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e, com o mesmo intuito, a implantação do Malote 

Digital e do Sistema de Leitura Óptica, e, ainda, a 

Digitalização do Acervo Documental da CGJGO.

Atenta à importância de garantir a 

continuidade dessas boas práticas, sem 

pessoalizar, nem deixar envaidecer-me à 

procura de sucesso pessoal, darei sequência – e 

ampliarei programas de sucesso iniciados em 

gestões anteriores, como o Atualizar, e equipes 

que se revelaram imprescindíveis no auxílio à 

prestação jurisdicional no âmbito do 1º Grau 

de Jurisdição, como o Grupo de Apoio aos 

Magistrados – Divisão de Atividades Específi cas.

O universo das problemáticas sociais, 

seus dilemas e percalços também rendem 

ações que me foram apresentadas. Sinto-

me, particularmente, honrada por abarcar o 

Programa Pai Presente e ter a responsabilidade 

de incrementar o Programa de Combate ao Sub-

Registro, que já é efetivo em, pelo menos, duas 

maternidades públicas da Capital.

Ao assumir a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJGO), em 

dezembro de 2012, estava ciente da grande responsabilidade que me 

foi delegada, notadamente no que se refere à realidade da Justiça de 1º 

Grau. Procurei, então, manter a equipe coesa que ora encontrei para, 

em seguida, dar continuidade à execução dos trabalhos, primando pela 

propositura de soluções capazes de fazer frente à precariedade das 

estruturas disponíveis na primeira instância do Poder Judiciário goiano.

Logo de início, portanto, tomei conhecimento da ampliação 

do quadro de servidores desta Corregedoria e, concomitantemente, 

da aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos e, ainda, da 

reestruturação organizacional e do layout do Órgão, o que permitiu 

condições de trabalho que cooperam de forma inquestionável para uma 

maior e melhor produtividade até aquele momento. 

Com profi ssionais experientes e comprometidos em sua estrutura, 

a gestão anterior da CGJGO pôde assim idealizar, criar e disponibilizar 

softwares diversos, dentre os quais se destacam o Portal do Extrajudicial, 

que contempla, prioritariamente, o Sistema de Selo Eletrônico, entre outros; 

o Portal de Sistemas da CGJ, que tem, como sua principal ferramenta, o 

Sistema Controle para o 1º Grau e o Portal da Infância e da Juventude que, 

a meu ver, marcam positivamente a transição inexorável e defi nitiva deste 

órgão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO – para a Era Digital 

Palavra da 
Corregedora



do Sistema de Selo Eletrônico e o Manual 

de Padronização das Rotinas das Varas 

Criminais – Banco Nacional de Mandados 

de Prisão (BNMP) e o Controle de Prisões 

Provisórias, este com previsão para os 

primeiros meses de 2013.

Privilegiar a introdução de sistemáticas 

uniformes de trabalho nas unidades 

judiciárias não foi nem será impedimento à 

valorização do contato e proximidade desta 

Instituição com a Sociedade. Trata-se, aqui, 

de se curvar à dimensão humana social 

que a administração de um órgão como 

a CGJGO representa. Com esse espírito, 

inteirei-me da execução dos projetos, tais 

como: Audiências Públicas, Processos 

Fundiários de Goiás e Justiça Plena – este 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os 

quais se singularizam pelo estreitamento 

das relações com aquele que é nosso 

destinatário final, o jurisdicionado.

Também é motivo de grande satisfação dar continuidade 

diretamente nas tratativas que redundaram na assinatura de documento 

público que prevê a construção, implantação e manutenção de unidades 

de internação destinadas ao atendimento de adolescentes autores de ato 

infracional, em cumprimento de medida socioeducativa de internação em 

vários municípios do Estado.

Quero destacar a modernização das práticas de trabalho, necessárias 

nas Instituições Públicas, a exemplo das que comumente são empregadas 

nas atividades privadas, motivo por que é imprescindível sequenciar 

as ações de capacitação de servidores, na busca pela mensuração de 

produtividade e mapeamentos de fl uxos de trabalho, na padronização 

de métodos e na confecção e divulgação de publicações voltadas para a 

uniformização dos procedimentos.

Nesse aspecto, a Gestão 2011 / 2013, com os workshops de 

Uniformização das Rotinas de Execução Penal e das Rotinas 

da Infância e da Juventude, garantiu a execução dos cursos de 

capacitação no sistema Execpenweb, introduziu a metodologia 

de Gestão por Processos na Corregedoria e publicou o Manual de 

Cálculos de Liquidação de Penas, o Manual de Rotinas da Infância e 

da Juventude, o Manual de Rotinas de Execução Penal, o Manual do 

Portal do Extrajudicial, o Manual para Integração e Implementação 



administradora, que, a bem da verdade e 

da justiça, devem ser reconhecidas.

O extraordinário e bem sucedido 

desempenho de minha antecessora é 

responsável pelos frutos que estão agora 

colhidos, razão por que merece aplausos 

a sua eficiente gestão. Substituí-la é um 

enorme desafio, mas, contando com o 

apoio de todos, espero enfrentar todas 

as dificuldades, de modo que a próxima 

gestão alcance, também, pleno êxito.

Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo

Corregedora-Geral da Justiça

A crença na força do trabalho em equipe, na dedicação, no 

voluntariado e no comprometimento – instrumental valoroso 

na luta contra a escassez de material humano e físico para 

a boa prestação jurisdicional – permite incontestavelmente 

o alavancar de novas ideias, como foi o Dia Estadual de 

Julgamentos Colegiados, o I Seminário Interdisciplinar do Direito 

da Educação e o fortalecimento de outras, como os Mutirões 

do Júri, Racionalização das Execuções Fiscais, inovações que 

se caracterizaram pelo cumprimento de verdadeiras forças-

tarefas nas quais sempre prevalecem a boa vontade e a união, 

inclusive com outras Instituições, como o Ministério Público de 

Goiás e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás. A 

propósito, dispenso reconhecimento aos juízes de 1º Grau, que 

possibilitaram o cumprimento de todas as atividades mesmo 

quando não detinham recursos para tanto. Grata também à equipe 

de profissionais que me recebeu no fim desta gestão – Juízes-

Auxiliares, assessores diretos, servidores e prestadores de serviço.

Tenho certeza de que a Desembargadora Beatriz Figueiredo 

Franco, gestora a quem, com muita honra, sucedo, tinha 

convicção e propósito de que poderia ter feito mais, ainda, pelo 

Poder Judiciário, já que dotada de virtudes e qualidades de boa 





Apresentação trâmites judiciais, fomentando e atuando 

em diversas práticas, inclusive de 

cunho social e ambiental com vistas aos 

benefícios para a comunidade, garantindo 

que os valores estabelecidos no referido 

plano fossem amplamente promovidos.

Ainda sob esta óptica, a CGJGO buscou 

desenvolver conhecimentos, habilidades e 

atitudes dos magistrados e dos servidores do 

1º Grau em todas as suas áreas de atuação, 

bem como assegurar recursos orçamentários 

adequados e necessários para a execução 

dos programas e projetos voltados para a 

capacitação e desenvolvimento.

Este Relatório de Gestão tem por 

premissa apresentar essa nova realidade de 

gestão pública, que se pauta no dinamismo 

e celeridade, edificando os feitos desta 

administração de forma a atender a 

missão e visão da CGJGO, trabalhando 

efetivamente para o aperfeiçoamento 

da prestação jurisdicional, bem como 

sendo referência em eficiência, eficácia e 

efetividade no que diz respeito à orientação, 

inspeção e correição de todos os atos 

praticados pelo 1° Grau de Jurisdição.

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás - CGJGO - propôs 

em seu Plano de Gestão do biênio 2011 / 2013, alinhado ao Plano 

Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, metas, objetivos, 

programas e projetos para melhorar a qualidade dos serviços prestados à 

comunidade bem como a efi ciência, efi cácia e efetividade destes.

Este relatório tem por finalidade apresentar todos os esforços 

empreendidos pela CGJGO no referido biênio, desde os resultados 

alcançados para as metas estabelecidas, tanto pela Corregedoria 

Nacional de Justiça quanto pelo Plano de Gestão desta Corregedoria, 

até as iniciativas propostas em função de determinações do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

É importante salientar que o Plano de Gestão elaborado pela CGJGO 

foi a resultante da identifi cação de demandas ávidas por mudanças, arrojo 

e inovação. Para tanto, foram desenvolvidas, nesta sistemática, programas, 

projetos e ações que, para alcançar as metas estabelecidas, primaram 

inclusive pela alteração de paradigmas.

Diante deste cenário de transformações, esta Corregedoria, para 

sustentar sua evolução, estabeleceu um Mapa Estratégico que, utilizando 

a metodologia Balanced Scorecard, contextualiza seis temas de atuação 

- a Atuação Institucional, a Responsabilidade Social e Ambiental, a 

Efi ciência Operacional, a Gestão de Pessoas, a Infraestrutura e Tecnologia 

e Orçamento, procurando atender da melhor forma possível as 

necessidades do 1º Grau de jurisdição.

Para cada perspectiva foram elaborados e executados 

projetos e ações que atenderam aos objetivos e metas do Plano 

de Gestão, distinguindo-se pela promoção na efetividade dos 
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Trabalhar efetivamente para o aperfeiçoamento 

da prestação jurisdicional 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.

Ser referência nacional em eficiência, eficácia 

e efetividade no que diz respeito à orientação, 

inspeção e correição de todos os atos praticados 

pelo 1º Grau de Jurisdição.

Missão Visão

Orientação

Qualidade

Celeridade

Proatividade

Credibilidade

Coerência

Ética

Gestão compartilhada

Comprometimento

Responsabilidade

Imparcialidade

Transparência

Valores
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Promover efetividade nos 

trâmites judiciais.

Fomentar e atuar em projetos 

e práticas de cunho social e 

ambiental que beneficiem a 

sociedade.

Garantir celeridade e 

transparência nos trâmites 

judiciais e administrativos do 

1º Grau de Jurisdição.

Desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos 

magistrados e servidores do 

1º Grau de Jurisdição.

Disponibilizar sistemas 

essenciais de TI apropriados às 

atividades do 1º Grau.

Assegurar recursos 

orçamentários necessários para 

a execução da estratégia.

Os objetivos estratégicos procuram atender tanto 

a Missão quanto a Visão desta Corregedoria, a fim de 

alcançar todas as metas traçadas, buscando aperfeiçoar 

e melhorar constantemente as atividades do 1º Grau.

Os objetivos foram traçados dentro das três 

perspectivas (Sociedade, Procedimentos Internos e 

Recursos) definidas para o Balanced Scorecard (BSC), e 

seus respectivos temas, conforme apresentados a seguir:

Objetivos Estratégicos
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Metas 
1, 2, 3, 4, 5, 6

Meta 7

Meta 18 

Meta 19, 20

Meta 21, 22

Metas 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17

Promover a efetividade nos 
trâmites judiciais.

Fomentar e atuar em projetos 
e práticas de cunho social e 
ambiental que beneficiem a 
sociedade.

Garantir celeridade e 
transparência nos trâmites 
judiciais e administrativos 
do 1º Grau de Jurisdição.

Desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes dos 
magistrados e servidores do 
1º Grau de Jurisdição.

Disponibilizar sistemas 
essenciais de TI apropriados às 
atividades do 1º Grau.

Assegurar recursos 
orçamentários necessários para 
a execução da estratégia.

Tema
Gestão de Pessoas

Tema
Eficiencia Operacional

Perspectiva
Procedimentos 

Internos

Tema
Responsabilidade 
Social e Ambiental

Perspectiva
Sociedade

Tema
Atuação Institucional

Tema
Infraestrutura e Tecnologia

Tema
Orçamento

Perspectiva
Recursos

Mapa Estratégico
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Perspectiva

Sociedade

Perspectiva

Recursos

Perspectiva

Procedimentos 
Internos

Atuação Institucional

Efi ciência Operacional

Gestão de Pessoas OrçamentoInfraestrutura e Tecnologia

Responsabilidade 
Social e ambiental

Mapa de Metas

Meta 22Meta 19 Meta 20 Meta 21

Meta 8 Meta 13 Meta 14Meta 9 Meta 15Meta 10 Meta 16 Meta 17Meta 11 Meta 12

Meta 18

Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Meta 6Meta 1 Meta 7





Perspectiva 

Sociedade





Tema 

Atuação 
Institucional
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As metas que compõem a Perspectiva Sociedade, no que diz respeito 

ao tema Atuação Institucional, são de fundamental importância 

por estarem diretamente relacionadas à celeridade no atendimento 

às demandas da sociedade, quanto à prestação jurisdicional e, 

consequentemente, às taxas de congestionamento do 1° Grau. 

A meta 1 do Plano de Gestão da Corregedoria-Geral da Justiça 

de Goiás, em consonância com o Plano Estratégico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, buscou medir a efetividade nos trâmites 

judiciais por meio da taxa de congestionamento do 1° Grau, calculando 

se houve presteza da Justiça com a sociedade, reduzindo o estoque 

pendente de julgamento ao longo de um período determinado. Para 

calcular o resultado desta meta levou-se em consideração o total 

de casos novos, bem como os casos baixados e ainda o estoque de 

processos pendentes de julgamento ao final de um período-base.

Os principais projetos estratégicos direcionados para a meta 1, 

desenvolvidos ao longo do biênio 2011 / 2013, foram: Prosseguir, 

Atualizar Gabinetes, Grupo de Apoio aos Magistrados, Meta 2, 

Mutirão do Júri, Racionalização das Execuções Fiscais, Justiça Plena e 

Sistema Controle. As ações e resultados obtidos com esses projetos 

estão apresentados ao longo deste relatório.

Reduzir para 70% a taxa de 
congestionamento do 1º Grau
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Atualizar passou a fazer parte da estrutura 

organizacional da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Goiás, por meio da criação do 

Departamento de Correição e Serviços de Apoio, 

que contempla três divisões – Assessoria de 

Orientação e Correição; Secretaria de Atividades 

Forenses (responsável pelo Programa Atualizar) 

e Divisão de Atividade Específi ca (responsável 

pelo apoio aos magistrados na elaboração de 

sentenças e atos decisórios).

Dando continuidade ao trabalho iniciado 

em 2010, a CGJGO instituiu em 2011 / 2013 

os Projetos Prosseguir, Atualizar Gabinetes, 

Avançar e Grupo de Apoio aos Magistrados, 

com o propósito de dar sequência às ações 

já desenvolvidas pelo Programa Atualizar 

nas comarcas, totalizando, ao final de 2012, 

237.847 atos e/ou ações.

O Programa Atualizar, iniciado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás em 2010, tem por objetivo modernizar a estrutura de 

trabalho nas unidades judiciárias, estabelecer novos modelos gerenciais 

e propiciar maior agilidade na prestação jurisdicional, com ações 

que possibilitem a capacitação de servidores para procedimentos de 

escrivania, preparando as mesmas para um ambiente de funcionalidade e 

padronização de procedimentos.

A inserção de gestão no ambiente das unidades judiciárias promove 

a redução da taxa de congestionamento, uma vez que os processos são 

inventariados e, consequentemente, viabiliza o andamento dos mais antigos.

Com a aplicação de ações de administração nas escrivanias, 

estabelecimento de critérios para a avaliação do desempenho das 

unidades judiciárias e dos servidores é que o Programa Atualizar se 

torna destaque, evidenciando a capacidade de converter procedimentos 

obsoletos em atuação célere, permitindo o impulso processual e a 

excelência na prestação de serviços jurisdicionais.

Em 2011, com a sanção da lei nº 14.479, de 8 de dezembro, e, 

posteriormente, com a portaria nº 001/2012 da CGJGO, o Programa 

Programa 
Atualizar 
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O Projeto Prosseguir tem como objetivo dar 

sequência à modernização das estruturas de 

trabalho nas unidades judiciárias, propiciando 

celeridade na prestação jurisdicional, 

sistematizando, inclusive, a atuação de 

Assessores Correicionais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás para acompanhar 

a realização de rotinas estabelecidas pelo 

Programa Atualizar, para aprimorar a realização 

da gestão dos processos de trabalho entre 

juízes, escrivães e escreventes, almejando a 

resolução e sistematização dos procedimentos 

das atividades judiciárias.

No biênio 2011 / 2013, a equipe do Atualizar 

prosseguiu, em Goiânia, com os trabalhos 

iniciados anteriormente no interior do Estado, 

organizando e implantando métodos de trabalho 

nas escrivanias da Capital. O grupo atuou na 

4ª, 5ª e 6ª Varas de Família, na 12ª Vara Cível 

e na instalação da 13ª, 14ª, 15ª, 16ª Varas Cíveis 

e Ambientais, já no padrão desenvolvido pelo 

Programa. Outra atividade desenvolvida pelas 

equipes do Atualizar, em Goiânia, foi a adaptação 

da 4ª e 6ª (1)  Varas Cíveis que passaram a ser 

ofi cializadas, a partir de agosto de 2012.

O “Prosseguir” por meio da equipe do 

Programa Atualizar, também atuou no interior 

do Estado, nas comarcas de Águas Lindas, 

Projeto 
Prosseguir

Catalão, Santa Helena, Caldas Novas, Jataí, Aparecida de Goiânia, 

Caiapônia, Flores de Goiás e Maurilândia, organizando as escrivanias e 

instituindo métodos de trabalho ao manusear, catalogar e andamentar 

os processos, além de auxiliar na reconstituição de autos na comarca de 

Aragarças, que sofreu incêndio no Fórum em 2011.

A partir de 2012, passou a fazer parte das atividades do Atualizar, 

conforme previsto no projeto Prosseguir, a capacitação dos novos 

servidores empossados – escrivães e escreventes – em parceria com 

a Diretoria de Recursos Humanos do TJGO, igualmente no modelo de 

organização e gestão de processos proposto pelo programa. 

A equipe do Atualizar trabalhou ainda, incansavelmente, em projetos 

para a melhoria do Sistema de Primeiro Grau-SPG, em parceria com o 

Departamento de Tecnologia da Informação da CGJGO e com a Diretoria 

de Informática do TJGO, com a fi m de otimizar as etapas de manuseio, 

bem como dos registros e fases dos processos no sistema, facilitando o 

trabalho das equipes das escrivanias e, também, promovendo a baixa dos 

processos que não possuíam histórico de movimentação, realizando uma 

efetiva “limpeza”na base de dados do sistema.

1

Por Medida Cautelar nº19.357 – GO 

(2012/0102019-0), com pedido de 

Liminar, voltou a ser não oficializada 

em 23/05/2012.
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Seguindo os trabalhos de modernização que é a proposta do 

Programa Atualizar surge então o Projeto Atualizar Gabinetes, que 

tem como objetivo implantar rotinas padronizadas de trabalho 

nos gabinetes dos Juízes e promover a gestão dos processos 

conclusos com impacto positivo às metas 1, 2, 3, 4 e 6 do Plano de 

Gestão desta Corregedoria.

Esse projeto visa também à melhoria de fluxos de trabalho 

das unidades judiciárias, neste caso, nos gabinetes, com o intuito 

de torná-los mais eficientes, assegurando maior celeridade 

da prestação jurisdicional, por meio de ações específicas que 

estabelecem métodos de trabalho e promove a organização física dos 

processos. A otimização das rotinas e procedimentos proporciona 

a eficiência operacional para viabilizar o andamento de processos 

deixando-os aptos a serem julgados, de forma a reduzir a taxa de 

congestionamento do 1° Grau.

No biênio 2011 / 2013, o Projeto “Atualizar Gabinetes” iniciou 

as atividades com um projeto-piloto na comarca de Goiânia, na 

4ª Vara de Família e Sucessões, nos gabinetes 1 e 2, uma iniciativa 

Projeto 
Atualizar Gabinetes

inovadora da CGJGO, com objetivo de auxiliar 

os magistrados a implementar métodos 

inovadores de organização e gestão de 

processos em seus gabinetes.

Após a implantação do projeto-piloto, 

a equipe do Programa Atualizar, em 2012, 

continuou a desenvolver as atividades do 

“Atualizar Gabinetes” na 5ª Vara de Família 

e Sucessões e na 12ª Vara Cível de Goiânia 

e, também, na Comarca de Águas Lindas 

de Goiás – na 2ª Vara Cível, das Fazendas 

Públicas, de Registros Públicos e Ambiental. Em 

algumas comarcas do interior do Estado, onde 

a equipe atuou durante o biênio - Aragarças, 

Maurilândia, Santa Helena, Aparecida de 

Goiânia e Flores de Goiás – também foi 

implantado o Atualizar Gabinetes, conforme 

solicitado pelos magistrados destas.
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 Meses - 2012 Sentenças Decisões Despachos

 Jan/Fev 1255 61 224

 Mar 1787 192 810

 Abr 882 230 341

 Mai 1237 61 224

 Jun/Jul 1810 153 473

 Ago 1087 88 164

 Set/Out 1122 28 185

 Nov/ Dez 6753 131 2795

 Total 15933 944 5216

3º Conforme solicitação da CGJGO, um Juiz, designado pela Presidência 

do TJGO, coordena os trabalhos realizados pelo Grupo de Apoio e 

assina pelos respectivos atos minutados.

4º Os processos são devolvidos para sua Vara/Gabinete de 

origem, após a conclusão dos trabalhos.

Tal divisão teve papel preponderante na redução da taxa de 

congestionamento do 1° Grau, ao realizar 16.477 minutas de atos em 2011 

e em 2012 um total de 22.093 minutas de atos, superando sobremaneira 

a meta determinada para o período, que correspondia a 15.000 minutas 

de sentenças, conforme apresentado na tabela a seguir:

O Grupo iniciou suas atividades em 2010, com 

o objetivo de atender às demandas carentes de 

serviços e prover celeridade aos gabinetes dos 

Magistrados de 1° Grau, por meio do auxílio em 

despachos, decisões e sentenças.

Em 8/12/2011, foi sancionada a Lei 

n° 17.479, que criou novos cargos para a 

CGJGO que, a partir da portaria de nº001/2012, 

estabeleceu, na composição do Departamento 

de Correição e Serviços de Apoio, a Divisão de 

Atividade Específi ca, que incorporou o Grupo 

de Apoio aos Magistrados passando a ser 

institucionalizado como atividade fi m deste órgão.

O Grupo de Apoio aos Magistrados 

utiliza a seguinte metodologia para 

realização dos trabalhos:

1º A equipe designada desloca-se para a 

Comarca/Vara, conforme determinação da 

Diretoria do Departamento de Correição 

e Serviços de Apoio, para fazer a triagem 

dos processos, de acordo com os critérios 

estabelecidos na portaria nº 051/2012.

2º Após a triagem dos processos, estes são 

transportados para Goiânia, onde, na sala 

da Divisão de Atividade Específica, serão 

analisados e sentenciados.

Projeto Grupo 
de Apoio aos 
Magistrados
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A Meta 2 nacional foi defi nida inicialmente 

pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ em 

2009, determinando a todos os tribunais 

“Identifi car os processos judiciais mais antigos 

e adotar medidas concretas para o julgamento 

de todos os distribuídos até 31/12/2005”. Em 

2010, a meta proposta para 2009 foi estendida 

para os processos distribuídos até 31/12/2006.

A CGJGO, em parceria com o TJGO, 

desenvolveu naquela ocasião, por meio 

de uma comissão instituída pelo TJGO, 

um projeto que tinha por finalidade dar 

prioridade no julgamento dos processos 

identificados para esta meta.

Este projeto, não menos importante que 

os demais, impulsionou os resultados para 

as metas 1, 2, 3, 4 e 6, pois dá continuidade 

às ações que visam ao julgamento dos 

processos mais antigos.

A eficiência operacional, bem como 

a execução do projeto e o engajamento 

das partes envolvidas foram premissas 

para viabilizar a redução da taxa de 

congestionamento de processos antigos. 

Vale ressaltar que as equipes do Programa 

Atualizar e do Grupo de Apoio aos 

Magistrados priorizaram o andamento dos processos identificados 

como META 2 em todas as comarcas do interior do Estado e em 

todas as varas da Capital em que atuaram em 2011  / 2012.

A Meta 2, definida pelo CNJ para 2009 e 2010, está ainda 

em vigor e, para facilitar a identificação do estoque de processos 

para estas metas, a CGJGO inseriu em seu sistema de controle de 

processos, apresentado a seguir, um ícone pelo qual magistrados 

conseguem acompanhar em tempo real os processos que constam 

desta meta, facilitando a gestão e o controle sobre eles.

Ao final de 2012, a CGJGO finalizou com a Secretaria de 

Gestão Estratégica do TJGO o índice de cumprimento destas 

metas no 1º Grau, nos seguintes patamares:

Projeto 
Meta 2

Meta 2/ 2010Meta 2/ 2009
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Na busca pela redução no número destes 

processos, a Corregedoria-Geral da Justiça 

de Goiás (CGJGO) realizou entre 19 e 30 de 

setembro, na 14ª Vara Criminal de Goiânia, o 

projeto-piloto do Mutirão do Júri. A expectativa 

era promover 95 julgamentos que ocorreriam 

nos auditórios do Tribunal de Justiça de Goiás 

(TJGO) e do Fórum Fenelon Teodoro Reis 

(Fórum Criminal); nos auditórios 1 e 2 do Fórum 

da Capital; e na sala 1 da Escola Superior de 

Advocacia (ESA).

Neste projeto elaborado pela CGJGO 

e em parceria com a Secretaria de Gestão 

Estratégica (SGE) do TJGO, a força-tarefa 

realizou, a cada dia, 10 sessões do Tribunal 

do Júri com a participação de juízes, 

servidores e estagiários do Fórum de 

Goiânia, ofi ciais de justiça, advogados e 

membros do Ministério Público de Goiás 

(MPGO) nos julgamentos. Segundo o 1 ° 

Juiz Auxiliar da CGJGO e coordenador do 

Projeto, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva, a 

estrutura e a logística foram efi cientes para 

garantir o sucesso do evento que viabilizou 

85 sessões de julgamento, totalizando 89,5% 

de efetividade.

Na ocasião desse mutirão, o comitê gestor 

do projeto era composto, além do Coordenador, 

Projeto 
Mutirão do Júri

O Projeto Mutirão do Júri ampara-se em uma parceria legítima entre o 

Ministério Público Goiano - MPGO e a Ordem dos Advogados do Brasil 

- OABGO com o objetivo de atualizar as pautas de audiência, julgando, 

prioritariamente, os processos de menor complexidade e/ou da meta 2 do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Cabe ao Mutirão do Júri também dar cumprimento à meta 4 da 

Estratégia Nacional de Segurança Pública – ENASP, que determina 

“Julgar as ações penais relativas a homicídio doloso distribuídas até 

31 de dezembro de 2007”. Este projeto atende as metas 1, 2 e 10 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e também as metas 1, 4 e 6 do 

Plano de Gestão desta Corregedoria.
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Com o mesmo intuito, foi realizado na comarca 

de Anápolis, no período de 18 a 29/06/2012, o 2º 

Mutirão do Júri. A solenidade de abertura deste foi 

realizada no auditório do Fórum local, no dia 15 de 

junho de 2012, e contou com a presença do Diretor 

do Foro Dr. Hamilton Gomes Carneiro; Juízes-

Auxiliares da CGJGO – Dr. Ronnie Paes Sandre e Dra. 

Camila Nina Erbetta Nascimento Moura; Promotor 

de Justiça – Dr. Lauro Machado Nogueira, no ato 

representando a Procuradoria-Geral de Justiça de 

Goiás; Presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil - subseção de Anápolis (OAB-GO) – Antônio 

Heli de Oliveira, no ato representando a Presidência 

da Ordem dos Advogados de Goiás, e demais 

autoridades locais. O resultado do Mutirão do Júri na 

comarca de Anápolis foi positivo, contabilizando 57 

julgamentos dos 60 previstos neste evento.

Em Luziânia, não diferente do desígnio 

principal do projeto, no Mutirão do Júri, segundo 

relatório divulgado pela diretora do Departamento 

de Correição e Serviços de Apoio - Cássia Mesquita 

Lobo Sampaio – foi contabilizada a análise de 38 

processos, tendo sido realizados efetivamente 27 

julgamentos.  Essa ação, executada pela CGJGO no 

período de 26 a 30 de novembro de 2012, contou 

novamente com o apoio de juízes, servidores, 

promotores de justiça e advogados, além da 

participação de uma centena de jurados.

pelo Diretor do Foro de Goiânia, Juiz Donizete Martins; pelo coordenador de 

Avaliação e Resultados da SGE, Luís Maurício Scartezini; pelos Juízes Jesseir 

Coelho de Alcântara, da 13ª Vara Criminal de Goiânia, e Maria do Socorro de 

Sousa Afonso da Silva, da 14ª Vara Criminal de Goiânia; pelo escrivão daquela 

serventia, Márcio Camargo Campos; pela coordenadora judiciária da Diretoria 

do Foro de Goiânia, Márcia Perillo; pelo diretor de Administração e Operações 

da CGJGO Leonardo Pereira Martins e pela diretora do Departamento de 

Planejamento da CGJGO, Eunice Machado Nogueira.

Quando o projeto-piloto foi lançado em Goiânia, a Desembargadora Beatriz 

F. Franco deu uma entrevista para o site da CGJGO, comentando que “... o Mutirão 

do Júri representa uma tentativa de minimizar o dano causado à sociedade pela 

morosidade no julgamento de processos relativos a crimes de homicídio, o que 

afeta a imagem do Poder Judiciário no sentido de atender o cumprimento das leis. 

A legislação permite uma quantidade enorme de recursos que são, por sua vez, 

responsáveis em grande parte pela demora no julgamento de ações. Além disso, 

o esforço dos mutirões, implementados pela CGJGO, tem por objetivo auxiliar os 

juízes de 1º Grau diante do número elevado de trabalho.” 



CORREGEDORIA-GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

RELATÓRIO DE GESTÃO 
2011 / 2013

30

o município e permaneçam com os processos de execução em 

aberto no judiciário. Esta ação resulta em significativa redução 

do estoque de processos de execução fiscal e Imposto Predial 

e Territorial Urbano - IPTU, trazendo como desfecho maior 

efetividade no recebimento dos créditos públicos.

A Racionalização das Execuções Fiscais impacta 

positivamente nas metas 1, 4 e 6 do Plano de Gestão do biênio 

2011/2013, a fim de atenuar o congestionamento da tramitação 

de processos. Em 2011, a CGJGO, ao promover o cruzamento de 

informações entre o Sistema de Primeiro Grau - SPG e os sistemas 

da Prefeitura de Goiânia, identificou aproximadamente 72.000 

processos no SPG, que já estavam quitados na Prefeitura, mas que 

ainda permaneciam em tramitação no judiciário. Nesta ocasião, 

foi efetivada a baixa destes feitos no sistema e, posteriormente, 

em 2012, foi realizado o arquivamento físico deles.

O projeto de Racionalização das 

Execuções Fiscais surgiu da necessidade 

de reduzir o acervo de processos das varas 

de Fazenda Pública. Visando à melhoria 

da eficiência dos trabalhos destas varas, 

foi designada uma equipe, coordenada 

pelo Dr. Carlos Magno Rocha da Silva – 

Juiz Auxiliar da CGJGO, para conhecer a 

metodologia de trabalho utilizada pelas 

Varas de Fazenda Pública da capital do 

estado de São Paulo. 

Com base no modelo observado, 

foram iniciadas tratativas com a Prefeitura 

de Goiânia para formar uma parceria que 

possibilite otimizar o fluxo de trabalho 

nestas respectivas varas e a cobrança 

relativa aos feitos de natureza tributária 

do Município, onde o recolhimento dos 

tributos municipais passe a ser feito em 

conjunto, em guia unificada, com as custas 

judiciais e honorários, viabilizando o rateio 

entre a Prefeitura, o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria do Município, evitando que 

os contribuintes cessem os débitos com 

Projeto 
Racionalização das 
Execuções Fiscais
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Todos os projetos apresentados 

anteriormente, assim como outros que 

ainda serão exibidos a seguir, contribuíram 

sobremaneira para o alcance do resultado 

mensurado para esta meta, aferido ao fi nal 

deste biênio pela Secretaria de Gestão 

Estratégica, em que resultou numa taxa de 

congestionamento de 71,4%, conforme o gráfi co 

dashboard apresenta.

Vale ressaltar que o resultado não 

alcançou o nível de excelência desejado. 

Entretanto, considerando a escassez de 

magistrados e servidores no 1º Grau, pode-se 

avaliar este resultado como altamente positivo, 

visto que não foram medidos esforços para o 

alcançá-lo. A disponibilidade dos magistrados 

e servidores em sempre atender prontamente 

às demandas solicitadas por esta Corregedoria, 

visando à melhoria da prestação jurisdicional 

e, consequentemente, à redução da taxa de 

congestionamento foi sem dúvida um dos 

maiores fatores críticos de sucesso neste biênio.

Resultado
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Esta meta que determina reduzir para 46% a taxa de 

congestionamento dos juizados especiais, assim como a meta 1, 

calcula se houve bom dinamismo da justiça para com a sociedade, 

ao reduzir o estoque pendente de julgamento ao longo de um 

período determinado. Para calcular o resultado desta meta levou-

se em consideração, também, o total de casos novos, bem como 

os casos baixados e ainda o estoque de processos pendentes de 

julgamento ao final de um período-base nos juizados especiais.

Além dos projetos já mencionados na Meta 1, que também 

tiveram ações voltadas para os Juizados Especiais, outros projetos 

foram desenvolvidos na busca pela celeridade e melhoria da 

prestação jurisdicional, conforme apresentados a seguir:

Reduzir para 46% a taxa de 
congestionamento dos juizados 
especiais
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realizou os levantamentos de informações 

e ações necessários para concretizá-lo.

Inicialmente, foi imperativo 

determinar a metodologia para apurar a 

produtividade individual dos servidores, 

dimensionar e associar o número de 

atos praticados entre as serventias e os 

gabinetes para, então, definir parâmetros 

para a lotação de servidores.

Com estas ações foi possível então 

fornecer subsídios para a avaliação da 

Dando continuidade aos projetos desenvolvidos para o 

Programa Atualizar, o  Avançar tem por objetivo estabelecer uma 

sistemática para medir e avaliar a produtividade e o desempenho 

dos servidores e das unidades judiciais. Este projeto impacta 

diretamente as metas 1, 2, 3, 4 e 6 do Plano de Gestão da CGJGO.

Para tanto, algumas etapas deste projeto foram realizadas 

ao longo deste biênio, sob a tutela da Secretaria de Gestão 

Estratégica do TJGO e coordenadas pelo Dr. Carlos Magno Rocha 

da Silva – Juiz Auxiliar da CGJGO – e pelo Sr. Luís Scartezini – 

Coordenador de Acompanhamento e Avaliação de Resultados 

da SGE – que, em parceria com os departamentos deste órgão, 

Projeto 
Avançar
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necessidade de treinamento e desenvolvimento dos servidores do 

1º Grau. Dando continuidade às etapas definidas para o projeto, a 

equipe do Programa Atualizar, em parceria com a SGE, elaborou 

as minutas de dois manuais – o Manual de Procedimentos de 

Escrivanias Cíveis e o Manual de Gestão de Escrivanias – que 

deverão ser lançados no primeiro semestre de 2013 e que 

auxiliarão sobremaneira na capacitação destes servidores.

As próximas etapas previstas para o projeto almejam inserir 

as avaliações feitas, como critérios na sistemática de avaliação de 

desempenho dos servidores do TJGO, com fi ns à progressão de categorias 

no plano de cargos e salários e, ainda, publicar periodicamente as 

informações sobre a produtividade das unidades judiciais, em consonância 

com o Mapa Estatístico do 1º Grau e parâmetros estatísticos defi nidos 

pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Em ações consonantes com os projetos Prosseguir, Atualizar 

Gabinetes, Avançar, Meta 2  e Grupo de Apoio aos Magistrados, as 

equipes do Atualizar e do Grupo de Apoio, atuaram também nos 

juizados especiais das comarcas do interior do Estado, já citadas 

anteriormente, e, também, no 3º e 4º Juizados Especiais Cíveis 

de Anápolis e no Juizado da Infância e Juventude na comarca de 

Goiânia. Entretanto, mesmo com todos os esforços perpetrados 

pela CGJGO a fim de auxiliar os magistrados dos juizados 

especiais a reduzir as taxas de congestionamento destes, não foi 

possível alcançar o percentual ambicionado para esta meta.
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Ao aferir o índice de 64,4% para a taxa de congestionamento dos 

juizados especiais ao fi nal deste biênio, torna-se imprescindível 

analisar as causas que resultaram neste indicador, muito aquém 

ao que estava determinado anteriormente para esta meta, que 

era de 46%.  Entre alguns fatores preponderantes, foi presumível 

identifi car que, principalmente em Goiânia, a crescente demanda 

pelos serviços dos juizados, muito superior ao crescimento da 

estrutura disponibilizada por estes à sociedade, aponta a necessidade 

de readequar a competência de alguns juizados criminais para o 

atendimento da demanda cível, atualmente represada. Outros 

aspectos de relevância observados pelos gestores desta Corregedoria 

são o défi cit de servidores, a insufi ciência de capacitação técnica na 

estrutura de pessoal e a carência de padronização de procedimentos 

de escrivania, específi cos para juizados. E, no âmbito do PROJUDI, 

ainda se pode perceber a ausência de ferramentas gerenciais para 

acompanhamento e controle do desempenho dos Juizados.

Assim concluindo, para o próximo biênio 2013 / 2015, 

novos projetos e ações serão propostos para que a taxa de 

congestionamento dos juizados especiais seja efetivamente reduzida 

de acordo com novas metas a serem defi nidas.

Resultado
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3
As Turmas Recursais têm competência para julgar os recursos oriundos 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Nesta meta, que determina 

reduzir para 63% a taxa de congestionamento dessas turmas, assim como 

nas metas anteriores, é feita a análise, igualmente, se a justiça conseguiu 

decidir com agilidade as demandas da sociedade ao longo de um período-

base, dividindo o total de processos baixados pela soma de casos novos e 

casos pendentes de julgamento, o que, por conseguinte, reduz o estoque 

de processos a serem julgados.

Além das ações realizadas pelos projetos estratégicos já citados 

anteriormente, em 2012 a CGJGO desenvolveu ações específicas para a 

redução da taxa de congestionamento das Turmas Recursais.

Reduzir para 63% a taxa de 
congestionamento das Turmas 
Recursais
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O objetivo do projeto intitulado “Dia Estadual de Julgamentos 

Colegiados”, coordenado pelo Dr. Ronnie Paes Sandre – Juiz Auxiliar da 

CGJGO – é empreender esforços coletivos para auxiliar na redução da 

taxa de congestionamento relativa aos recursos em tramitação frente às 

Turmas Recursais do Estado de Goiás. 

Dia Estadual de 
Julgamentos 
Colegiados
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A razão desse projeto é justamente 

proporcionar otimização na entrega da 

prestação jurisdicional no âmbito dos processos 

que tramitam sob a égide da Lei n° 9.099/95, 

valorizar os princípios da celeridade e da 

economia processual, buscar a redução 

imediata da taxa de congestionamento e, 

ainda, a do estoque de processos que se 

encontram pendentes de julgamento.

O Dia Estadual dos Julgamentos 

Colegiados foi lançado em 23 de 

novembro de 2012, com a participação 

dos juízes auxiliares desta Corregedoria 

e dos juízes auxiliares da Corregedoria 

Nacional de Justiça – Dra. Mariella 

Nogueira e Dr. Gabriel da Silveira Matos – 

que elogiaram muito a iniciativa, pois, na 

ocasião, as 20 Turmas Recursais do Estado 

julgaram simultaneamente 1.012 processos 

(Reclamação, Habeas Corpus, Mandado de 

Segurança contra decisão de algum dos 

Juizados) advindos dos juizados especiais.
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Tal ação contribuiu de forma positiva, com impacto à Meta 3

 viabilização da redução da taxa de congestionamento 

das Turmas Recursais, que tinha como indicador da meta 

63% para 2012, alcançando o excelente patamar de 43,8%, 

conforme apresentado no gráfico dashboard, a seguir.

Com efeito, embora dita providência possua um 

caráter essencialmente simbólico, cooperou enormemente 

para a otimização do trâmite processual dos recursos 

relacionados à Lei n° 9.099/95, desempenhando, ainda, 

fundamental importância no resgate da esmaecida imagem 

das Turmas Recursais vinculadas ao Judiciário Estadual.

Resultado
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A evolução do Judiciário, advinda das boas práticas desenvolvidas 

pelos Membros do Poder Judiciário e, recentemente, da inovada 

gestão estratégica instituída pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, a partir de 2009, viabilizaram o aprimoramento das atividades 

administrativas e judiciais deste Poder, principalmente, em virtude 

do estabelecimento de metas nacionais. Por conseguinte, a Meta 4 

deste Plano, espelho da meta 1 (2010) e da meta 3 (2011) definidas 

pelo CNJ, impacta a Perspectiva Sociedade por  promover a 

efetividade nos trâmites judiciais.

A gestão célere e atual do Poder Judiciário requer dinamismo 

e produtividade, logo o propósito dessa meta se dá no sentido de 

julgar uma maior quantidade de processos na busca da diminuição 

dos estoques já existentes.

Julgar quantidade igual à de 
processos de conhecimento 
distribuídos durante os anos de 2012 
e 2013 e parcela do estoque

4
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Pode-se considerar que, mesmo que o grau de cumprimento desta meta 

tenha sido inferior aos indicadores estabelecidos, o resultado geral obtido 

aponta um percentual aceitável de 91,3%, signifi cando, de qualquer forma, 

um avanço na redução do acervo total de processos.

Os resultados obtidos para esta meta, que mensuram o julgamento 

de processos de conhecimento distribuídos ao longo do biênio 2011 / 

2013 e parcela do estoque, apresentaram os seguintes índices:

Resultado
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Os projetos, elaborados e executados ao longo do biênio 2011 / 2013 

para esta meta, comportam temas indispensáveis ao universo 

da menoridade, especialmente pela complexidade das questões 

relacionadas ao tema, garantindo cidadania e integridade a 

crianças e adolescentes.

Importantes foram as ações realizadas, respaldadas inclusive pelo 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, buscando atender à efetividade 

na política da infância e juventude, na perspectiva de uma atuação 

institucional de excelência e cumprindo os valores desta Corregedoria.

Atuar e sustentar projetos de cunho social, que benefi ciam a 

sociedade, é também, condição de trabalho desta Corregedoria, na busca 

por atender os anseios da comunidade em relação ao Poder Judiciário.

Assim, apresentam-se a seguir alguns dos projetos de 

sucesso, realizados ao longo deste biênio.

Executar, no mínimo, três projetos 
para efetivação da política da infância 
e da juventude no Estado de Goiás

5
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A legislação prevê a garantia do nome do 

pai na certidão de nascimento, um dos mais 

básicos direitos de cidadania, e o Estado tem 

o dever de fazer valer esse direito. Assim, o 

projeto, que é também um programa contínuo, 

propõe não somente identifi car o pai no registro 

de nascimento, mas reconhecer um pai que 

participe afetivamente da vida do fi lho.

O Programa Pai Presente, em Goiás, 

foi lançado em 10 de abril de 2012, quando, 

passou a funcionar em uma sala no 11º andar 

do Fórum central de Goiânia, com o objetivo 

exclusivo de atender as demandas oriundas 

não só de crianças e adolescentes, como 

também de adultos que ainda não possuíam 

o nome do pai no registro de nascimento.

Ao longo de 2012, o Programa 

Pai Presente contabilizou em Goiânia 

401 (quatrocentos e um) processos de 

reconhecimento de paternidade e está 

previsto para 2013 o início da ampliação 

deste Programa para todas as comarcas do 

interior do Estado. Apesar de algumas delas já 

desenvolverem ações isoladas neste sentido, 

torna-se necessário expandir esse atendimento 

e disponibilizar espaços específi cos nos fóruns, 

e acessíveis a este público.

O Programa Pai Presente sob a Coordenação do 1° Juiz Auxiliar – 

Dr. Carlos Magno Rocha da Silva – foi regulamentado pelos Provimentos 

n° 12, de 6 de agosto de 2010, e nº 16, de 17 de fevereiro de 2012, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, a determinação de medidas a serem 

adotadas pelos juízes dos tribunais brasileiros e pelos registradores civis 

para reduzir o número de pessoas sem paternidade reconhecida no país. 

Esse programa tem como ações campanhas e mutirões para 

reduzir o número de crianças e adolescentes sem paternidade no 

seu registro de nascimento.

O Pai Presente tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar as 

mães das crianças, jovens e adolescentes através de campanhas para 

identificar casos de paternidade ainda não reconhecidos, contribuindo 

para o desenvolvimento psicológico e social dos filhos, à medida que 

fortalece os vínculos parentais, retifica o registro civil viabilizando aos 

pais a possibilidade de assumir responsabilidades paternas.

Pai Presente
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O sub-registro de nascimento é um 

problema histórico no Brasil e potencializa 

refl exos negativos para o desenvolvimento 

socioeconômico do país, já que a certidão de 

nascimento é o primeiro passo para o exercício 

da cidadania. Esse documento viabiliza ao 

cidadão portar todos os outros documentos 

pertinentes às necessidades da sociedade.

O Programa de Combate ao Sub-

Registro, regulamentado pela Corregedoria 

Nacional de Justiça por meio do Provimento  

nº 13/2010, consiste na mobilização 

nacional pela certidão de nascimento 

e documentação básica, dispõe sobre a 

emissão de certidões de nascimento nos 

estabelecimentos de saúde que realizam 

partos. Dessa forma, esse programa 

garante aos cidadãos: nome, sobrenome e 

nacionalidade, já saindo das maternidades públicas e/ou privadas 

devidamente registrados, a fim de viabilizar o pleno exercício de 

seus direitos fundamentais, em conformidade com a Constituição 

Federal de 1988.

A implantação e execução desse projeto traz a perspectiva real de 

erradicar o sub-registro de nascimento e universalizar o acesso à certidão 

de nascimento, abrangendo todas as faixas etárias da população brasileira, 

inclusive os cidadãos em situação de pobreza extrema que estão em 

condição de exclusão por barreiras sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Esse programa oferece a chance de mitigar o índice de pessoas 

sem registro de nascimento ampliando o acesso à documentação básica.

Em Goiás, a CGJ conseguiu neste biênio, em parceria com 

registradores civis das pessoas naturais, implantar nas maternidades 

Nascer Cidadão e Nossa Senhora de Lourdes os pilotos deste projeto, 

que alcançou pleno êxito junto aos parceiros e à comunidade. 

Para 2013, espera-se a continuidade do mesmo, ampliando para 

outras maternidades e para as comarcas do interior, o sistema de 

atendimento já implantado na Capital.

Programa de 
Combate ao 
Sub-Registro 
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A discussão do Projeto de Efetivação dos 

Polos Regionais da Infância e da Juventude 

se dá acerca de estudos necessários 

à implantação de polos regionais que 

possibilitem a efetividade à regionalização 

das unidades de atendimento, especializadas 

no tema infância e juventude.

No biênio 2011 / 2013, várias foram 

as ações desenvolvidas pela CGJGO com 

objetivo de concretizar a efetivação destes 10 

pólos regionais em Goiás.

Ao longo de 2011, foi elaborado um 

Manual de Rotinas específico para as Varas 

e Juizados da Infância e Juventude. Este 

manual foi lançado no 1º e 2º Workshop 

da Infância e Juventude, realizados na 

comarca de Anápolis, em  novembro/2011 e 

dezembro/2011, respectivamente, ocasião em 

que juízes, escrivães, escreventes, psicólogos 

e assistentes sociais da infância e juventude 

foram capacitados e discutiram temas 

relevantes sobre este segmento.

A partir das discussões surgidas 

durante os workshops, equipes de diversos 

departamentos da Corregedoria reuniram-se 

Efetivação dos 
Polos Regionais

 da Infância e 
da Juventude
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para discutir a adaptação do Sistema de 

1º Grau – SPG às rotinas já normatizadas, 

tornando o sistema apto a receber as 

demandas da Infância e Juventude.

Concomitante ao lançamento do 

manual e à realização dos workshops 

para desenvolvimento e capacitação 

dos magistrados e servidores, a CGJGO 

publicou o Provimento nº 12/2011, que altera 

o Provimento nº 24/2010, consolidando 

as normas relativas ao procedimento de 

encaminhamento de adolescentes autores de 

atos infracionais às unidades de internação e 

institucionaliza o Manual de Padronização das 

Rotinas da Infância e Juventude.

Outra ação relevante desta 

Corregedoria em 2012 foi conseguir, em 

parceria com o Ministério Público, que o 

governo do Estado assinasse um Termo 

de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta – PGJ nº 01/2012 – aos 7 dias do 

mês de agosto de 2012, em que o mesmo 

se compromete a construir sete novas 

unidades de internação e reformar outras 

três unidades no Estado de Goiás até o 

final de 2014, de acordo com os pólos 

regionais estabelecidos no provimento 

12/2011 da CGJGO.
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Considerando os projetos apresentados acima, pode-

se concluir que a Meta 5 do Plano de Gestão foi 

cumprida com êxito neste biênio.

ResultadoMeta

 

Resultado
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A redução, em porcentagem, do tempo de tramitação dos processos 

judiciais  viabiliza resultados positivos para a Perspectiva Sociedade, 

que tem como objetivo estratégico a efetividade nos trâmites judiciais.

A redução no tempo de tramitação destes processos aprimora a 

celeridade na atuação institucional desta Corregedoria, garantindo a 

efetividade e a transparência nos atos judiciais do 1º Grau de Jurisdição.

Além dos projetos já citados anteriormente e que fazem parte 

do Programa Atualizar, este órgão buscou no desenvolvimento de 

ferramentas de tecnologia da informação, meios para auxiliar os 

magistrados e as escrivanias no controle processual, como forma de 

buscar agilidade por meio da redução do tempo de tramitação e de 

informações das inconsistências apresentadas nos andamentos de 

processos. Algumas dessas ferramentas foram o Sistema Controle e o 

Sistema de Alertas, conforme apresentados a seguir:

Reduzir em 10% ao ano o tempo de 
tramitação dos processos judiciais.

6
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Visando principalmente ao acompanhamento e controle dos 

indicadores de tempo de tramitação dos processos judiciais, 

o Departamento de Tecnologia e Informação desenvolveu 

o “Sistema Controle”, que auxilia os magistrados no 

acompanhamento e gestão de processos.

Segundo Antonio Pires – Diretor do Departamento de Tecnologia 

e Informação da CGJ - o Sistema Controle é uma ferramenta que 

auxilia os magistrados e escrivanias ao emitir relatórios gerenciais de 

todos os processos em tramitação constantes na base de dados do 

Sistema de Primeiro Grau – SPG. 

O Sistema Controle é apresentado em forma de relatórios, 

que baseados em indicadores pré-definidos, permite aos usuários 

terem orientações adequadas na administração dos seus 

processos. Processos conclusos para o magistrado há mais de 100 

dias; processos com carga / vista aos advogados / promotores 

há mais de 100 dias; Meta 2; Metas 3 e 4 da ENASP; processos 

mais antigos em Goiás; processos aguardando providências de 

escrivania há mais de 3 anos são alguns exemplos de relatórios 

gerenciais que o sistema oferece e que facilitam sobremaneira a 

gestão, acompanhamento e controle das unidades judiciais.

Sistema 
Controle
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Outra ferramenta desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia 

e Informação da CGJGO que tem por finalidade auxiliar os 

magistrados e escrivanias no acompanhamento, gestão e controle 

de seus processos é o Sistema de Alertas.

Com acesso pelo Portal de Sistemas da Corregedoria, este 

sistema fornece um painel de apontadores visuais, nas cores vermelho 

(situações críticas), amarelo (situações de atenção) e verde (situações 

regulares), de acordo com indicadores e critérios previamente 

determinados e configurados pelo Sistema Controle. 

Dessa forma, ao acessar o link do sistema, os magistrados e/

ou servidores conseguem observar facilmente, situações críticas, 

tais como – presos provisórios há mais de 100 dias; processos 

aguardando providências de escrivania há mais de 3 anos; 

mandados de prisão com data de validade vencida. Situações de 

atenção, tais como – processos autuados há mais de 5 anos e 

ainda em tramitação; processos cujo último andamento foi dado 

há mais de 3 anos. E, situações regulares, tais como processos com 

movimentação dentro dos prazos estabelecidos.

Após estudos realizados pela Coordenadoria de Acompanhamento 

e Avaliação de Resultados da Secretaria de Gestão Estratégica, a 

metodologia de cálculo desta meta foi alterada. Assim, os cálculos 

passaram a ser feitos por meio da Mediana, um parâmetro estatístico 

definido como mais adequado para o cálculo da meta, e não mais 

pela Média, como definido anteriormente na elaboração do Plano de 

Gestão desta Corregedoria.

Sistema 
de Alertas
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Baseado nessa nova metodologia, a linha de base e a meta 

traçada também sofreram alterações. Os números e os resultados 

obtidos são apresentados no quadro abaixo:

O resultado geral, pela mediana, foi 630 dias de tramitação, ou seja, uma 

redução de 36,81% em relação aos 997 dias calculados para a nova linha de 

base, alcançando, assim, um grau de cumprimento da meta de 368,1%.

Fonte: Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação de Resultados

(dias) (dias)

Resultado





Tema 

Responsabilidade 
Social e Ambiental
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7
Em busca de acompanhar os avanços no campo da gestão pública a 

Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás se mobiliza por meio de arrojo, 

inovação e mudanças de paradigmas para garantir a efetividade na 

prestação jurisdicional no âmbito do 1º Grau.

Essa meta estabelecida para o tema “Responsabilidade Social 

e Ambiental”, voltada para a Perspectiva Sociedade, trabalha na 

implementação de projetos, programas e práticas de cunho social e 

ambiental que beneficiem a comunidade como um todo.

Os projetos dessa meta comportam temas indispensáveis para 

a atuação sustentável, a fim de contribuir para a construção de uma 

sociedade mais consciente, que se orienta por ações socialmente 

justas, ambientalmente sustentáveis e economicamente eficientes.

Pai Presente, Programa de Combate ao Sub-Registro e Efetivação 

dos Polos Regionais da Infância e da Juventude são projetos já 

apresentados na meta 5 deste relatório, estão também aqui incluídos, 

visto que estão diretamente relacionados com a responsabilidade social.

Para tanto, foram desenvolvidos para esta meta, ao longo 

deste biênio, além dos projetos já anteriormente citados na meta 5, 

os projetos: Audiências Públicas, Processos Fundiários em Goiás e 

Registro de Nascimento Digital.

Efetivar, no mínimo, três projetos 
de caráter social e/ou ambiental que 
atendam à comunidade
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O Conselho Nacional de Justiça, na Meta 4 de 2011, determinou que os 

tribunais deveriam implantar pelo menos um programa de esclarecimento 

ao público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário em 

escolas ou quaisquer espaços públicos.

Neste sentido, o Projeto Audiências Públicas da CGJGO, 

coordenado pelo Juiz Auxiliar Dr. Ronnie Paes Sandre, tem por 

finalidade promover o acesso e a melhoria da comunicação entre 

a comunidade e o Poder Judiciário nas comarcas do Estado, com 

intuito de receber sugestões, críticas e principalmente esclarecer 

sobre as ações promovidas por este Poder. Este, por sua vez, será 

instrumento do diálogo estabelecido com a comunidade na busca de 

soluções para as demandas sociais localizadas.

 As Audiências Públicas viabilizam uma participação direta da 

sociedade no diálogo com a justiça e convida os diversos segmentos da 

comunidade a dar opiniões, fazer questionamentos e ouvir orientações e 

respostas num ambiente interativo. 

Em 2012, foram realizadas audiências públicas nas comarcas 

de Cavalcante, Catalão e Luziânia. Todas elas com participação da 

Corregedora-Geral, na ocasião, Des. Beatriz Figueiredo Franco, do Juiz 

Auxiliar Dr. Ronnie Paes Sandre e da equipe de assessores correicionais, 

coordenada pela Sra. Simone Bernardes Nascimento Ribeiro.

A Audiência Pública de Cavalcante, realizada em 30/08/2012, no 

auditório da Câmara Municipal desta comarca, teve como premissa 

elucidar as dúvidas da comunidade sobre a regularização fundiária urbana 

do município, com destaque da importância daquela reunião e ratifi cação 

do papel da Corregedoria na resolução de problemas da população que 

estão ao alcance do Poder Judiciário.

Projeto 
Audiências 

Públicas
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Em Catalão, a Corregedora-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás também fez o 

pronunciamento de abertura da solenidade 

de Audiência Pública e, na oportunidade, 

enfatizou a satisfação de realizar na Comarca 

mais uma reunião da Justiça com a sociedade, 

pontuando que tais reuniões aproximam os 

cidadãos e os órgãos do Poder Judiciário. Fez 

ainda um especial cumprimento aos cartorários 

ali presentes, ressaltando que os problemas que 

ali passam seriam resolvidos, argumentando 

ainda que o objetivo das audiências é aproximar 

a Justiça da comunidade e que a presença da CGJGO nas Comarcas se dá 

com objetivo de ouvir a população e seus anseios em relação a este Poder.

O alto índice de criminalidade na região do entorno de Brasília foi o 

tema da audiência pública realizada em Luziânia, em 16/10/2012, ocasião 

em que a Des. Beatriz Figueiredo Franco ouviu as críticas e sugestões 

dos magistrados, servidores, promotores de justiça, advogados e demais 

segmentos da sociedade local sobre a estrutura e qualidade da prestação 

jurisdicional. Na oportunidade, foi enfatizado que em razão do alto 

índice de criminalidade e das difi culdades estruturais que enfrentam as 

comarcas da região, em especial, a cidade de Luziânia, a CGJGO estará 

permanentemente vigilante, cobrando das autoridades estaduais e 

municipais, mais atenção sobre estas questões.
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Ao dar prosseguimento à palavra da Corregedora-Geral da Justiça, 

o Juiz Auxiliar da CGJGO, Dr. Ronnie Paes Sandre, cumprimentou 

a todos e, em especial os juízes, por enfrentar uma comarca com 

grandes problemas estruturais. Ressaltou que “o judiciário tem 

procurado se modernizar e que a corregedoria hoje não é mais aquele 

órgão estático. Ao deslocar-se para o interior em busca de maior 

proximidade e comunicação, esta gestão demonstra estar atenta aos 

novos tempos, quando a mobilidade é uma tendência sem volta”.

A Corregedora-Geral da Justiça ressaltou que todas as sugestões e 

reivindicações relatadas na audiência serão analisadas pela Corregedoria. 

A ideia é estudar formas de resolver as questões. Disse, ainda, que não 

tem uma solução pronta para todos os problemas; contudo, cumpre-lhe 

orientar a todos à medida do possível, abordando, 

separadamente, as questões levantadas.

Finalizando, a principal queixa foi a 

falta de pessoal frente à crescente demanda 

judicial, principalmente na área criminal, 

assim como a necessidade de criação de mais 

varas na comarca e realização de concursos. 

Este projeto permite aos gestores da CGJGO 

conhecer a realidade das comarcas, ouvir as 

sugestões e reclamações dos agentes do direito e 

da sociedade, para que possam estudar propostas 

e soluções para qualifi car a gestão do Judiciário.
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Este projeto, coordenado pelo Juiz 

Auxiliar, desta Corregedoria, Dr. Carlos 

Magno Rocha da Silva, almeja a solução 

pacífica dos processos fundiários urbanos e 

rurais que estão em situação difícil há anos 

nas comarcas do interior de Goiás. 

O projeto-piloto, implantado na 

comarca de Cavalcante, é realizado em 

parceria com o Governo do Estado / 

Agência Goiana de Habitação (AGEHAB), 

que comprometeu-se a custear junto 

com a prefeitura local as despesas de 

levantamento cadastral das propriedades 

deste município.

Processos 
Fundiários 
de Goiás

Ao visitar a Comarca para a realização da audiência pública, 

ocasião em que foram entregues as primeiras escrituras de imóveis 

urbanos regularizados por esta iniciativa, a Corregedora 

Des. Beatriz Figueiredo Franco destacou que “o cidadão não vive, 

aqui, uma situação de proprietário, embora já more na cidade há 

muito tempo. Esta iniciativa permitirá que cada pessoa possa dispor 

do seu imóvel conforme manda a lei”.

De acordo com o Juiz Carlos Magno, além da questão 

fundiária urbana, a iniciativa promove também a regularização 

definitiva do Cartório de Registro de Imóveis de Cavalcante. 

E que, com a experiência e o conhecimento adquiridos nesta 

Comarca, a CGJGO poderá promover a regularização fundiária de 

outros municípios do Estado. “É a maior ação de regulamentação 

fundiária de Goiás e a primeira que é feita pela CGJGO”.
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O projeto Registro de Nascimento Digital é mais uma 

iniciativa da CGJGO, desenvolvida pelo Departamento de 

Tecnologia e Informação, que consiste em utilizar o Portal do 

Extrajudicial como plataforma para integrar as maternidades 

com os cartórios de registro civil de forma a facilitar a 

emissão do registro de nascimento.  Esta ação vem sendo 

desenvolvida desde o primeiro semestre de 2012, com a 

colaboração dos Cartórios – Registro Civil das Pessoas Naturais 

da 1ª Circunscrição; Registro Civil das Pessoas Naturais da 

2ª Circunscrição; Registro Civil das Pessoas Naturais da 3ª 

Circunscrição e Registro Civil das Pessoas Naturais da 4ª 

Circunscrição – para que haja o aprimoramento do sistema 

já utilizado pelo Programa de Combate ao Sub-registro, já 

existente nas maternidades Nascer Cidadão e Maria de Lourdes.

Registro de 
Nascimento 

Digital

Considerando que, além dos projetos constantes da meta 5, 

que já possuem pelo próprio tema um caráter social, somados 

aos três projetos aqui apresentados, a meta 7 foi cumprida com 

louvor neste biênio.

Resultado





Perspectiva 

Procedimentos 
Internos





Tema 

Eficiência 
Operacional
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O Departamento de Planejamento e Programas da CGJGO foi criado 

pela Portaria nº 01/2012 e tem, entre suas funções, a elaboração dos 

Planos de Gestão, o suporte técnico para a elaboração dos programas, 

acões e projetos desenvolvidos pelos demais departamentos e áreas 

deste órgão, e o acompanhamento e controle das metas definidas, 

tanto pela própria CGJGO em seus planos de gestão, quanto às 

definidas pela Corregedoria Nacional de Justiça, pelo Conselho 

Nacional de Justiça e pelo Plano Estratégico do TJGO.

O sucesso do Planejamento está no trabalho realizado em 

equipe, sempre acompanhando, orientando e intermediando 

os demais departamentos e áreas no desenvolvimento de seus 

programas e projetos, de forma que estes não deixem de ser 

executados por problemas técnicos e/ou operacionais.

Considerando que um Plano de Gestão é um documento 

que retrata a intenção do que se pretende realizar ao longo de 

Alcançar 75% de realização 
das metas previstas no Plano 
de Gestão da CGJGO

8
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um período e que, em momento algum, há a pretensão de que 

este seja executado em sua totalidade, visto que as metas e 

ações previstas sofrem interferências de variáveis externas, não 

controláveis por quem define as diretrizes desse documento, 

no plano da CGJGO, a Meta 8, de responsabilidade deste 

departamento, determina que o cumprimento de 75% das 22 

metas estabelecidas é considerado um resultado satisfatório.

Assim, durante este biênio, o Departamento de Planejamento 

e Programas da CGJGO acompanhou o desenvolvimento e 

execução das metas determinadas, por meio da elaboração 

dos projetos estratégicos para elas definidos e das ações 

que possibilitaram ao final deste período alcançar 76,19% de 

cumprimento, conforme apresentado na tabela. Resultado este, 

altamente satisfatório, visto que o Plano de Gestão vigente tem 

prazo para ser executado até o final de 2013.
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ResultadoMeta Descrição da meta

Meta 1 Reduzir para 70% a taxa de congestionamento do 1º Grau

Meta 2 Reduzir para 46% a taxa de congestionamento dos Juizados Especiais

Meta 3 Reduzir para 63% a taxa de congestionamento das Turmas Recursais

Meta 4 Julgar quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos durante os 

anos de 2012 e 2013 e parcela do estoque

Meta 5 Executar, no mínimo, três projetos para Efetivação da Política da Infância e da 

Juventude no Estado de Goiás

Meta 6 Reduzir em 10% ao ano o tempo de tramitação dos processos judiciais

Meta 7 Efetivar, no mínimo, três projetos de caráter social e/ou ambiental  que atendam 

à comunidade

Meta 8 Alcançar 75% de realização das metas previstas no Plano de Gestão da CGJGO

Meta 9 Publicar, anualmente, 100% das ações correicionais (preservado sigilo)

Meta 10 Relatar 80% dos procedimentos disciplinares em até 180 dias, sobre o acervo 

verificado até 31/12/2011

Meta 11 Realizar, anualmente, correições em pelo menos 30% das unidades jurisdicionais

Meta 12 Fiscalizar, anualmente, 100% das metas nacionais do CNJ relacionadas ao 1º Grau

Meta 13 Elaborar o projeto para implantação da Uniformização Jurisprudencial das 

Turmas Recursais no âmbito estadual

Meta 14 Estruturar equipe multidisciplinar para atender aos beneficiários do livramento 

condicional e cumpridores de medidas e penas alternativas em Goiás
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Resultado

ResultadoMeta Descrição da meta

Meta 15 Reduzir em 10% o tempo médio de tramitação dos processos administrativos da CGJGO

Meta 16 Atualizar o regimento interno da Corregedoria até 31/12/2012

Meta 17 Implantar o Selo Eletrônico em 100% das serventias extrajudiciais de Goiânia até 31/12/2012

Meta 18 Promover, anualmente, no mínimo 15 horas de capacitação por  servidores da 

CGJGO e do 1º Grau

Meta 19 Implantar o sistema de leitura óptica nas comarcas com autuação mensal ≥ a 150 

processos, até fevereiro de 2014

Meta 20 Elaborar, com a presidência, projeto sobre a implantação do PJe – Processo 

Judicial Eletrônico - para o TJGO até fevereiro de 2013

Meta 21 Propor medida visando a garantir e projetar rubrica específi ca para as despesas da CGJGO

Meta 22 Elaborar proposta de projeto de lei para a alteração do Regimento de Custas da 

Justiça do Estado de Goiás, até janeiro de 2014



68686868

A Meta 9 do Plano de Gestão da CGJGO foi baseada na meta 2, 

estabelecida pela Corregedoria Nacional de Justiça em 2012,  e 

determina que deverão ser publicados, na internet, os relatórios 

relativos aos processos administrativos, de inspeção, de correição, 

atos normativos e demais documentos, assegurado o direito 

de acesso a toda e qualquer pessoa, independente de prévio 

cadastramento ou de demonstração de interesse, com preservação 

do sigilo nos termos da lei.

Publicar, anualmente, 100% 
das ações correicionais 

9
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Após fazer as adequações necessárias na página da CGJGO na 

internet, todos os relatórios, de todas as correições realizadas, 

passaram a ser publicados no final de 2012. Dessa forma, a meta foi 

cumprida integralmente para este biênio.

Resultado



70707070

A Meta 10, conforme definida pela Corregedoria Nacional 

de Justiça, em 9 de janeiro de 2012, determina que todas 

as Corregedorias deverão relatar 80% dos procedimentos 

disciplinares, até 180 dias, do acervo verificado até 31/12/2011.

O Departamento de Tecnologia da Informação da CGJGO 

passou a emitir relatórios extraídos do Sistema Eletrônico de 

Documentos (SED) para definir parâmetros de análise e contabilizar 

a quantidade de dias gastos nos procedimentos disciplinares.

Relatar 80% dos procedimentos 
disciplinares em até 180 dias, sobre o 
acervo verifi cado até 31/12/2011

10
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Foi verificado que, em 31/12/2011, havia 4 (quatro) processos 

administrativos disciplinares que se encaixavam na descrição da 

meta. Todos eles tiveram relatório e voto com prazo inferior a 180 

dias, conforme informação da Secretaria Executiva da CGJGO. 

Portanto, a meta foi 100% alcançada.

Resultado



72727272

A meta 11 do Plano de Gestão da CGJGO, em atendimento ao 

tema Eficiência Operacional e em consonância com a meta 4 da 

Corregedoria Nacional de Justiça, determina realizar, anualmente, 

independente de norma interna, inspeções ordinárias ou 

extraordinárias, presenciais ou remotas, em pelo menos 30% das 

unidades jurisdicionais, com entrega de relatório conclusivo em até 

30 dias após o término da inspeção.

Todas as correições realizadas em 2012, conforme relatório 

informativo da Assessoria de Orientação e Correição para o 

Departamento de Planejamento da CGJGO, foram presenciais e 

totalizaram entre 42 Comarcas correicionadas, de entrância inicial e 

intermediária, 100 unidades jurisdicionais, e na comarca de Goiânia 

foram correicionadas mais 25 unidades.

Realizar, anualmente, correições 
em pelo menos 30% das unidades 
jurisdicionais

11
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Para o cálculo do indicador desta meta considerou-se o 

total de unidades jurisdicionais correicionadas (125), dividido 

pelo total geral de unidades jurisdicionais do Estado (355), 

resultando em 35,2 % de unidades inspecionadas. A meta foi 

cumprida com êxito.

Resultado



74747474

Fiscalizar, anualmente, 100% 
das metas nacionais do CNJ 
relacionadas ao 1º Grau

12
Essa meta, especificamente, consiste em fiscalizar e monitorar 

permanentemente o desempenho de 100% das metas definidas 

pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio de sistemas 

eletrônicos, e/ou manualmente, durante as inspeções das unidades 

judiciárias, com relatório anual especificando unidades visitadas, 

bem como a situação das metas.

No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desempenho 

das metas determinadas pelo CNJ é fiscalizado por dois órgãos 

simultaneamente: a Corregedoria-Geral da Justiça, pelo Departamento 

de Planejamento e pela Secretaria de Gestão Estratégica, conforme 

apresentado a seguir:

Metas nacionais do CNJ relacionadas ao 1º Grau:

Meta 2/2009 – Identificar e julgar todos os processos distribuídos 

até 31/12/2005.

 Desempenho: 92,5% | Processos pendentes: 14.292

Meta 2/2010 – Julgar todos os processos distribuídos em 2006.

 Desempenho: 81,9% | Processos pendentes: 4.839
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2011 – Não há metas pendentes

Meta 1/2012 – Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do 

que os distribuídos em 2012. 

 Desempenho: 101,0%

Meta 2/2012 – Julgar, até 31/12/2012, pelo menos, 90% dos processos 

distribuídos em 2007 no 2º Grau e nas Turmas Recursais. 

 Desempenho: 110,88% (Meta cumprida) Pendentes (para julgar 100%): 17

Meta 3/2012 – Tornar acessíveis as informações processuais nos portais 

da rede mundial de computadores (internet), com andamento atualizado e 

conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça.

 Desempenho: Meta cumprida.

Meta 4/2012 – Constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a 

função do Juiz de Cooperação.

 Desempenho: Meta cumprida.

Meta 5/2012 – Implantar sistema eletrônico para consulta à tabela de 

custas e emissão de guia para recolhimento.

 Desempenho: Meta cumprida.

Dessa forma, considera-se que essa meta foi 100% cumprida em 2012.Resultado
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13

Elaborar o projeto para implantação 
da uniformização jurisprudencial das 
Turmas Recursais no âmbito estadual

Esta meta, procedente das metas da Corregedoria Nacional de Justiça para 

2012, defi ne que esta Corregedoria deve elaborar um projeto que possibilite 

a instalação das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais. 

Considerando que a Lei Federal n° 12.153, de 22 de dezembro de 

2009, determinou a criação de Turmas de Uniformização nos Sistemas 

dos Juizados Especiais estaduais e que o disposto no art. 20 da referida lei, 

atribui aos Tribunais competência para expedir normas visando a regular 

o procedimento a ser adotado para o processo e o julgamento do pedido 

de uniformização de interpretação de lei, quando houver divergência 

entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito 

material ou processual, a CGJGO está elaborando um projeto, que deverá 

ser apresentado à Presidência deste Tribunal no início de 2013.

Com efeito, essa almejada uniformização representa o verdadeiro 

aprimoramento do trâmite processual dos feitos relacionados à Lei 

n° 9.099/95, seja pela possibilidade dos Julgadores se referenciarem em 

casos efetivamente idênticos, seja pela esperada redução de litígios 

fundados em teses reconhecidamente minoritárias.



CORREGEDORIA-GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

RELATÓRIO DE GESTÃO 
2011 / 2013

77

Como o projeto não está concluído, considera-se que esta meta 

não foi cumprida até o final deste biênio.
Resultado



78787878

Estruturar equipe multidisciplinar 
para atender aos benefi ciários 
do livramento condicional e 
cumpridores de medidas e penas 
alternativas em Goiás

Apesar de constar como meta no Plano de Gestão desta 

Corregedoria, o projeto Estruturação de Equipes Multidisciplinares 

para atender às Varas de Execução Penal e Medidas e Penas 

Alternativas, foi elaborado pela Secretaria de Gestão Estratégica do 

TJGO, com o apoio da Diretoria de Recursos Humanos.

Após o encaminhamento, em 2012, para a Presidência e Diretoria 

Geral, de algumas propostas e sugestões para a estruturação dessas 

equipes, não foi possível, ainda, efetivar este projeto.

14
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Dessa forma, pode-se considerar que esta meta não foi cumprida, 

devendo ser postergada sua execução para o biênio 2013 / 2015. 
Resultado



80808080

15

Reduzir em 10% o tempo médio 
de tramitação dos processos 
administrativos da CGJGO

A Meta 15, que compõe o objetivo estratégico de garantir 

celeridade e transparência aos trâmites judiciais e administrativos 

do 1° Grau de Jurisdição, na perspectiva Procedimentos 

Internos, no que diz respeito ao tema Eficiência Operacional, 

busca imprimir celeridade na tramitação dos procedimentos 

administrativos que subsidiam a prestação jurisdicional. 

São projetos estratégicos desta meta: Gestão por Processos 

e Digitalização do Acervo Documental.
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Esse projeto visa a implantar a ferramenta de Gestão por Processos 

nos departamentos componentes da estrutura organizacional da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, com o intuito de otimizar 

os resultados, por meio da melhoria contínua de fl uxos de trabalho 

mapeados e analisados,  para o aperfeiçoamento no desempenho destes.

O piloto deste projeto foi executado na Secretaria Executiva da 

CGJGO em 2012. Foram condicionantes para o êxito da implantação da 

Gestão por Processos, a definição da equipe de aperfeiçoamento dos 

processos, bem como o mapeamento e a identificação dos 

macroprocessos realizados atualmente.

O levantamento de requisitos de fluxos de trabalho, juntamente 

com a identificação das rupturas e possibilidades de melhoria nestes, 

também se fez imperativo para a eficácia 

da gestão. Sequencialmente, foi realizado o 

redesenho dos fluxos de trabalho, na forma 

ideal, associada à definição de indicadores de 

desempenho para que o acompanhamento da 

execução dos processos remodelados fosse 

mais eficiente.

Com a implementação da Gestão por 

Processos, objetiva-se gerar uma cultura de 

melhoria contínua, em que os procedimentos 

realizados nesta Corregedoria serão 

constantemente analisados e aprimorados.

Projeto 
Gestão por 
Processos
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O projeto Digitalização do Acervo 

Documental faz parte da meta 15 do Plano 

de Gestão da CGJ que busca reduzir em 

10% o tempo de tramitação dos processos 

administrativos da CGJGO.

O projeto se justifi ca por apresentar-

se como uma forma de agilizar a consulta 

ao acervo documental da Corregedoria, 

possibilitando a localização de documentos recentes e antigos, de 

forma ágil, através de pesquisas por tipo e ano do documento, nome, 

assunto e, até mesmo, por quaisquer palavras contidas nos mesmos.

O projeto visa a disponibilizar eletronicamente, para o 

público interno e, posteriormente, para o público externo, todos os 

documentos administrativos da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás, preservado o sigilo, criando, também, uma rotina de 

alimentação diária em sistema próprio desenvolvido por este órgão.

Projeto 
Digitalização do 

Acervo Documental
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Em 2012, em regime de mutirão de serviços, os departamentos da 

CGJGO digitalizaram 37.489 documentos, relativos ao período de 1978 – 2012.

De acordo com as informações da Divisão de Gerenciamento dos 

Sistemas da CGJGO, do Departamento de Tecnologia da Informação, 

no início de 2012, o tempo médio de tramitação dos processos 

administrativos deste órgão era de 96 dias. E, ao longo do ano, por meio 

dos projetos e de ações específi cas, foi possível diminuir esta média para 

50 dias, o que resultou em uma redução de 48%, nesse tempo.

Assim, com uma redução de 24,3% no tempo médio de tramitação dos 

processos  administrativos da CGJGO (50 dias), pode-se considerar que 

a meta foi cumprida com louvor.

Resultado



84848484

16

Atualizar o Regimento Interno da 
Corregedoria até 31/12/2012

Com a reestruturação organizacional da CGJGO, implantada por 

meio dos cargos criados com a lei 17.479, de 8 de dezembro de 2011, 

e regulamentada pela Portaria nº001/2012, deste Órgão, tornou-se 

imprescindível adequar o Regimento Interno em vigor às mudanças 

efetuadas ao longo deste biênio.
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O Projeto Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça 

teve como propósito consolidar informações, bem como editar 

a nova estrutura organizacional da CGJGO na busca pela 

garantia da transparência de normas internas e celeridade nos 

trâmites judiciais e administrativos.

Em 2012, foi designada uma equipe, coordenada pelo 

Juiz Auxiliar da CGJGO – Ronnie Paes Sandre e composta por 

servidores da CGJGO e da Secretaria de Gestão Estratégica do 

TJGO, que concluiu a minuta do Regimento no final desta gestão, 

encaminhando-o para aprovação às unidades competentes.

Desta forma, conclui-se que a meta foi alcançada com êxito neste biênio. 

Regimento 
Interno

Resultado

Regimento 
Interno 

CGJO

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
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Implantar o Selo Eletrônico em 100% 
das serventias extrajudiciais de 
Goiânia até 31/12/2012

A meta 17, na busca de garantir proatividade, credibilidade e 

transparência aos trâmites judiciais e administrativos do 1° Grau 

de Jurisdição, por meio da eficiência operacional, abarca projetos 

estratégicos, tais como - Portal do Extrajudicial, Selo Eletrônico e 

Certificação ISO 9001.

Assim, a Eficiência Operacional é premissa para o adequado 

desempenho de todos os projetos direcionados para a Perspectiva 

Procedimentos Internos. Nesse contexto, o Departamento de 

Tecnologia da Informação desenvolveu projetos com foco no 

Extrajudicial, utilizando como suporte uma plataforma web, ao 

mesmo tempo, proporcionando segurança jurídica a todos os atos que 

dependam de acompanhamento e fiscalização do Judiciário em Goiás e 

respeitando o princípio da sustentabilidade.

17
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O Portal do Extrajudicial é um sistema web que possui vários 

softwares internos para utilização pelas serventias extrajudiciais. É uma 

iniciativa inovadora do Departamento de Tecnologia da Informação 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, lançado em 

12/03/2012. Esse Portal disponibiliza em ambiente único, com acesso via 

internet, os atos notariais e registrais das serventias extrajudiciais, com 

garantia de maior transparência e segurança à sociedade.

Neste portal, concentram-se sistemas de informações demandados 

pelo Conselho Nacional da Justiça, pela Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás e pelas próprias Serventias, tais como: 

Serventias Extrajudiciais

de Inventários, Partilhas, Divórcios e 

Testamentos

Estrangeiros com Terras em Goiás

Projeto 
Portal do 

Extrajudicial
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Este projeto benefi cia de forma célere e acessível a alimentação e 

consulta de dados pertinentes ao serviços extrajudiciais, dispensando 

o uso de papel e custos de postagem, bem como possibilita o 

armazenamento de informações próprias das serventias, em ambiente 

de acesso personalíssimo, por meio de login e senha confi dencial, em 

local único, para atendimento às demandas impostas pelos órgãos 

de correição e fi scalização e às regulamentações determinadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça.

“O portal tem por fi nalidade concentrar todos os sistemas 

pertinentes aos serviços extrajudiciais em um único portal, facilitar o 

contato e a interação dos cartórios com a Corregedoria e possibilitar, 

aos titulares de cartório, a consulta aos bancos de dados atualizados 

(base de inventário, partilha, divórcio e testamento / base de 

estrangeiros com terras em Goiás), conferindo maior segurança aos atos 

praticados”, observou Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura – 

Juíza Auxiliar da CGJGO e coordenadora deste projeto.



CORREGEDORIA-GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

RELATÓRIO DE GESTÃO 
2011 / 2013

89

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás tem por 

objetivo substituir todos os selos em papel, utilizados atualmente 

pelas serventias extrajudiciais, pelo Selo Eletrônico. Segundo 

Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura – Juíza Auxiliar 

da CGJGO e Coordenadora deste projeto – “O selo eletrônico 

vai propiciar maior agilidade e garantia aos atos dos cartórios 

extrajudiciais. Economiza espaço, mão de obra; facilita o serviço 

e evita que os selos tenham que ser colados, dando início a uma 

nova era de modernidade, segurança jurídica e redução de custos 

nos serviços notariais e registrais”.

O Sistema de Selo Eletrônico foi regulamentado pelo provimento 

nº3, de 7 de maio de 2012, da CGJGO, e lançado ofi cialmente em 

20/06/2012. Este,  é disponibilizado via internet, no Portal do 

Extrajudicial, cujo acesso é feito mediante login e senha, permitindo 

aos delegatários de cartórios solicitarem os atos necessários para sua 

utilização diária e fazerem seu download, bem como enviar os atos já 

utilizados pelo cartório upload para a Corregedoria. 

As serventias extrajudiciais poderão escolher utilizar seus 

próprios sistemas para inserir as informações (dados) do Selo 

Eletrônico, mas é obrigatório o uso do sistema pelo Portal do 

Extrajudicial para pedir os Selos Eletrônicos e enviá-los depois de 

serem utilizados. Estes são compostos de 23 números que ficam 

impressos nos documentos autenticados e armazenados no banco 

de dados do TJGO, identificando qual ato foi praticado, por qual 

cartório, em que data e quais são as partes envolvidas, reduzindo 

a ocorrência de fraudes.

Projeto Selo 
Eletrônico
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O objetivo do projeto Certifi cação ISO 9001 é implantar um 

Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, especifi camente em 

relação ao processo do Selo Eletrônico Extrajudicial, para atender às 

exigências de conformidade com os requisitos da Norma Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR ISO 9001:2008. 

A implantação do SGQ busca a obtenção da Certificação do 

Sistema de Gestão da Qualidade por um Organismo Certificador 

de Sistema – OCS, credenciado pelo Instituto Nacional de 

Metrologia Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. 

A obtenção desta certificação tem o intuito de dotar a CGJGO 

de mecanismos mais eficientes e eficazes, a fim de promover a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Reconhecida a importância de proporcionar qualidade em 

uma organização, observam-se os benefícios almejados com a 

implantação da Gestão da Qualidade e Certifi cação ISO 9001, na 

busca de oferecer serviços de alta qualidade, ágeis e padronizados, 

o que resulta aumento da satisfação da sociedade e, analogamente, 

melhoria da imagem institucional que deriva da redução de falhas, 

desperdícios e retrabalho nos processos produtivos.

A certificação do processo de Selo Eletrônico é uma iniciativa 

inovadora da CGJGO, que tem como foco a melhoria contínua do 

fluxo de trabalho.

Projeto 
Certifi cação 

ISO 9001
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Conforme informação do Departamento de Tecnologia da Informação, 

100% das serventias extrajudiciais de Goiânia já estão com o Sistema 

de Selo Eletrônico implantado. Portanto, a meta foi concluída.

Resultado 
alcançado





Perspectiva 

Recursos





Tema 

Gestão 
de Pessoas
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Promover, anualmente, no mínimo 15 
horas de capacitação por servidores 
da CGJGO e do 1º Grau

O fomento à capacitação de servidores impulsiona resultados positivos 

à Meta 18, que busca desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 

dos magistrados e servidores do 1° Grau de Jurisdição e atende ao Tema 

Gestão de Pessoas alinhado à Perspectiva Recursos que compõe o Mapa 

Estratégico do Plano de Gestão desta Corregedoria.18
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É propósito deste projeto, preparar magistrados e servidores 

para o trabalho contemporâneo e célere, que é a premissa do 

Judiciário nacional. No processo de capacitação, é importante 

que se exercite as habilidades básicas, específicas e de gestão, 

ou seja, além de aprimorar especificamente determinada 

atividade, o capital humano deverá ser estimulado a praticar suas 

competências essenciais, que tratam da apresentação pessoal, 

aparência, autoestima, comunicação, dos relacionamentos 

interpessoais, e da capacidade de se autogerir, tomar decisões, 

participar de trabalho em equipe, bem como do processo de 

desenvolvimento contínuo na profissão. 

O desenvolvimento e a capacitação profissional são de grande 

importância para as pessoas envolvidas, à medida que possibilita a 

atualização e ascensão em suas carreiras profissionais.

Acreditando que o desenvolvimento e 

a capacitação são indispensáveis à carreira 

de um profissional e que devem ser 

encarados como um projeto, e como tal, 

necessita ter bem definidos os objetivos 

e ações a serem executadas, a CGJGO, 

com o apoio da Diretoria de Recursos 

Humanos do TJGO, ao longo deste biênio, 

promoveu diversas ações que tiveram como 

foco principal a melhoria da prestação 

jurisdicional, por meio de seminários, 

workshops e cursos, conforme alguns 

exemplos apresentado a seguir:

Plano de 
Capacitação por 
Servidores da 

CGJGO e do 1º Grau
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Este workshop teve por objetivo capacitar magistrados, escrivães 

e escreventes das varas de execução penal do Estado no modelo de 

gestão de processos sugerido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Na ocasião, Dr. Wilson da Silva Dias  – Juiz Auxiliar da CGJGO e 

coordenador do projeto - apresentou o Manual de Uniformização 

das Rotinas de Execução Penal, que adaptou as práticas previstas no 

manual do CNJ com o Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás.

Workshop de 
Uniformização 
das Rotinas de 
Execução Penal

Realizado em 
02 e 03/05/2011 

e 09 e 10/05/2011
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Este seminário, resultado de uma parceria entre a Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás, o Ministério Público do Estado de Goiás , 

a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás e o Conselho Estadual 

de Educação de Goiás, teve como fi nalidade reunir os agentes do direito 

e da educação para debater sobre assuntos pertinentes à Educação sob 

a perspectiva do direito.

  Workshop 
da Infância e 
Juventude

Realizado em 
30/11/2012
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O evento de lançamento do Plano de Gestão e do Sistema Controle 

da CGJGO – Coordenado pelos Juízes Auxiliares da CGJGO, Carlos 

Magno Rocha da Silva, Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura e 

Ronnie Paes Sandre – teve por premissa, além de apresentar o referido 

plano e o sistema, capacitar os magistrados no que diz respeito à 

metodologia utilizada na elaboração de planos estratégicos, projetos 

e definição de indicadores de desempenho. Os participantes foram 

orientados também sobre como utilizar o Sistema Controle.

  Lançamento 
Plano de Gestão e 
Sistema Controle

 Realizado em 
01/06/2012
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Este seminário, resultado de uma parceria entre a Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás, o Ministério Público do Estado de Goiás, 

a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás e o Conselho Estadual 

de Educação de Goiás, teve como fi nalidade reunir os agentes do direito 

e da educação para debater sobre assuntos pertinentes à Educação sob 

a perspectiva do direito.

  I Seminário 
Interdisciplinar 

de Direito da 
Educação

Realizado em 
30/11/2012
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Os cursos do Execpenweb capacitaram aproximadamente

130 servidores (escrivães e/ou escreventes) designados pelos juízes 

titulares das varas com competência em execução penal para se 

habilitarem a manusear o sistema de acompanhamento e cálculo de 

liquidação de penas.

  Cursos do 
ExecpenWEB

Realizados ao 
longo do 

2º semestre de 2012
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A equipe do Programa Atualizar ministrou cursos de capacitação 

em gestão de escrivanias, durante o ano de 2012, para os escrivães e 

escreventes que tomaram posse dos cargos ao longo do ano e para 

os servidores que atuam nas escrivanias das comarcas do interior do 

Estado, onde a equipe se fez presente.

  Cursos do 
Programa Atualizar
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Além dos eventos de capacitação anteriormente apresentados, 

outros cursos promovidos pela Diretoria de Recursos Humanos 

foram ministrados ao longo deste biênio, entre eles: Juntos 

Fazemos a Justiça; Atualização para Oficiais de Justiça; Liderança 

e Motivação de Equipes; Excelência no Atendimento ao Público e 

Atualização para Contador Judiciário.

De acordo com o levantamento de informações feito pelo sistema 

de gerenciamento de pessoal – GP Password – utilizado pela 

Diretoria de Recursos Humanos, entre magistrados e servidores do 

1º Grau, a média geral de horas de capacitação foi de 18,6h/pessoa, 

superando a meta proposta que era de 15 horas de capacitação por 

magistrados e servidores da CGJ e do 1º Grau. Assim, considera-se 

que esta meta foi cumprida com sucesso.

IC Índice de Capacitação

ICM Índice de Capacitação de Magistrados

ICS Índice de Capacitação de Servidores

HC Número de Horas de Capacitação

TS Total de Servidores e Magistrados

Resultado
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Capacitação/horas

 





Tema 

Infraestrutura e 
Tecnologia
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Implantar o sistema de leitura óptica 
nas comarcas com autuação mensal ≥ 
a 150 processos, até fevereiro de 2014

O leitor óptico é uma ferramenta que otimiza a tramitação dos 

processos entre a escrivania e os gabinetes, acelerando inclusive a 

própria marcha processual. Objetiva-se, neste projeto, economizar 

tempo com a operação na tramitação processual, visto que não será 

mais necessário digitar o número do processo no Sistema de 

1º Grau – SPG na hora de consultar e/ou alimentar informações.

O procedimento consiste na confecção de etiqueta adesiva que 

é afixada na capa do processo, na qual se insere, por impressão, um 

código de barras que se refere ao número do protocolo do processo. 

O leitor óptico passa a ler o código de barras, facilitando a operação 

do manuseio do processo no sistema, racionalizando o tempo da 

tramitação processual nas unidades judiciárias do Estado de Goiás. 

19
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O projeto de implantação do sistema de leitura óptica nas 

Comarcas com autuação mensal ≥ 150 processos já foi aprovado 

pela Comissão de Informatização do TJGO e, atualmente, o 

processo de aquisição das impressoras térmicas para as etiquetas 

e dos leitores de códigos de barras para as escrivanias encontra-

se em fase de conclusão. A implantação do sistema está previsto 

para 2013. Dessa forma, considera-se esta meta em andamento.

Resultado 

0
(Comarcas)

0
(Comarcas)

0
(Comarcas)
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Elaborar, com a Presidência, projeto 
sobre a implantação do Processo 
Judicial Eletrônico – PJe – para o 
TJGO até fevereiro de 2013

Esta meta tem por finalidade elaborar um projeto que venha a auxiliar 

na transição do uso do processo físico para o processo eletrônico.20
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O PJe é o novo sistema de Processo Eletrônico desenvolvido pelo 

Conselho Nacional de Justiça, já implantado em alguns Tribunais do país. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nomeou uma Comissão para 

elaborar os estudos iniciais para análise da viabilidade de implantação 

deste, instituída pela Portaria Conjunta nº 04/2012 .

Neste sentido, a CGJGO, como gestora do 1º Grau de Jurisdição, é 

representada nessa comissão pelo Juiz Auxiliar – Dr. Ronnie Paes Sandre 

e pelo Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação – 

Sr. Antonio Pires de Castro Júnior.

Após receber email do Conselho Nacional de Justiça, em setembro/2012, 

comunicando que por deliberação do Comitê Gestor do PJe e da 

Comissão de TIC,  de que “estavam suspensas novas instalações em 

produção do PJe nos Tribunais de Justiça, em razão do empenho na 

estabilização da versão “descanso (1.4.x)” e da instalação do PJe no 

próprio CNJ”; e, também, após conclusão feita pela Comissão de 

Tecnologia do ENCOGE – Encontro do Colégio de Corregedores Gerais 

dos Tribunais de Justiça, em reunião realizada em outubro/2012, que 

atentou pelo fato de que “apesar de o PJe ser um sistema que tem uma 

boa concepção e uma modelagem funcional, a aplicação deste ainda não 

alcançou a fase de maturação, e com isso, por mais que se concentrem 

esforços materiais e humanos, estes são confrontados com problemas de 

desenvolvimento”,os estudos do TJGO / CGJGO para fazer adesão ao PJe 

foram suspensos. 

Portanto, esta meta não foi cumprida.

Processo Judicial 
Eletrônico – PJe

Resultado





Tema 

Orçamento
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21

Propor medida visando a garantir e 
projetar rubrica específi ca para as 
despesas da CGJGO

Entendendo que, por se tratar de elaboração de Projeto de Lei 

que alteraria a estrutura e a competência desta Corregedoria, para 

o efetivo cumprimento dessa meta, a CGJGO optou, neste biênio, 

apenas por incluir no orçamento do TJGO verba específica para os 

projetos deste órgão. 



CORREGEDORIA-GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

RELATÓRIO DE GESTÃO 
2011 / 2013

115

Assim, essa meta, derivada das metas da Corregedoria Nacional de Justiça não 

pôde ser concluída até o final de 2012.
Resultado
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Elaborar proposta de projeto de lei 
para a alteração do Regimento de 
Custas da Justiça do Estado de Goiás, 
até janeiro de 2014

Conforme informações prestadas pela Assessoria de Orientação 

e Correição, a minuta de Projeto de Lei que altera o Regimento de 

Custas, elaborada pelo grupo de trabalho específico para rever as 

tabelas e nomenclaturas de feitos e procedimentos utilizados pelos 

sistemas informatizados do Poder Judiciário, instituído pela Portaria 

Conjunta nº 01/2012, está pronta e foi encaminhado o projeto à 

Comissão de Regimento e Organização Judiciária do TJGO, no 

segundo semestre de 2012, para validação e, posteriormente, ser o 

projeto encaminhado à Corte Especial para aprovação.

22
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Esta meta foi considerada cumprida.Resultado





Ações da 
Corregedoria-Geral 
do Estado de Goiás
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Projetos e ações realizados para 
melhoria dos serviços prestados pela 
Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás

O empreendedorismo acontece na CGJGO à medida que ocorre a 

mudança do paradigma de uma gestão rígida, com foco na vertente 

correicional, para uma administração ousada e de vanguarda, pautada na 

gestão e orientação, de forma a atender às demandas crescentes da justiça 

de 1º Grau e na busca de desenvolver um trabalho efi ciente, efi caz e efetivo 

que contribui para a excelência dos serviços prestados à sociedade.

Esta administração, de atitudes atuais no contexto jurídico, interpretou 

como prioridade ações que atendessem a missão, visão e os valores desta 

Corregedoria com objetivo de estruturar um órgão contemporâneo, 

transformador e transparente no anseio de efetivar a efi ciência administrativa.

Todas as ações efetivadas foram pensadas e executadas em razão do  

avanço para um modelo de gerência pública que representa progresso na 

área de planejamento e que assegurassem um bom desempenho, neste 

biênio. Para tanto, foi necessário a ampliação da estrutura organizacional, 

assim como  a redefi nição e aprimoramento do layout, a aquisição de 

equipamentos de tecnologia e mobiliários, na intenção de adequar o 

incremento de servidores no quadro de pessoal, provendo celeridade aos 

serviços na certeza de atender prontamente as demandas da sociedade em 

relação ao Poder Judiciário. 
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Reestruturação 
organizacional da 

CGJGO

Com base na Lei n° 17.479, de 8 de dezembro de 2011, e Portaria 

01/2012, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, a 

estrutura organizacional da CGJGO foi totalmente reformulada, 

principalmente no que diz respeito à Diretoria de Administração e 

Operações, com a finalidade de atender ao pleno cumprimento de sua 

missão institucional.

Na nova estrutura, a Diretoria de Administração e Operações 

passou a coordenar três departamentos: 

pela elaboração dos Planos de Gestão, pela elaboração e 

acompanhamento dos projetos e ações e pelo acompanhamento 

e controle das metas estabelecidas tanto pela CGJGO, quanto 

pelo CNJ, pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelo TJGO.

pelo desenvolvimento, acompanhamento e controle de sistemas 

internos, externos, extrajudiciais e do CNJ; pelo atendimento às 

solicitações do SPG e PROJUDI; pela implantação tecnológica e 

pelo Desempenho Global.

coordena e acompanha os trabalhos da Assessoria de Orientação 

e Correição; da Secretaria de Atividades Forenses (Programa 

ATUALIZAR) e da Divisão de Atividade Específica (Grupo de 

Apoio aos Magistrados).

A dinâmica estabelecida com essa nova 

estrutura permite que as metas, programas, 

projetos e ações planejadas (atribuições 

do DPP), recebam o suporte tecnológico e 

ferramentas necessárias (atribuições da DTI), 

para serem executados com a maior eficiência 

possível (atribuições do DCSA), dando 

respaldo à atuação da Corregedora-Geral e de 

seus Juízes Auxiliares.
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No início de 2011, foi desenvolvido um novo layout para a CGJGO, 

resultante de uma parceria entre a Diretoria de Administração e 

Operações desta e a Coordenadoria de Obras do TJGO.

As novas instalações possibilitaram a inclusão de células de 

trabalho mais modernas para os Assessores Correicionais e para o 

atendimento ao SPG e PROJUDI, a criação de novos espaços para o 

Programa Atualizar e para o Grupo de Apoio aos Magistrados e uma 

sala de reuniões com capacidade para 24 pessoas, equipada com data-

show e tela para projeção.

Essas mudanças proveram melhores condições de trabalho aos 

servidores deste órgão e, consequentemente, maior produtividade e 

melhor desempenho operacional.

Novo layout 
da CGJGO
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Sistema de Execução 
Penal Digital – 
EXECPENWEB

O Programa EXECPENWEB, iniciado em agosto de 2009, derivou 

de uma parceria entre a CGJGO e a Diretoria de Informática do TJGO, 

atendendo ao cumprimento da Resolução nº 113/2012, do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) – que determina a obrigatoriedade de cálculos 

de liquidação de penas serem feitos eletronicamente - o EXECPENWEB 

é um programa que foi desenvolvido pelas servidoras: Nair Pinheiro de 

Moura (CGJGO) e Wilana Carlos da Silva (DINF – TJGO).

O projeto-piloto do referido programa foi implantado inicialmente 

nas varas de Execução Penal das comarcas de Goiânia e Catalão, 

em agosto de 2010.  O desenvolvimento desse programa surgiu da 

necessidade de prover as comarcas com um programa mais célere e 

amplo, para substituir o antigo EXECPEN e que permitisse realizar cálculos 

que abrangessem todos os eventos pertinentes à Lei de Execução Penal, 

bem como para atender às várias interpretações judiciais.

Com o resultado do sucesso da implantação e uso da ferramenta 

nas comarcas citadas acima, a CGJGO, a partir de 2011, decidiu pela 

disponibilização do programa para todas as comarcas de Goiás, tendo 

em vista a certeza da confecção de cálculos de liquidação de penas de 

forma mais dinâmica e precisa, contribuindo para o bom andamento 

da execução penal em todo o Estado.

Vale ressaltar que a Diretoria de Informática, por intermédio da 

servidora Wilana Carlos da Silva, realizou a importação de dados do 

antigo programa Execpen  para o novo EXECPENWEB, permitindo 

que, em todas as comarcas, os eventos cadastrados referentes aos 

processos de execução fossem aproveitados.

Para concluir com sucesso a implantação desse programa, em 2012, 

foi desenvolvido, pela servidora Nair Pinheiro de Moura, o Manual de 

Cálculo de Liquidação de Penas EXECPENWEB, 

como material de apoio, para auxiliar na 

capacitação dos servidores das varas de 

Execução Penal sobre o uso do sistema.

Para o próximo ano, pretende-se 

mapear os problemas de cada comarca, 

com monitoração do uso do mencionado  

programa, a fim de aprimorá-lo e adaptá-lo às 

necessidades que forem surgindo ao longo da 

utilização do sistema.
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1 Elaborar, até abril de 2012, documento 

que norteie as ações da Corregedoria, e que, 

preferencialmente contenha os seguintes 

elementos: Missão; Visão de Futuro; Valores 

Institucionais; Objetivos Estratégicos; 

Indicadores e Metas (incluindo as metas de 

nivelamento das corregedorias, aprovadas no 

V Encontro Nacional); e Iniciativas (projetos 

e ações). Preferencialmente utilizar a 

metodologia do Balanced Scorecard.

Apresentar Plano de Gestão para 
as Corregedorias em até 120 dias

Descrição 
da Meta 
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O Plano de Gestão foi enviado à Corregedoria Nacional de Justiça 

em 29/04/2012 e apresentado em 01/06/2012 e publicado no site da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás. 

Meta concluída.

Resultado

Situação 
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2 Divulgar, tempestivamente, e manter 

atualizados na rede mundial de computadores 

(internet), dados relativos aos processos 

administrativos, relatórios de inspeção/

correição, atos normativos e demais 

documentos, assegurado o direito de acesso a 

toda e qualquer pessoa, independentemente 

de prévio cadastramento ou de demonstração 

de interesse, preservando o sigilo nos 

termos da Lei. Sugere-se que o prazo para 

a divulgação não seja superior a dez dias, 

a contar da edição do ato ou aprovação do 

documento.

Publicar 100% das ações 
Correcionais (preservado o sigilo)

Descrição 
da Meta 
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Estão sendo gerados relatórios de 100% das ações correicionais.

A Corregedoria-Geral da Justiça desenvolveu uma plataforma 

própria, em que é  feita a disponibilização, na internet, de todas as 

ações correicionais; porém, aguarda o lançamento do novo portal do 

TJGO, com previsão para início de 2013.

Resultado

Situação Meta concluída.
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3 Elaborar em até 180 dias relatório e voto de 80% 

dos procedimentos em curso na Corregedoria; o 

percentual será aplicado sobre o acervo verificado 

em 31 de dezembro de 2011, e o prazo será contado 

a partir de 9 de janeiro de 2012.

Relatar 80% dos 
procedimentos disciplinares 
em até 180 dias

Descrição 
da Meta 
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Foi verificado que, em 31/12/2011, havia 4 (quatro) processos 

administrativos disciplinares que se encaixavam na descrição da meta. 

Todos os processos tiveram relatório e voto com prazo inferior a 

180 dias. Portanto, a meta foi 100% alcançada.

Resultado 

Situação Meta concluída.
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4 Realizar, anualmente, independente de 

norma interna, inspeções ordinárias ou 

extraordinárias, presenciais ou remotas, em 

pelo menos 30% das unidades jurisdicionais, 

com entrega de relatório conclusivo em até 

30 dias após o término da inspeção.

Realizar, anualmente, correição 
em pelo menos 30% das 
unidades jurisdicionais, ainda 
que por amostragem

Descrição 
da Meta 
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Todas as correições realizadas em 2012, conforme relatório informativo da 

Assessoria de Orientação e Correição para o Departamento de Planejamento 

da CGJGO, foram presenciais e totalizaram entre 42 Comarcas correicionadas, 

de entrância inicial e intermediária, 100 unidades jurisdicionais, e na comarca 

de Goiânia foram correicionadas mais 25 unidades.

Para o cálculo do indicador desta meta considerou-se o total de unidades 

jurisdicionais correicionadas (125), dividido pelo total geral de unidades 

jurisdicionais do Estado (355), resultando em 35,2% de unidades inspecionadas. 

A meta foi cumprida com êxito.

Resultado

Situação Para 2012 a meta foi concluída.
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5 Em relação ao primeiro grau, monitorar, 

permanentemente, o cumprimento de 

100% das metas do Conselho Nacional de 

Justiça, por meio de sistemas eletrônicos e/

ou manualmente, durante as inspeções das 

unidades judiciárias, com relatório anual 

especificando as unidades visitadas e a 

situação das metas.

Fiscalizar 100% das metas 
nacionais do CNJ

Descrição 
da Meta 
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Essa meta, especificamente, consiste em fiscalizar e monitorar 

permanentemente o desempenho de 100% das metas definidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio de sistemas eletrônicos, e/ou 

manualmente, durante as inspeções das unidades judiciárias, com relatório 

anual especificando unidades visitadas, bem como a situação das metas.

No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desempenho das metas 

determinadas pelo CNJ é fiscalizado por dois órgãos simultaneamente – a 

Corregedoria-Geral da Justiça, pelo seu Departamento de Planejamento e pela 

Secretaria de Gestão Estratégica, conforme apresentado a seguir:

Metas nacionais do CNJ relacionadas ao 1º Grau:

 Identifi car e julgar todos os processos distribuídos até 31/12/2005.

 Desempenho: 92,5% | Processos pendentes: 14.292

 Julgar todos os processos distribuídos em 2006.

 Desempenho: 81,9% | Processos pendentes: 4.839

2011 – Não há metas pendentes

 Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do 

que os distribuídos em 2012. 

 Desempenho: 101,0%

 Julgar, até 31/12/2012, pelo menos, 90% dos processos 

distribuídos em 2007 no 2º Grau e nas Turmas Recursais. 

 Desempenho: 110,88% (Meta cumprida) Pendentes (para julgar 100%): 17

 Tornar acessíveis as informações processuais nos portais 

da rede mundial de computadores (internet), com andamento atualizado e 

conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça.

 Desempenho: Meta cumprida.

 Constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a 

figura do Juiz de Cooperação.

 Desempenho: Meta cumprida.

 Implantar sistema 

eletrônico para consulta à tabela de custas 

e emissão de guia para recolhimento.

 Desempenho: Meta cumprida.

Dessa forma, considera-se que essa meta 

foi 100% cumprida em 2012.

Para 2012, considera-se que essa meta foi 

100% cumprida.

Situação – Para 2012 a meta foi concluída.

Resultado
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6 Em face da previsão da Lei nº 12.153/09, 

onde ainda não regulamentadas, propor a 

instalação das Turmas de Uniformização dos 

Juizados Especiais até abril de 2012.

A fim de subsidiar a proposta sugere-

se consultar a regulamentação dos 

tribunais que já implantaram, a exemplo do 

TJSP, que editou a Resolução nº 553/2011, 

disponível em: 

https://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consulta-

Simples.do?cdVolume=6&nuDiario=1061&cd-

Caderno=10&nuSeqpagina=1

Implantar as Turmas de 
Uniformização no âmbito 
estadual

Descrição 
da Meta 
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Projeto em elaboração. Previsão para execução até final de 2013.Resultado

Meta em andamento.Situação 
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7 Propor, ao Tribunal, até abril de 2012, projeto 

para criação e instalação nas Varas de 

Execução Penal e nas Varas de Penas e Medidas 

Alternativas, de estrutura administrativa (móveis, 

recursos humanos, equipamentos de informática 

e materiais de expediente), para atender aos 

beneficiários de livramento condicional e de 

medidas e penas alternativas.

Garantir a estrutura 
administrativa para atender 
aos benefi ciários do livramento 
condicional e cumpridores 
de medidas e penas 
alternativas (provimento 08 da 
Corregedoria Nacional)

Descrição 
da Meta 
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Estrutura Administrativa Montada. O Presidente do TJGO acolheu 

parecer do Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Wilson da Silva Dias, para que 

se oficie à Corregedoria Nacional de Justiça, informando-o a respeito 

das providências que são adotadas pelo TJGO e encaminhando cópia do 

relatório da Diretoria de Recursos Humanos, o qual apresenta opinião 

sobre a impossibilidade de disponibilizar em cada comarca profissionais 

para atender exclusivamente a Justiça Terapêutica, porquanto os 

profissionais das Equipes Multidisciplinares ao serem lotados nas 

comarcas do Estado alcançarão o ofício de atender, também, a Justiça 

Terapêutica juntamente com as respectivas áreas de atuação. Após o 

envio das respectivas informações à Corregedoria Nacional de Justiça, o 

processo deve retornar à Diretoria Geral para realização de concurso para a 

contratação de profissionais para formação das Equipes Multidisciplinares. 

Processo de contratação/processo seletivo número 4086279.

Resultado

Meta em andamento.Situação 
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8 De acordo com o informado pela Assessoria 

Correicional, a verificação de presos 

provisórios está sendo realizada em 100% 

das correições nas varas criminais. 

Foi desenvolvida uma interface no 

Sistema Controle, desta Corregedoria, que 

fornece relatório atualizado a cada vinte 

e quatro horas da situação dos presos 

provisórios, a partir dos dados constantes do 

Sistema de Primeiro Grau (SPG). Constatou-

se, entretanto que os dados alimentados no 

SPG pelas escrivanias não são atualizados 

a contento, o que faz indicar quantitativo 

de presos provisórios e tempo de prisões 

provisórias em condições alarmantes e 

sabidamente equivocadas.

Incluir em 100% das correições 
nas varas criminais a verifi cação 
da situação de presos provisórios, 
para que o percentual dos presos 
provisórios fi que ao menos na média 
nacional e que seja dado efetivo 
cumprimento à Resolução nº 66/09 
do CNJ (média nacional de 44%)

Descrição 
da Meta 
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A fim de garantir a higidez das informações que serão acessadas, evitando-

se, assim, constrangimentos, a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás 

solicitou aos magistrados e escrivães criminais que realizem correições em 

caráter extraordinário e façam a alimentação do controle de prisões do SPG, 

especialmente atualizando a situação dos presos provisórios indicados nos 

relatórios encaminhados, extraídos do Sistema Controle, que deverá ser 

acessado semanalmente para manutenção da base de dados.

Resultado

 Meta concluída.Situação 
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9 Elaborar e encaminhar à Presidência 

do Tribunal, até abril de 2012, projeto 

visando a criação de Unidade Gestora 

Responsável (UGR), garantindo autonomia 

às Corregedorias para administrar dotações 

orçamentárias e financeiras.

Propor medidas visando a garantir 
rubrica específi ca para as 
despesas das Corregedorias 
(Unidade Gestora – Responsável)

Descrição 
da Meta 
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A ação possível de realização para cumprimento da meta foi incluir no 

orçamento do TJGO verba específica para os projetos da Corregedoria-Geral. 
Resultado

Meta em andamento.Situação 
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10 Elaborar e encaminhar à Presidência 

do Tribunal, até abril de 2012, projeto 

de estruturação ou reestruturação da 

Corregedoria-Geral da Justiça, contemplando 

quadro de servidores efetivos, cargos e 

funções comissionadas, que favoreçam 

o pleno cumprimento de sua missão 

institucional (considerar o modelo aprovado 

no 58º Encoge).

Propor medidas para implantação 
de Estrutura Orgânica defi nitiva 
para as Corregedorias até 
dezembro de 2012

Descrição 
da Meta 
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Conforme Lei n° 17.479, de 8 de dezembro de 2011, e Portaria 01/2012 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, a estrutura organizacional 

da CGJGO foi totalmente reestruturada com a finalidade de atender ao pleno 

cumprimento de sua missão institucional. Por conseguinte, foi elaborado um 

novo Regimento Interno para este órgão, já incluindo as novas atribuições 

e funções de cada área, que será encaminhado, no início de 2013, para a 

aprovação da Corte Especial deste Tribunal.

Resultado

 Meta concluída.Situação 





Ações Propostas 
pelo Conselho 
Nacional de Justiça
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O projeto Mutirão Carcerário foi instituído pelo Conselho 

Nacional de Justiça e diz respeito à ação de examinar todos 

os processos de presos provisórios e condenados, bem como 

especificar a situação do sistema carcerário em Goiás, propor 

soluções e ainda adotar medidas para proporcionar assistência 

jurídica aos presos. Esse projeto faz parte de uma Resolução 

Conjunta n° 1/09, CNJ-CNJMP.

Em síntese, o propósito do Mutirão Carcerário é relatar o 

funcionamento do Sistema de Justiça Criminal, revisar as prisões, 

implantar o Projeto Começar de Novo e, ao final, no relatório dos 

trabalhos, fazer proposições destinadas aos órgãos que compõem 

o Sistema de Justiça Criminal, visando ao seu aperfeiçoamento.

A linha de atuação nos mutirões carcerários assenta-se em 

três eixos bem definidos, quais sejam: a) efetividade da justiça 

criminal: diagnóstico das varas criminais e de execução penal; 

b) garantia do devido processo legal: 

revisão das prisões; c) reinserção social: 

Projeto Começar de Novo.

Problemas diversos são evidenciados 

nos mutirões, como casos de penas 

vencidas, concessão de livramento 

condicional e progressão de regime. Com 

relação à qualidade do encarceramento, 

nos relatórios dos mutirões são relatadas 

péssimas condições de saúde e tais 

irregularidades não podem ser imputadas 

a apenas um órgão, mas a todos que 

compõem o Sistema de Justiça Criminal.

Em 2011, com uma logística inovadora, o 

Mutirão Carcerário do TJGO foi executado pela 

Mutirão 
Carcerário
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CGJGO, sob a coordenação dos Juízes Wilson da Silva Dias – Juiz Auxiliar 

da CGJGO e Éder Jorge – Juiz da Comarca de Trindade.

Nos meses de agosto e setembro de 2011, foram criados dois 

polos de trabalho para fazer a atualização de todos os processos 

de execução penal do Estado.  O Polo Regional de Goiânia (08/08 

a 09/09/2011) concentrou os processos de todas as Comarcas 

do Estado, ressalvadas as Comarcas da 7ª Região Judiciária e as 

Comarcas de Formosa e Planaltina de Goiás (6ª Região).

Local: 1º andar do Edifício do Fórum Criminal de Goiânia – 

Fenelon Teodoro Reis.

O Polo Regional de Luziânia (29/08 a 09/09/2011) concentrou os 

processos das Comarcas da 7ª Região Judiciária (Águas Lindas de Goiás, 

Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio 

do Descoberto, Padre Bernardo e Valparaíso de Goiás) e as Comarcas de 

Formosa e Planaltina de Goiás, pertencentes à 6ª Região Judiciária.

Neste contexto, foi criada a seguinte 

infraestrutura para realização deste 

trabalho em cada um dos polos: sala para 

coordenadores; sala para secretaria; sala 

para magistrados e assistentes; sala para 

promotores de justiça; sala para defensoria e 

sala para cálculo de penas.

Como resultados deste Mutirão, foram 

realizadas visitas aos principais presídios do 

Estado e reexaminados 9.525 processos de 

execução penal e concedidos 972 benefícios, 

correspondendo a 10,2% dos feitos durante 

a execução deste projeto; sendo que, 

destes, apenas 609 (6,39%) implicaram em 

liberdade dos réus.
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O Programa Justiça Plena monitora e dá transparência ao 

andamento de processos de grande repercussão social. Lançado 

pela Corregedoria Nacional de Justiça em novembro de 2010, 

a iniciativa apoia a gestão de causas, relacionadas a questões 

criminais, ações civis públicas, ações populares, processos em 

defesa do direito do consumidor e ambientais. A Corregedoria 

Nacional de Justiça faz a inclusão, no sistema, dos processos que 

são de interesse público e possuem potencial para repercutir com 

maior amplitude na sociedade.

Entre coordenadores e participantes, o Justiça Plena tem oito 

participantes: o Ministério da Justiça (MJ), o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), a Advocacia- Geral da União (AGU), a Secretaria de 

Direitos Humanos (SDH) da Presidência da República, o Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), a Defensoria Pública da União e dos Estados e a 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). Inicialmente, 

os realizadores do projeto definiram como meta acompanhar 200 

processos até o fim de 2012, sendo 100 no primeiro ano do Programa 

(2011) e outros 100 no segundo (2012).

O acesso pleno aos processos acontece por meio do Sistema 

de Acompanhamento de Processos de Relevância Social (SAPRS) e é 

concedido apenas aos representantes cadastrados, que podem consultar 

e atualizar o banco de dados. O menu “Sistema Justiça Plena” permite que 

os processos cadastrados no Programa sejam consultados sem restrição. 

Projeto Justiça 
Plena
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O programa Justiça Plena também tem sido implantado nos estados 

brasileiros, por iniciativa dos próprios Tribunais de Justiça (TJs). Com 

o programa estadual, além do acompanhamento dos 200 casos pela 

Corregedoria Nacional até 2012, a Corregedoria do Tribunal pode fazer 

o acompanhamento de outros casos em apoio aos juízes.

No TJGO, a implantação deste programa cabe à Corregedoria-

Geral, sob a Coordenação do Dr. Carlos Magno Rocha da Silva – Juiz 

Auxiliar da CGJGO e do Sr. Antônio Pires – Diretor do Departamento de 

Tecnologia da Informação. O sistema, que foi cedido pelo CNJ, já está em 

funcionamento e aguarda a indicação dos processos que serão inseridos.

Justiça Plena 
Estadual
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Este projeto atende às resoluções n° 108/2010 e n° 113/2010 

do Conselho Nacional de Justiça a fim de implantar as rotinas 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Gestão para Varas Criminais 

com Competência em Execução Penal onde há de se cumprir 

rotinas estabelecidas por esse Conselho.

Apoiada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a CGJGO, 

sob a coordenação do Dr. Wilson da Silva Dias, Juiz Auxiliar, na 

ocasião, desenvolveu um Manual de Rotinas para a padronização 

dos procedimentos nas varas com competência em execução penal, 

implantando novas metodologias de trabalho nestas unidades 

judiciárias. Para disseminar essas novas práticas foram realizados 

workshops durante os meses de março e abril de 2011, visando à 

capacitação de magistrados e escrivães que trabalham com os 

processos desta natureza.

Projeto de 
Gestão em 

Varas Criminais 
e Execução 

Penal do CNJ
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O Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomendou a criação e 

manutenção do Sistema Banco Nacional de Mandados de Prisão 

que tem por finalidade manter centralizados todos os mandados 

nacionais de prisões emitidos por todos os Tribunais de Justiça. 

O Departamento de Tecnologia da Informação da CGJGO,  envia 

diariamente, via webservice, os registros de mandados de prisão, que 

constam no banco de dados do Sistema de Primeiro Grau - SPG para 

o Conselho Nacional de Justiça.

A regulamentação deste atende à Lei n° 12.403/2011, que 

altera o Código de Processo Penal dando autonomia ao CNJ para 

criação e manutenção deste sistema, cujas informações estarão 

disponíveis para o público, em geral, independente de aviso 

prévio, cadastramento ou demonstração de interesse, sendo de 

responsabilidade do CNJ a manutenção e disponibilização de acordo 

com o artigo 2° da resolução de nº 137/2011 e regulamentado no 

âmbito da Justiça Goiana pela Portaria Conjunta n° 02/2012.

Com vistas à utilização dos dados contidos no Banco Nacional 

de Mandados de Prisão (BNMP) no dia a dia das Polícias Militar, 

Civil e Rodoviária Federal, e também da Secretaria de Segurança 

Pública de Goiás, a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, 

coordenada pela Juíza Auxiliar Camila Nina Erbetta Nascimento e 

Moura, reuniu-se no segundo semestre de 2012, com representantes 

dessas instituições, para incentivá-los a incorporar a consulta ao 

BNMP em suas rotinas. “O BNMP é um banco de dados fundamental 

para as rotinas das polícias em geral, daí a razão pela qual a 

Corregedoria, como órgão que administra a 

ferramenta junto ao Conselho Nacional de 

Justiça, percebeu a pertinência de incentivar 

sua utilização mais frequentemente, firmando 

essas parcerias”, explica Leonardo Martins 

– Diretor de Administração e Operações da 

CGJGO. A ideia é fazer com que, ao realizar 

a abordagem, em geral, os policiais tenham 

condições de, rápida e efi cientemente, 

certifi car se há mandados de prisão porventura 

expedido contra a pessoa abordada e em que 

situação se encontram, caso haja. 

Banco Nacional 
de Mandados de 
Prisão - BNMP
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Diante da premência em atualizar a administração do Poder Judiciário 

foi implantado o Projeto Malote Digital, idealizado pelo Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, que se justifica pela possibilidade de 

promover eficiência e modernizar a gestão da justiça com a utilização 

dos recursos disponíveis de tecnologia da informação na intenção de 

acelerar os trâmites dos documentos viabilizando economia ao erário.

O Malote Digital é um sistema que armazena com segurança 

documentos oficiais e foi desenvolvido tendo com uma de suas 

finalidades possibilitar comunicações recíprocas, oficiais e de mero 

expediente desonerando custos de envio de documentos por meio da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Em 7/12/2012, o Sistema Malote Digital totalizou um número de 

mil oitocentos e quinze usuários ativos e mil e cento e noventa e seis 

unidades organizacionais ativas, em que todas as Comarcas do Estado já 

estão cadastradas e aptas a utilizarem este sistema.

Em Goiás, o Sistema Malote Digital coordenado pelo Juiz Auxiliar 

Dr. Carlos Magno Rocha da Silva e pelo Departamento de Tecnologia e 

Informação foi regulamentado pelo ofício-circular n° 10/2012, assinado 

pela Desembargadora Corregedora Beatriz Figueiredo Franco.

Malote Digital
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No Relatório de Gestão da CGJGO foram apresentados os resultados 

das metas elencadas no Plano de Gestão da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás para o biênio 2012 / 2013; o resultado das 

metas da Corregedoria Nacional de Justiça, determinadas para 2012; 

o desenvolvimento das ações propostas pelo Conselho Nacional 

de Justiça; e outras ações, desenvolvidas pela própria Corregedoria, 

durante esse período.

Foram articulados 39 projetos que contemplaram as 22 metas do 

Plano de Gestão com objetivo de dar efi ciência, efi cácia e efetividade às 

Perspectivas Sociedade – nosso cliente, Procedimentos Internos – nosso 

modus operandi e  Recursos – nossa força motriz, e, ainda, dar sequência 

a programas de sucesso que foram idealizados em gestões anteriores. 

Todas essas metas, programas, projetos e ações tiveram como premissa 

atender às necessidades e demandas do 1º Grau de Jurisdição, no que diz 

respeito, principalmente, à melhoria contínua da prestação jurisdicional.

Com uma gestão estratégica moderna, dinâmica e atual e, ainda, 

com anseio de contribuir para a excelência dos serviços prestados à 

sociedade, é que a CGJGO, apoiada pela sua estrutura organizacional 

e pelo empenho de seus servidores, conseguiu efetivar avanços no 

que diz respeito a sua Atuação Institucional, Responsabilidade Social e 

Ambiental, Procedimentos Internos, Gestão de Pessoas, Infraestrutura 

e Tecnologia, e Orçamento, na busca 

incansável de alcançar sua Visão de futuro 

de “Ser referência nacional em eficiência, 

eficácia e efetividade no que diz respeito a 

orientação, inspeção e correição de todos os 

atos praticados pelo 1º Grau de Jurisdição”.

Finalizamos afirmando que a 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Goiás honrou, neste biênio, sua Missão 

que é “Trabalhar efetivamente para o 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional 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”. 

Departamento de Planejamento e Programas
Janeiro/2013

Considerações 
Finais
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