspeções pelas próprias unida-

des judiciárias.

Estabelecemos produtividade mínima para 

as Equipes Interprofissionais Forenses e coorde-

namos as ações do Programa Pai Presente, tão 

bem conduzido pelo brilhante colega magistrado  

Dr. Eduardo Perez Oliveira, e também procedemos 

ao acompanhamento da inspeção ordinária do CNJ 

na Justiça goiana, cobrando a regularização das in-

consistências apontadas, dentre outras ações.

Após um ano e sete meses de intenso tra-

balho, finalizamos o período da gestão com o senti-

mento do dever cumprido, agradecendo inicialmente 

a Deus pela dádiva da vida, pela saúde e pela opor-

tunidade do santificado trabalho.

Em seguida, ao Desembargador Nicomedes 

Domingos Borges, pela confiança e pela amizade, 

mas também pela humanidade que transcende de 

suas ações, palavras e atitudes. Um homem sábio, 

trabalhador, compreensivo, mas firme. Um exemplo. 

Um professor. A ele, nossa eterna gratidão.

Rendemos graças, por fim, ao competente 

corpo funcional da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Goiás, sem o qual seria impossível alcançarmos os 

resultados positivos verificados.
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Ao ser convidado pelo Desembargador 

Nicomedes Domingos Borges e ter o nome acolhi-

do pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás para compor a equipe de Juízes 

Auxiliares da Corregedoria, em setembro de 2020, 

me vi diante de um dos maiores desafios na minha 

carreira na magistratura.

Hoje, após dois anos e no término da gestão, 

vejo como cumprida a missão que foi delegada a 

mim, eis que todas as diretrizes e metas estabeleci-

das no início foram atingidas, todavia estou cônscio 

de que sempre há espaço para evoluir e melhorar.

A Corregedoria-Geral da Justiça tem relevan-

te importância nos serviços prestados à sociedade e 

esta gestão como premissa a conjugação de esfor-

ços para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicio-

nal, bem como o desenvolvimento de ações voltadas 

à inovação e fortalecimento das práticas cartorárias, 

sem perder de vista a busca de ações sociais. Aqui, 

podemos citar o Casamento Comunitário da CGJGO, 

realizado com a celebração de mais de mil matrimô-

nios em um único evento, fato que estará sempre pre-

sente em minha memória e carreira.

No âmbito do Foro Extrajudicial, que abran-

ge os serviços notariais e registrais, a eficiência é 

de extrema importância, na medida em que garante 

segurança jurídica ao usuário quanto à autenticidade, 

2º Juiz Auxiliar da CGJGO
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Ricardo Silveira Dourado

2º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Por fim, faço um agradecimento especial ao 

Desembargador Nicomedes Borges, magistrado ím-

par e homem dotado de inteligência nata, probo e hu-

mano, pela confiança depositada em meu trabalho, 

aos colegas Juízes(as) Auxiliares da Corregedoria e 

da Presidência do TJGO e a todos os Servidores(as) 

pela extrema dedicação e zelo no cumprimento de 

seus deveres. Sem esse esforço concentrado não 

seria possível a consecução de todos os projetos tão 

bem executados e com resultados extremamente 

positivos obtidos nesta gestão. Unidos, caminhare-

mos buscando sempre a pacificação do meio social, 

missão maior do Poder Judiciário.

eficácia e publicidade dos atos praticados, permitindo 

que as atividades ordinárias da vida civil sejam reali-

zadas com certeza e confiança. E, nesta seara, nosso 

papel foi cumprido à risca.

Inédito no País, lançamos em novem-

bro de 2021 o Serviço de Atendimento Eletrônico 

Compartilhado (SAEC), sob a gestão do Operador 

Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (ONR), em todos os cartórios de registro de 

imóveis do Estado de Goiás. Por intermédio de uma 

única plataforma, de qualquer lugar, se tornou possí-

vel obter, por exemplo, a certidão de um imóvel, pela 

via on-line, de maneira simples, rápida e segura. A 

ação contou com a adesão de todos os cartórios ex-

trajudiciais de Goiás.

Com grande êxito, realizamos o 1º Congresso 

de Integração Goiano do Poder Judiciário e da 

Atividade Extrajudicial com cerca de 750 parti-

cipantes, assim como em todas as 12 edições do 

Programa Encontros Regionais promovidas nesta 

gestão, foram realizadas reuniões de cunho institu-

cional com os cartorários, estreitando o relaciona-

mento por meio de um diálogo aberto, debatendo 

temas de interesse da sociedade com a finalidade 

precípua de aprimorar os serviços das serventias e 

qualificar o atendimento feito aos cidadãos. De for-

ma pioneira, foram propiciadas capacitações volta-

das ao foro extrajudicial durante esses encontros, 

garantindo, assim, a devida qualificação dos profis-

sionais que atuam nesta área.

2º Juiz Auxiliar da CGJGO
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A gestão da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, sob o comando do 

Desembargador Nicomedes Domingos Borges, 

encerra-se em 1º de fevereiro de 2023 com enor-

me sucesso. Comprometida com os rumos tra-

çados no biênio 2021/2023 e caracterizada pela 

união e compartilhamento de ideais entre todas as 

esferas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

a marca principal deixada foi a de parceria com 

magistrados(as), servidores(as), cartorários(as) e 

todos aqueles que atuam no sistema de Justiça.

Um mapeamento dos problemas enfrenta-

dos pelos setores foram devidamente traçados, 

que apresenta instrumentos de trabalho eficazes 

ao alcance dos resultados almejados. A valoriza-

ção do primeiro grau, tão difundida nos últimos 

anos, foi uma premissa desta administração mes-

mo diante de todos os desafios impostos. Os co-

nhecimentos foram aprofundados, já que a deman-

da atual não permite que trilhemos outro caminho.

Alteridade, postura dialógica, qualificações 

diversificadas, aprimoramento humano, investi-

3º Juiz Auxiliar da CGJGO



Relatório de Gestão 2021/2023 133

Marcus Vinícius Alves de Oliveira
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mento em tecnologia e responsabilidade social 

foram marcas importantes desta gestão, espe-

cialmente nos nossos Encontros Regionais que 

mesclam uma imensa gama de atividades com 

palestras, capacitações, reuniões institucionais e 

audiência pública.

É preciso ressaltar que o papel fundamen-

tal da Corregedoria nos moldes contemporâneos 

não é o da repressão. É, sobretudo, o de informar 

para planejar, orientar. Para que haja uma real mu-

dança na qualidade da Justiça, é necessário que 

se trabalhe preventivamente, no caminho da ins-

trução, do estímulo, da troca de experiências.

É perceptível o avanço contumaz na 

transparência e no fortalecimento da cidadania. 

Nesse sentido, a Corregedoria-Geral da Justiça 

é hoje um exemplo de boas práticas e sua im-

portância tem o reconhecimento da sociedade. 

Seu papel como órgão de apoio e acompanha-

mento de atividades e ações de amplo alcance 

social representa o compromisso com o desen-

volvimento de uma Justiça de excelência, capaz 

3º Juiz Auxiliar da CGJGO

de alcançar pessoas e dar respostas efetivas 

para o bem comum.

Pautada na produtividade e no dinamismo, 

essa administração, que teve à frente o competente 

e arrojado Desembargador Nicomedes Borges, um 

gestor por excelência, servirá de referência para que 

permaneçamos unidos nessas boas práticas, nos in-

teresses maiores dos jurisdicionados, na riqueza das 

discussões travadas, na troca ímpar de experiências 

e na adoção de soluções que contribuam para a me-

lhoria contínua da prestação jurisdicional.
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Pautada em diretrizes dialógicas, com foco na 

produtividade, na eficiência e na humanização dos 

serviços prestados aos cidadãos, demonstramos 

nesta profícua gestão que se finda, sob a respon-

sabilidade do desembargador Nicomedes Domingos 

Borges, que é possível atingir a excelência por meio 

de um trabalho coeso e sensível em equipe.

Demos continuidade a todos os projetos 

multigestão em andamento e inovamos em vários 

outros,  desenvolvendo iniciativas inéditas que ti-

veram repercussão em âmbito nacional e contribuí-

ram para a efetiva melhora da prestação jurisdicio-

nal e engrandecimento do Poder Judiciário goiano, 

numa jornada inconteste de priorização do 1º grau 

de jurisdição.

Além disso, somamos a esses esforços um 

plano detalhado de ações pioneiras, ao qual demos 

integral cumprimento em consonância com as metas 

da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do 

próprio Órgão Censor.

Encerro, portanto, meu mandato à frente da 

Secretaria-Geral da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Goiás com a grata sensação de ter 

colaborado para a Justiça que tanto almejamos: cé-

lere, eficiente, justa e humana. Todo esse labor, que 

busca a ampliação do acesso ao Poder Judiciário e 

a concretização dos direitos fundamentais de cada 

Secretária-Geral da CGJGO
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pessoa que recorre à Casa da Justiça para obter 

uma solução dos seus conflitos e das suas deman-

das, é fundamental para o fortalecimento do proces-

so democrático.

Solidariedade, cuidado e empatia também 

nortearam as decisões e atitudes tomadas no decor-

rer deste biênio 2021/2023, cooperando para o cres-

cimento coletivo. Todas as conquistas realizadas 

nessa administração são frutos do comprometimen-

to e da dedicação irrestritos de todos os integrantes 

das equipes da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás.

Minha profunda gratidão a cada magistra-

da, magistrado, servidora e servidor, sem deixar de 

mencionar colaboradoras e colaboradores, jurisdi-

cionadas e jurisdicionados, e operadoras e opera-

dores do Direito, que também fazem parte da nossa 

família forense. O aprendizado adquirido no decorrer 

desse período e o laço afetivo estabelecido com to-

dos os colegas da atividade correicional levarei co-

migo eternamente. Almejo que o espírito de justiça 

e de paz social prevaleçam e sejam enaltecidos nas 

futuras administrações, porque o maior legado que 

podemos deixar é, além do aprimoramento inces-

sante por um sistema mais isonômico, a semente 

que plantamos em cada um, deixando o melhor de 

nós em prol da sociedade, com a alegria e a satis-

fação do “bem servir”. Desta forma, com equilíbrio e 

humildade, nos tornamos agentes transformadores 

da história do Poder Judiciário.

Helenita Neves de Oliveira e Silva

Secretária-Geral da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Encerro, portanto, meu 

mandato à frente da 

Secretaria-Geral da 

Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de 

Goiás com a grata sen-

sação de ter colaborado 

para a Justiça que tanto 

almejamos: célere, efi-

ciente, justa e humana. 

“
”

Secretária-Geral da CGJGO
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Considerações Finais

Todo grande trabalho passa pelo valor de 

uma grandiosa equipe, mas, sobretudo, tem iní-

cio na sabedoria, competência e sensibilidade de 

um destacado gestor, e a Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, biênio 2021/2023, não 

poderia ter sido melhor conduzida, senão pelas de-

cisões, orientações e diretrizes do experiente ges-

tor Desembargador Nicomedes Domingos Borges, 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás.

De fato, logo no início, o Desembargador 

Nicomedes Borges apresentou todas as suas cre-

denciais ao assumir a direção da Corregedoria-

Geral, quando optou por manter a “espinha dorsal” 

da CGJGO, ao referendar a maioria dos Servidores 

que integravam os quadros funcionais deste Órgão 

Censor, os quais já estavam efetivamente imbuídos 

do necessário senso de responsabilidade, vontade 

de trabalhar, demonstração de zelo com o serviço 

público e do anseio desmedido de servir o cidadão 

alvo das atividades correicionais, que é o jurisdicio-

nado, mormente para dar concretude à almejada 

paz social, visando ao alcance da tranquilidade civil 

a níveis sólidos e estabilizados a que a sociedade 

tanto aspira.

Como primeiro grande desafio desta Casa 

Correicional veio a elaboração do Plano de Gestão 

(biênio 2021/2023), com a participação efetiva 

de todos, Corregedor-Geral, Juízes Auxiliares, 

Secretária-Geral, Assessor Jurídico, Diretores e 

Diretoras, Servidores e Servidoras das Áreas e 

Divisões, enfim, de todos e todas que formam o 

corpo da CGJGO, imersos no sentimento de um 

líder nato, o Desembargador Nicomedes Borges, 

que desde logo destacava a essencialidade de en-

volvimento do espírito de justiça, equidade, técni-

ca e celeridade, mediante a atenta observância da 

Estratégia Nacional do Poder Judiciário elaborado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estrutu-

rada nos doze Macrodesafios do Poder Judiciário 

(sexênio 2021/2026). Para tanto, a CGJGO estabe-

leceu o seu planejamento em 11 (onze) metas para 

o desenvolvimento dos programas, projetos, ações e 

iniciativas, como forma de implementar no primeiro 

grau de jurisdição goiano uma prestação jurisdicio-

nal célere, efetiva, eficiente, ética e transparente.

Que a Corregedoria-Geral da Justiça goiana 

vem, gestão após gestão, aprimorando as suas ativi-

dades e suas expertises, isso já não mais se discute, 

sendo que neste biênio o serviço correicional e de 

orientação afunila para o sentido de que a qualifi-

cação destacada das áreas técnicas e a eficiência 

notada a partir de demandas internas e externas 

resultaram no sucesso do integral cumprimento das 

metas estipuladas no Plano de Gestão 2021/2023, 

ante o que foi produzido pelos exitosos programas 

e pelos inúmeros projetos concretizados que for-

maram toda a estrutura estratégica deste Órgão 

Censor, mormente no concernente ao controle dos 

serviços judiciais e extrajudiciais, além da real indu-

ção de sua efetividade institucional.
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Vários foram os destaques das mais diversas 

realizações, mas não há como deixar de mencionar 

desenvolvimentos marcantes nesta gestão, como: 

o Casamento Comunitário - 2022; o 1º Congresso 

Goiano de Integração do Poder Judiciário e da Atividade 

Extrajudicial; tudo que circundou o Programa Pilares 

e o avanço da área da Infância e Juventude e das 

Equipes Interprofissionais Forenses; o Programa Pai 

Presente; o árduo trabalho da Assessoria Correicional 

e das Equipes de Auxílio, as ferramentas tecnológicas 

e os sistemas informatizados implementados pela nos-

sa TI, além do trabalho de todas as equipes (áreas e 

divisões) que concorreram para edições do Programa 

Encontros Regionais nas 13 (treze) Regiões Judiciárias 

do Estado de Goiás.

Finalmente, a palavra de ordem, por as-

sim dizer, é “gratidão”, haja vista a entrega, de-

dicação e comprometimento de Magistrados, 

Magistradas, Servidores, Servidoras, Funcionários(as) 

Terceirizados, Estagiários(as), Menores Aprendizes e 

todos os Colaboradores e Colaboradoras que engran-

deceram, a seu tempo e modo, com suas competên-

cias técnico-profissionais e trabalho diuturno, as ativi-

dades realizadas no âmbito da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, ante o empenho individual 

e coletivo no soerguimento desta gestão, evidencian-

do o contínuo trabalho em equipe apresentado pela 

“Família Correicional”. E que venham os próximos e 

futuros desafios!!!

Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO
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