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Palavra da Corregedora

Ao final do ano de 2012, assumi a gestão

da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJGO), com a
responsabilidade de liderar um órgão sustentado por valores

éticos e morais, focado, sobretudo, na eficiência e na melhoria
da prestação jurisdicional à sociedade.

A Corregedoria-Geral exerce hoje papel proativo

no cenário do Poder Judiciário e tem envidado esforços para
cumprir efetivamente, em tempo hábil, as metas estabelecidas

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria
Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO), especialmente no tocante à modernização dos
trabalhos das unidades judiciárias do Estado.

 Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo

Em 2013, finalizamos o Plano de Gestão 2012-2013 que já estava em

vigor, compreendendo 22 metas, com resultados altamente satisfatórios, alcançando o

percentual de 77,27% de cumprimento das metas previstas, superando os 75% estipulados
na meta 8 do referido plano.

É preciso orientar primeiro, para depois corrigir. Essa máxima não exime,

contudo, a constante e adequada orientação aos juízes e aos servidores do 1° Grau, sempre

comprometidos, dedicados e prontos para atender as demandas desta Corregedoria, o que

viabiliza novos paradigmas e permite alcançar resultados efetivos para um serviço de
excelência, que prima pela celeridade, humanização e transparência.

Nesse contexto, a busca pela visão de futuro deste órgão, que reflete a intenção

de “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”, possibilitou o
estabelecimento de novas metas exequíveis e transparentes, que norteiam incessantemente a
procura pela melhoria nos serviços judiciais e extrajudiciais prestados à sociedade.

Assim, em março de 2014, lançamos um novo Plano de Gestão, como sequência

da meta 1 de 2013, da Corregedoria Nacional de Justiça, que determina que as Corregedorias

elaborem Planos de Gestão com abrangência mínima de dois anos. Não é excessivo enfatizar

que este Plano converge para o alinhamento com as metas do Conselho Nacional de Justiça,
da Corregedoria Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, estabelecidas

com o propósito de estruturar e organizar um conjunto de ações, projetos e programas
pertinentes à missão, visão e aos valores deste órgão corregedor, voltados essencialmente
para o 1º Grau de Jurisdição.

No primeiro ano de gestão à frente da CGJGO, dei continuidade ao pensamento

vigente. Investimos em tecnologia, informatização, capacitação e infraestrutura. Nesse novo
Plano, além de dar seguimento aos investimentos e projetos já iniciados, alavancamos novas

frentes de trabalho, como a busca pela modernização do extrajudicial, o aperfeiçoamento

dos mecanismos de controle de arrecadação e custos dos serviços submetidos à atuação
institucional da CGJGO, além de projetos voltados às novas e arrojadas metodologias de

trabalho e desenvolvimento de programas próprios à rotina judiciária, como o Programa
de Fortalecimento do 1º Grau, capacitação e desenvolvimento de magistrados e servidores,

voltados essencialmente à área fim e melhoria do Clima Organizacional no 1º Grau. Com
o projeto “Medalha Mérito Destaque do 1º Grau”, inovamos ao reconhecer o mérito dos
magistrados e servidores que se destacaram ao longo das gestões, tanto pela eficiência,
quanto pela dedicação e participação nos projetos estratégicos do 1º Grau.

Ressalte-se que a elaboração de um Plano de Gestão, intercalado entre duas

gestões, possibilita aos dirigentes deste órgão a condição de continuidade dos projetos e ações

elaboradas e executados para o cumprimento das metas propostas, de forma a contribuir
para a evolução permanente e ininterrupta da melhoria da prestação jurisdicional.

Tal premissa foi avaliada como positiva pelas instituições que determinam as diretrizes
para o Judiciário nacional e pela Corregedoria-Geral, que pôde vivenciar positivamente
esta prática.

Honra-me apresentar este Relatório de Gestão ao final deste biênio, fruto

das experiências adquiridas e dos avanços obtidos em gestões anteriores, cujos resultados

necessitam de continuidade, baseados em constantes avaliações e análises do ambiente
em que o Poder Judiciário está inserido. Tenho a confiança e a certeza de que a CGJGO

está preparada para enfrentar os vindouros desafios propostos, de forma inovadora,
com o estabelecimento de novas metodologias, rotinas e tecnologias que irão sustentar a
vanguarda do Judiciário goiano.

Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo
Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Introdução
O Relatório de Gestão do biênio 2014/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás

(CGJGO) tem por premissa apresentar todos os programas, os projetos e as ações desenvolvidas ao longo

desse período, para atender aos diversos objetivos e metas estabelecidas. Além desses, serão apresentadas
as ações executadas pela CGJGO que foram planejadas para atender as resoluções do Conselho Nacional

de Justiça e os Provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça, assim como as diversas ações voltadas
para a melhoria da prestação jurisdicional.

Neste relato, de igual forma, serão apresentados os resultados finais do Plano de

Gestão 2012/2013, os resultados parciais do Plano de Gestão 2014/2015, os resultados das metas
nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça, e os
resultados das metas do Plano Estratégico 2013/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

(TJGO), que são de corresponsabilidade deste órgão. E, finalizando, serão apresentados também os
projetos e as ações realizadas fora dos planos, objetivos e metas já estabelecidas, mas que fazem parte

da operação da CGJGO e colaboraram sobremaneira para o atendimento das demandas dos partícipes
do cenário jurisdicional.
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Missão
A missão da CGJGO apresenta os propósitos e projeções deste órgão,
delimitando as atividades e o espaço que ocupa no campo jurisdicional.
Corresponde ao que se propõe fazer e para quem.

Trabalhar efetivamente para o aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional no âmbito do 1° Grau de Jurisdição, orientando,
corrigindo e inspecionando as atividades judiciais e extrajudiciais,
contribuindo para a excelência dos serviços prestados à sociedade.

Visão
A visão de uma unidade organizacional refere-se à imagem específica do futuro
desejado num dado período de tempo. Representa o que a organização quer
ser, e reflete o conjunto de intenções e aspirações, que sinalizam aonde se quer
chegar. Neste contexto, a visão de futuro da CGJGO é

Ser referência nacional em eficiência, eficácia e efetividade no que
diz respeito à orientação, inspeção e correição de todos os atos
praticados pelo 1° Grau de Jurisdição.
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Valores
São valores da Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás:

Comprometimento

Proatividade Qualidade
Ética Imparcialidade Coerência

Gestão Compartilhada
Celeridade

Responsabilidade

Credibilidade

Orientação

Transparência
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2012/2013
O Plano de Gestão 2012/2013 foi elaborado de
acordo com as diretrizes da Corregedoria Nacional
da Justiça que estabeleceu, por meio de metas
nacionais, que todas as Corregedorias deveriam
elaborar Planos de Gestão, definindo objetivos e
metas com abrangência mínima de 2 anos.
Considerou-se como metas cumpridas, as que
alcançaram um grau de cumprimento de 100% ou
mais. Como metas atendidas, as que obtiveram um
grau de cumprimento entre 75% e 99%. E, metas
não cumpridas as que não alcançaram um mínimo
de 75% com resultado final.
O término desse plano foi no final de 2013 e aqui
serão apresentados os resultados alcançados para
as metas estabelecidas.

Resultados Finais das
Metas Propostas para
2012/2013

Relatório 2013/2015

PERSPECTIVA SOCIEDADE
TEMA

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

META 1

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

Principais Projetos Estratégicos
• Programa Atualizar: 438.220 atos processuais nas escrivanias
• Projeto Grupo de Apoio aos Magistrados: 46.915 (sentenças, decisões e despachos)
• Projeto META 2
• Projeto Mutirão do Júri: 1.068 julgamentos realizados
• Projeto Mutirão Carcerário 2013: 16.522 processos revisados

Dashboard
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PERSPECTIVA SOCIEDADE
TEMA

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

META 2

Reduzir para 58% a taxa de congestionamento dos Juizados Especiais

Dashboard
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PERSPECTIVA SOCIEDADE
TEMA

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

META 3

Reduzir para 63% a taxa de congestionamento das Turmas Recursais

Principal Projeto Estratégico
• Dia Estadual de Julgamentos Colegiados: foram julgados simultaneamente 1012 processos em 2012 e 1364 processos
em 2013

Dashboard
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PERSPECTIVA SOCIEDADE
TEMA

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

META 4

Julgar quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos durante os anos de 2012
e 2013 e parcela do estoque
Principais Projetos Estratégicos
• Programa Atualizar: 438.220 atos processuais nas escrivanias
• Projeto Grupo de Apoio aos Magistrados: 46.915 (sentenças, decisões e despachos)

Dashboards

1º Grau

Juizados Especiais

Turmas Recursais
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PERSPECTIVA SOCIEDADE
TEMA

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

META 5

Executar, no mínimo, três projetos para efetivação da política da Infância e da Juventude no Estado
de Goiás
Principais Projetos Estratégicos
• Programa Pai Presente: em Goiânia, 1.134 processos de reconhecimento de paternidade (2012/2013)
• Workshop da Infância e Juventude: Pirenópolis, junho/2013
• Projeto SERCIM – Sistema Eletrônico de Registro Civil de Nascimento em Maternidades
• Lei 18.175/2013: criação dos cargos de Psicólogos e Assistentes Sociais

Dashboard
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PERSPECTIVA SOCIEDADE
TEMA

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

META 6

Reduzir em 10% ao ano o tempo de tramitação dos processos judiciais
Principais Projetos Estratégicos
• Sistema Controle: novas funcionalidades
• Sistema de Alertas

Dashboards

1º Grau

Juizados Especiais

Turmas Recursais
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PERSPECTIVA SOCIEDADE
TEMA

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

META 7

Efetivar, no mínimo, três projetos de caráter social e/ou ambiental que atendam à comunidade

Principais Projetos Estratégicos
• Projeto Audiências Públicas: em 2012 nas comarcas de Cavalcante, Catalão e Luziânia; e em 2013 nas comarcas de
Goianésia, Jataí, Formosa e Itumbiara
• Programa Pai Presente
• Projeto SERCIM: Registro de Nascimento Digital

Dashboard
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PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 8

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

Das 22 metas propostas, 17 metas foram atendidas e/ou cumpridas, alcançando o percentual de 77,3% de execução
do Plano de Gestão 2012/2013.

Dashboard
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PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 9

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

Todas as ações correicionais realizadas anualmente, no período de 2012/2013 (preservado o sigilo), foram publicadas
na página da CGJGO na Internet.

Dashboard
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PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 10

Relatar 80% dos procedimentos disciplinares em até 180 dias, sobre o acervo verificado até
31/12/2011
Todos os procedimentos disciplinares, constantes do acervo até 31/12/2011, foram relatados com prazo inferior a
180 dias.

Dashboard
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PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 11

Realizar, anualmente, correições em pelo menos 30% das unidades jurisdicionais
Em 2012 foram correicionadas 35,2% das unidades jurisdicionais e, em 2013, 39,67%.

Dashboard
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PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 12

Fiscalizar, anualmente, 100% das metas nacionais do CNJ relacionadas ao 1º Grau
Principal Projeto Estratégico
• Sistema Controle

Todas as metas nacionais são monitoradas, permanentemente, por meio de links específicos constantes do Sistema
Controle da CGJGO.

Dashboard
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PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 13

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

A minuta de resolução proposta pela CGJGO para implantação da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais,
no âmbito do Estado de Goiás, foi encaminhada à Presidência do TJGO no dia 30/04/2013, Processo nº 44822603/2013.

Dashboard
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PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 14

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

Com a Lei 18.175/2013 foram criados 31 cargos de Assistente Social, totalizando 72 cargos e 13 cargos de Psicólogo,
totalizando 56 cargos. Parte desses cargos se destinará a atender aos beneficiários do livramento condicional e cumpridores
de medidas e penas alternativas em Goiás. Entretanto, o concurso para provimento desses cargos está previsto para ser
realizado somente em 2014.

Dashboard

35

Relatório 2013/2015

PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 15

Reduzir em 10% o tempo médio de tramitação dos processos administrativos da CGJGO
Principais Projetos Estratégicos
• Gestão por Processos
• Digitalização do Acervo Documental da CGJGO

Em 2011, o tempo médio de tramitação dos processos administrativos da CGJGO era de 66 dias. Ao final de 2013 esse
tempo foi reduzido para 55 dias, obtendo uma redução de 16,67%.

Dashboard
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PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 16

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

Embora tenha sido elaborada a minuta de atualização do Regimento Interno da CGJGO, com base na alteração da
estrutura feita em 2011, foi necessário elaborar uma nova atualização em 2013, ainda não concluída, determinada pela
Lei 18.175/2013 e recomendada pelo Decreto Judiciário 2.653/2013, que instituiu o Grupo de Trabalho que elaborará uma
proposta contendo as competências de cada Unidade Administrativa, atribuições de cargos de provimento em comissão e
funções por encargo de confiança.

Dashboard
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PERSPECTIVA
PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

META 17

Implantar o selo eletrônico em 100% das Serventias Extrajudiciais de Goiânia até 31/12/2012
Principais Projetos Estratégicos
• Selo Eletrônico
• Portal do Extrajudicial

Ao final de 2012, todas as Serventias Extrajudiciais de Goiânia já estavam utilizando o Selo Eletrônico.

Dashboard
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PERSPECTIVA RECURSOS
TEMA

GESTÃO DE PESSOAS

META 18

Promover, anualmente, no mínimo 15 horas de capacitação por servidores da CGJGO e do 1º Grau
Principais Projetos Estratégicos
• Workshop de Uniformização das Rotinas de Execução Penal
• Workshop da Infância e Juventude (2012 e 2013)
• I Seminário Interdisciplinar de Direito da Educação
• Cursos Presenciais do ExecpenWeb
• Cursos Presenciais do Programa Atualizar
• II Seminário de Qualidade de Vida para Magistrados e Servidores
• BNMP – Banco Nacional de Mandados de Prisão
Em 2012, média de 18,6 h/ magistrados e servidores
Em 2013, média de 115 h / magistrados e servidores

Dashboard
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PERSPECTIVA RECURSOS
TEMA

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

META 19

Implantar o Sistema de Leitura Óptica nas Comarcas com autuação mensal ≥ a 150 processos, até
fevereiro de 2014
De acordo com os levantamentos feitos pela Diretoria de Informática do TJGO e a Diretoria de Tecnologia da
Informação da CGJGO em 2011, apenas 62, das 127 Comarcas do Estado, recebem autuação mensal ≥ 150 processos.
O Sistema de Leitura Óptica foi instalado em 47 Comarcas, cumprindo 75,8% do total previsto.

Dashboard
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PERSPECTIVA RECURSOS
TEMA

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

META 20

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

Dashboard
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PERSPECTIVA RECURSOS
TEMA

ORÇAMENTO

META 21

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

Dashboard
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PERSPECTIVA RECURSOS
TEMA

ORÇAMENTO

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

A minuta do projeto de lei para alteração do Regimento de Custas da Justiça do Estado de Goiás foi elaborada e está

em fase de validação pela Diretoria Financeira e de Informática do TJGO. Processo nº 4235223.

Dashboard
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2014/2015
O Plano de Gestão da CGJGO, vigente para o biênio
2014/2015, foi lançado em março de 2014, em solenidade
no auditório do TJGO, que contou com a presença de
magistrados e servidores do 1º Grau de Jurisdição. No
evento, a Corregedora-Geral Desembargadora Nelma Branco
Ferreira Perilo explicou que este era o segundo plano de
gestão da Corregedoria, estrategicamente elaborado com
uma vigência que intercala duas gestões, o que possibilita
aos dirigentes deste órgão a condição de continuidade
dos projetos e das ações elaboradas e executadas para o
cumprimento das metas propostas, de forma a contribuir
para a evolução permanente e ininterrupta da melhoria da
prestação jurisdicional.
Neste relatório serão apresentados os resultados parciais
das metas propostas, visto que este plano vigora até o final
de 2015, quando serão consolidados e apresentados seus
resultados finais.

Resultados Parciais das
Metas Propostas para
2014/2015

Relatório 2013/2015

Mapa Estratégico
O Mapa Estratégico (ME) é uma representação do Balanced Scorecard (BSC) que reflete o equilíbrio entre o

cumprimento dos objetivos, das metas e dos indicadores de desempenho.

Os requisitos para definição desses indicadores tratam dos processos de um modelo da administração pública,

que busca a maximização dos resultados baseados em três perspectivas e seis temas que refletem a visão, a missão e a
estratégia deste órgão corregedor.
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Objetivos Estratégicos
Os objetivos do Plano de Gestão da

Mapa de Metas
O Mapa de Metas apresenta as treze metas definidas

Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás procuram

para o Plano de Gestão 2014/2015, alinhadas e balanceadas

buscando aperfeiçoar e melhorar constantemente

e do Tribunal de Justiça de Goiás.

atender tanto a Missão quanto a Visão deste órgão,

no sentido de alcançar todas as metas traçadas,

as atividades do 1º Grau, bem como os serviços
públicos prestados à sociedade.

às perspectivas e aos temas do BSC, seguindo as diretrizes do
Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça

Estes objetivos foram traçados, utilizando a

metodologia do Balanced Scorecard (BSC), para três

perspectivas (Sociedade, Procedimentos Internos

e Recursos) e seus respectivos temas, conforme
apresentados a seguir:

Atuação Institucional
Responsabilidade Social e Ambiental
Eficiência Operacional
Gestão de Pessoas
Infraestrutura e Tecnologia
Orçamento
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PERSPECTIVA

SOCIEDADE

O tema Atuação Institucional diz respeito
às metas, aos projetos e às ações planejadas
para o atendimento das necessidades
da sociedade em relação ao 1º Grau de
Jurisdição do Poder Judiciário goiano.

TEMA

ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL

META

1

Elaborar e executar, no mínimo, cinco projetos
estratégicos que tenham como finalidade a
melhoria da prestação jurisdicional

Programa de Fortalecimento do 1º Grau
O Programa de Fortalecimento do 1º Grau foi elaborado pela CGJGO, fundamentado num

conjunto de ações que objetivam a melhoria da prestação jurisdicional no 1º Grau, utilizando-se
como referência os apontamentos realizados pela equipe de inspeção do Conselho Nacional de
Justiça, documentados no Auto Circunstanciado de Inspeção 2012, executado no TJGO, bem como
a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau, também definida pelo CNJ.

Por ser crescente o número de casos no Poder Judiciário como um todo, é preciso tomar

medidas efetivas para o enfrentamento do problema. E a solução está na utilização de mecanismos

eficientes para garantir uma prestação jurisdicional mais ágil. O projeto proposto tem como
objetivo corrigir as falhas apontadas pela inspeção de 2012, ao mesmo tempo que é proativo ao
estabelecer condições para o cumprimento e acompanhamento das ações previstas nas futuras
resoluções do CNJ, alinhadas com a Política Nacional e com as diretrizes estratégicas do TJGO.
Entre as ações previstas no projeto estão:
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Reunião para apresentação
dos resultados do projeto-piloto do Programa de
Fortalecimento do 1º Grau,
realizado na 14º Vara Cível e
Ambiental de Goiânia

• Implementar o Manual de Procedimentos e o Manual de
Gestão de Escrivania nas unidades de 1º Grau;

• Promover a adequada capacitação de pessoal lotado nas
escrivanias;

• Desenvolver ferramentas que permitam avaliar os resultados
do trabalho realizado no ambiente das unidades judiciárias;

• Fornecer estrutura de trabalho compatível com as
necessidades da unidade judiciária, em termos de recursos

humanos, tecnologia, instalações físicas e recursos materiais;

• Estabelecer parâmetros para a avaliação contínua do

desempenho das pessoas, com o estabelecimento de critérios
mínimos de cumprimento.

Coordenado por Dr. Antônio Cézar Pereira Meneses, 2º Juiz

Auxiliar da Corregedoria, o projeto-piloto deste programa foi
implantado, no 1º semestre de 2014, na 14ª Vara Cível e Ambiental

da comarca de Goiânia, sob o acompanhamento do Dr. Eduardo
Tavares dos Reis, Juiz respondente naquela unidade judiciária.

Ao analisar os resultados preliminares do programa, em

reunião realizada em agosto/2014, constatou-se aumento de mais
de 50% na produtividade de servidores e melhoria do trabalho
das escrivanias e gabinetes por meio da padronização de rotinas
e implementação de métodos alternativos de trabalho. Entre as

ações tomadas para obter os índices positivos alcançados estão a
organização física do ambiente, a eliminação da atividade de análise
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do processo pela escrivania, o encaminhamento dos processos

Sucessões de Goiânia, VEPEMA, 7ª Vara Criminal de Goiânia, 4ª Vara

descentralização do protocolo para interposição de petições

e Vara Única de Turvânia.

Cível de Aparecida de Goiânia, 2ª Vara Criminal de Anápolis, Vara de

conclusos, obedecendo um fluxo entre o trabalho realizado

Família e Sucessões de Luziânia, Vara de Família e Sucessões de Formosa

na escrivania e no gabinete, conforme o tipo de processo e a
interlocutórias.
Outro

aspecto

de

importante

destaque

foi

A ideia foi testar os requisitos do programa em Varas de todas as

especialidades, antes de estender a implantação deste, a partir de 2015,

a

para o restante do Estado.

implementação da nova versão do Sistema de Decisões
Monocráticas (SDM2), que permite a possibilidade de realização
de atos em lote, elaboração de modelos de documentos e uma

interação direta entre Juiz e assistentes. Consequentemente,

no Sistema de Primeiro Grau (SPG), tem-se uma otimização
da expedição de documentos e uma redução significativa no
tempo gasto para remeter as cartas no sistema de postagem
eletrônica, o que gera um menor custo para a Justiça.
Depois

da

implantação

do

projeto-piloto

na

14ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia, outras varas foram

contempladas, tais como: 1ª, 3ª, 4ª e 6ª Vara de Família e



Antes e depois
da organização
dos processos
nas escrivanias
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Manual de procedimentos das
Escrivanias Cíveis
O Manual de Procedimentos das Escrivanias Cíveis, lançado em

dezembro/2014, é mais um projeto da CGJGO, que tem por finalidade orientar
sobre a padronização das rotinas de trabalho das Varas Cíveis no 1º Grau de
Jurisdição, visando à melhoria da eficiência na prestação jurisdicional.

Este manual, que é uma atualização do Manual de procedimentos

Cartorários Cíveis, publicado pela Diretoria do Foro da comarca de Goiânia
no biênio 2007/2009, foi modificado para introduzir adaptações e inovações
procedimentais referentes aos trabalhos implementados pelo programa

Atualizar, implantado em todas as unidades judiciárias do Estado de Goiás,

bem como pelas determinações impostas pela edição do Provimento
nº 05/2010 da CGJGO.

Segundo o Juiz Auxiliar Antônio Cézar Pereira Meneses, coordenador

deste projeto, embora o objetivo seja uniformizar os serviços praticados

pelos auxiliares dos Juízes, este manual não tem a pretensão de impor
comportamentos ou impedir que sejam desenvolvidas práticas cartorárias

ainda mais eficientes. A pretensão, antes de tudo, é orientar para que se
alcance a excelência na prestação jurisdicional.
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Mutirões do Júri –
Meta ENASP

Mutirão

Juri
do

A Estratégia Nacional de Segurança Pública – ENASP, instituída em

2010, de corresponsabilidade do Conselho Nacional de Justiça, Conselho
Nacional do Ministério Público e Ministério da Justiça, estabeleceu, por meio

da meta 4/2014, que “deverão ser julgados todos os processos de crimes
dolosos contra a vida, distribuídos até 31/12/2009”. Essa meta foi dividida

em três quesitos: julgamento das ações penais em tramitação, julgamento
das ações penais suspensas e cumprimento das condenações não efetivas.

Visando a dar impulso aos julgamentos dessa meta, foi instituído um

Comitê Gestor, formado por membros do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás, da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, do Ministério Público do
Estado de Goiás e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás. Esse

comitê definiu como estratégia para o período de setembro de 2013 a

julho de 2014, realizar mutirões de júris nas 13 Comarcas cujo acervo de

processos prontos para o Tribunal do Júri fosse superior a 70 processos,
tribunal
de justiça
do estado de goiás

o que representava cerca de 51% do total de processos aptos para

julgamento. Entre essas Comarcas estavam Goiânia, Águas Lindas de Goiás,

Anápolis, Aparecida de Goiânia, Formosa, Goianésia, Jataí, Luziânia, Novo
Gama, Planaltina, Rio Verde, Trindade e Valparaíso de Goiás. Os resultados
das ações propostas pelo Comitê Gestor colocaram o TJGO em posição de
destaque no cenário nacional, como pode ser observado a seguir:
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No quesito ações penais em tramitação, o acervo inicial de processos constantes da meta era de 2.591 e foram julgados

1.509. Ou seja, um cumprimento de 58,2%, o que colocou o Estado de Goiás no 3º lugar no Ranking do Percentual de Cumprimento
das Ações Penais em Tramitação e em 2º lugar no Ranking de julgamento de ações penais em tramitação em números absolutos,

entre os Tribunais de Justiça de médio porte do País, conforme mostram os gráficos a seguir. Vale ressaltar que a média nacional de
julgamentos das ações penais em tramitação foi 28,8% e que o TJGO ficou em 9º e 3º lugar na classificação geral nacional nesse quesito
respectivamente (Fonte: Processômetro – ENASP).
Classificação Geral Nacional
Análise do cumprimento dos Tribunais de Justiça em relação às
ações penais em tramitação

Ranking dos Tribunais de Justiça de Médio Porte
Ranking do percentual de cumprimento das
ações penais em tramitação

Fonte: Processômetro – ENASP

Ranking de ações penais em tramitação
em números absolutos

Fonte: Processômetro – ENASP

Fonte: Processômetro – ENASP
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No quesito ações penais suspensas, o acervo inicial de processos constantes da meta eram 1.076 e foram julgados 336. Ou seja,

um cumprimento de 31,2%, o que colocou o Estado de Goiás no 2º lugar no Ranking do Percentual de Cumprimento das Ações Penais

Suspensas e em 1º lugar no Ranking de julgamento de Ações Penais Suspensas em números absolutos, entre os Tribunais de Justiça de

médio porte do País. Nesse quesito, a média nacional foi 11,5% de cumprimento da meta e o TJGO ficou em 3º e 2º lugar na classificação
geral nacional respectivamente (Fonte: Processômetro – ENASP).

Classificação Geral Nacional
Análise do cumprimento dos Tribunais de Justiça em relação às
ações penais suspensas

Fonte: Processômetro – ENASP
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Ranking dos Tribunais de Justiça de Médio Porte
Ranking do percentual de cumprimento das
ações penais suspensas

Fonte: Processômetro – ENASP

Ranking de ações penais suspensas
em números absolutos

Fonte: Processômetro – ENASP

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

No quesito condenações não efetivas, o acervo inicial de processos sentenciados até 02/2014, constantes da meta, era 1.259 e

foram iniciados os processos de execução penal em 181 destes. Ou seja, um cumprimento de 14,4%, o que colocou o Estado de Goiás no
3º lugar no Ranking do Percentual de Cumprimento das Condenações Não Efetivas e em 1º lugar no Ranking de Condenações Não Efetivas

em números absolutos, entre os Tribunais de Justiça de médio porte do País. Nesse quesito a média nacional foi 8,3% de cumprimento da
meta e o TJGO ficou em 6º e 1º lugar na classificação geral nacional respectivamente (Fonte: Processômetro – ENASP).

Classificação Geral Nacional
Análise do cumprimento dos Tribunais de Justiça em relação às
condenações não efetivas

Ranking dos Tribunais de Justiça de Médio Porte
Ranking do percentual de cumprimento das
condenações não efetivas

Fonte: Processômetro – ENASP

Ranking de condenações não efetivas
em números absolutos

Fonte: Processômetro – ENASP

Fonte: Processômetro – ENASP
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Os esforços envidados das equipes das diretorias de

Planejamento, Tecnologia da Informação e Correição e Serviços de
Apoio da CGJGO foram notadamente fundamentais para possibilitar
aos magistrados e servidores das unidades jurisdicionais o sucesso
alcançado na execução dessa meta.

Outra determinação da ENASP foi que escolhessem a

Comarca ENASP. A Comarca eleita deveria ter um estoque relevante

de processos pendentes de julgamento e que apresentasse

dificuldades e/ou restrições na execução da meta. Em Goiás,
a comarca escolhida foi a Comarca de Trindade, que iniciou o
período da meta com um acervo de 87 processos, figurando

entre as 10 Comarcas com maior acervo de processos pendentes,

e finalizou o período da meta em 2014 com 47 processos
julgados, resultando em um grau de cumprimento de 57,3%.
Considerando que, ao ser definida como Comarca ENASP, a Vara

Criminal de Trindade não tinha nenhum processo, dentre os

87 da meta, apto para julgamento, o resultado ao final do período
foi de grande relevância.
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Semana Nacional do Júri –
Meta ENASP
A Semana Nacional do Júri foi uma ação determinada pela Estratégia Nacional de

Segurança Pública (ENASP), realizada em todo país no período de 17 a 21 de março de 2014.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) premiou, em setembro/2014, 241 unidades

judiciárias de todo o País pelos julgamentos realizados na Semana Nacional do Júri.

A mobilização nacional levou a júri popular cerca de 2,4 mil crimes dolosos cometidos
contra a vida.

Receberam o Selo Bronze as unidades que promoveram pelo menos quatro

julgamentos do júri durante a semana. Tanto a premiação como o mutirão de tribunais do

Júri são iniciativas do Comitê Gestor da ENASP, que tem como meta julgar os crimes dolosos
cometidos contra a vida que tenham recebido denúncia do Ministério Público antes de
2009. A Conselheira Ana Maria Amarante representou o Conselheiro Guilherme Calmon,
membro do CNJ no Comitê Gestor da ENASP, na solenidade de premiação.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se destacou como o 2º Tribunal de Justiça com

mais selos recebidos (21 selos). Os esforços demandados pelas as equipes das Diretorias de
Planejamento, Tecnologia da Informação e Correição e Serviços de Apoio, a fim de gerir a
operação que possibilitou a realização dos júris simultâneos em todo Estado, terminaram

por resultar em uma classificação de destaque para Goiás. As unidades judiciárias que
conseguiram o feito em 2014 foram, 13ª Vara Criminal de Goiânia, 1ª Vara Criminal de
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Águas Lindas de Goiás, 4ª Vara Criminal
de Anápolis, 4ª Vara Criminal de

Aparecida de Goiânia, 1ª Vara Criminal
de Formosa, 2ª Vara Criminal de Minaçu,
2ª Vara Criminal de Morrinhos, 2ª Vara

Criminal de Niquelândia, Vara Criminal

de Planaltina, 2ª Vara Criminal de
Santa Helena de Goiás, Vara Criminal

de Trindade, Vara Criminal de Santo

Antônio do Descoberto, 2ª Vara Criminal
de Senador Canedo e Varas Judiciais de

Acreúna, Alvorada do Norte, Campos
Belos, Iaciara, Itapaci, Itapuranga, Santa
Terezinha de Goiás e São Domingos.



Abertura da Semana
Nacional do Júri, em
março/2014
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Solenidade de entrega do
Selo Bronze ENASP para
as unidades judiciárias
que cumpriram a meta
de realizar no minímo
4 júris durante a Semana
Nacional do Júri realizada
em março/2014



65

Relatório 2013/2015



Solenidade de
entrega do Selo
Bronze ENASP
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Descentralização do Protocolo
de Interlocutórias
O projeto “Descentralização do Protocolo de Interlocutórias” tem por

objetivo tornar mais célere e eficiente a juntada de interlocutórias nos processos
em tramitação, desafogando assim o Protocolo Judicial.

O projeto tem por objetivo a instrumentalização das escrivanias judiciais

com os equipamentos necessários a possibilitar o protocolo de petições
interlocutórias diretamente na escrivania onde tramita o processo. Uma vez

recebida a petição no atendimento da escrivania, esta será imediatamente
juntada aos autos do processo, o qual será triado para conclusão ou
providências pertinentes.

A 14ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia foi a primeira a testar este

sistema como um dos requisitos para o Programa de Fortalecimento do 1º
Grau, resultando como principal vantagem a redução no tempo para juntada da

petição, tanto para os servidores quanto para os advogados. Concomitantemente,

as comarcas de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Valparaíso e Luziânia também
receberam os equipamentos necessários para implantação do projeto, assim
como as Varas de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia.

O processo para aquisição de equipamentos que atenderão todas as Varas

do Estado já está em fase de conclusão e a distribuição destes deverá seguir o
cronograma definido pela CGJGO.



Protocolo Descentralizado
de Petições Interlocutórias
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Mutirão Carcerário



Mutirão Carcerário
em maio/2014

Com a finalidade de analisar todos os processos relativos a réus presos, seja provisórios,

seja definitivos, e inspecionar os estabelecimentos prisionais do Estado, a Corregedoria-Geral da

Justiça de Goiás realizou, neste biênio, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, dois
Mutirões Carcerários.

Coordenados por Dr. Wilton Müller Salomão, 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria, o primeiro

mutirão abrangeu todas as Comarcas do Estado, foi realizado no período entre setembro e outubro

de 2013. Neste foram examinados 13.343 processos de presos condenados e 3.179 processos de
presos provisórios.
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Para o segundo mutirão, realizado no período de 26 de maio a 10 de junho de 2014, em menor escala, foram

destacadas pelo CNJ apenas 20 comarcas: Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão,

Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Iaciara, Itumbiara, Luziânia, Morrinhos, Novo Gama, Piracanjuba, Caldas

Novas, Planaltina, Quirinópolis, Rio Verde, Trindade e Valparaíso de Goiás. Neste foram analisados 9.088 processos,
sendo 3.487 processos de presos condenados e 4.533 processos de presos provisórios.
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Abertura do Mutirão
Carcerário/Prisional
no Auditório do
Fórum Des. Fenelon
Teodoro Reis
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Resultado
Na consecução da meta 1, conforme já apresentado, foram elaborados e executados
durante o ano de 2014 seis projetos estratégicos, que tiveram como finalidade a melhoria
da prestação jurisdicional no âmbito do 1º Grau de Jurisdição. Assim, pode-se considerar o
cumprimento integral desta meta.

Dashboard
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META

2

Gerir o atendimento de 100% das
determinações do CNJ, referentes ao Auto
Circunstanciado de Inspeção na Justiça Estadual
de Goiás/2012, no âmbito da atuação da CGJO
São quarenta e seis as determinações do CNJ, referentes ao Auto Circunstanciado de Inspeção na

Justiça Estadual de Goiás/2012, no âmbito de atuação da CGJGO. Para 12 delas, conforme relacionadas a

seguir, a Corregedoria disponibilizou relatórios gerenciais no Sistema Controle para acompanhamento
diário e adoção de medidas corretivas por parte dos Juízes gestores das unidades judiciárias.

1) Arquivamento: Atos Infracionais Prescritos – Julgar e arquivar os processos relativos a atos
infracionais prescritos ou relativos a pessoas que já atingiram 18 ou 21 anos.

2) Arquivamento: Crimes – Julgar e arquivar os processos relativos a crimes já prescritos.

10) Audiências/Pauta/Designação/Demora: Devem ser feitas audiências em unidades cuja
pauta já ultrapassou 100 dias.

12) Carga/Controle (Advogados/Defensoria Pública/Ministério Público/Peritos/etc): Controlar
semanalmente os processos em carga com atraso na devolução com efetivo controle da

data em que os processos foram retirados e devolvidos pelos advogados, membros do
Ministério Público, Peritos, etc.

13) Cartas Precatórias Expedidas – Não retorno – Controle Mensal: Controlar mensalmente

os processos em que foram expedidas cartas precatórias e não retornaram dentro do prazo
de 90 dias ou dentro do prazo estabelecido para cumprimento.
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29) Inquéritos policiais enviados à delegacia e não retornados: Adotar providências cabíveis para o
atraso na tramitação de 13 inquéritos policiais, enviados às delegacias – alguns no ano de 2009 – para
diligências e não retornados à unidade judicial.

31) Intimação – Extinção de processo, sem resolução de mérito: Imediata observância do artigo 267,
§1°, do CPC, com as intimações necessárias, decretos de extinção, destituição de inventariantes
negligentes, etc.

38) Júri popular – Atraso na realização: A Corregedoria deverá, em 30 dias, adotar as providências para

a sua realização, no prazo máximo de 90 dias, quando verificado o atraso de mais de 100 dias na
designação de júri popular.

42) Falta de recolhimento das custas: Em razão da falta de recolhimento das custas de locomoção

ou da sua complementação, o titular da unidade deverá imediatamente adotar providências para
intimação de o interessado promover pagamento.

45) Verificada a existência de processos pendentes de julgamento, distribuídos antes de 12/2006, julgálos, no prazo de 60 dias, solicitando auxílio da Corregedoria-Geral de Justiça, se for o caso.

57) Processos conclusos sem movimentação há mais de 100 dias: A unidade deverá encaminhar

à Corregedoria relatório estatístico contendo o andamento atualizado e detalhado dos processos
conclusos sem movimentação há mais de 100 dias.

60) Processos paralisados em secretaria: As unidades deverão providenciar a imediata abertura de

conclusão dos autos paralisados há mais de 30 dias aos Meritíssimos Juízes de Varas quando houver
represamento de autos.

*As numerações das determinações do CNJ, acima citadas, referem-se às utilizadas no Auto Circunstanciado de
Inspeção na Justiça Estadual de Goiás/2012.
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Sobre as demais determinações, os Juízes

foram oficiados para prestar esclarecimentos
e adotar as medidas corretivas necessárias e

cabíveis. Os ofícios e suas respectivas respostas
administrativos em tramitação nesta Corregedoria
e/ou no próprio CNJ.
Vale

ressaltar

que

o

Programa

de

Fortalecimento do 1º Grau, conforme já apresentado

←

estão sendo acompanhados por meio de processos

nos resultados da meta 1 desse plano, foi elaborado

e implantado para dar celeridade e corrigir as

falhas apontadas pela inspeção de 2012, ao mesmo

tempo que é proativo ao estabelecer condições
para o cumprimento e acompanhamento das ações
previstas nas futuras resoluções do CNJ, alinhadas

com a Política Nacional e com as diretrizes
estratégicas do TJGO.
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Páginas do Sistema Controle para acompanhamento diário e adoção de
medidas corretivas por parte dos Juízes gestores das unidades judiciárias
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Resultado
Como os processos administrativos que visam ao acompanhamento e gestão das
determinações constantes do Auto Circunstanciado de Inspeção na Justiça Estadual de
Goiás/2012, no âmbito de atuação da CGJGO, ainda estão em tramitação, considera-se esta
meta em andamento, com a previsão de conclusão até o final de 2015.

Dashboard
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META

3

Elaborar e executar, no mínimo, três projetos
que tenham como finalidade melhorar a
eficiência e a eficácia dos Juizados Especiais
Para superar as dificuldades encontradas na prestação jurisdicional dos Juizados

Especiais, a CGJGO estabeleceu no Plano de Gestão 2014/2015 a meta 3, que determina a

elaboração e execução de três projetos que tenham como finalidade melhorar a eficiência e
eficácia do Sistema dos Juizados Especiais. Em 2014 foi possível executar dois projetos:

1º Workshop dos Juizados Especiais
Realizado nos dias 18 e 19 de novembro de 2014, na Associação dos Magistrados do Estado

de Goiás, o evento, coordenado por Dr. Antônio Cézar Pereira Meneses – 2º Juiz Auxiliar da CGJGO e

membro da Coordenadoria do Sistema dos Juizados Especiais e Turmas Recursais, reuniu cerca de 290
pessoas, entre magistrados e secretários dos Juizados Especiais para promover a troca de experiências,
a apresentação de novas práticas, discutir e aprovar propostas de enunciados cíveis e criminais.
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Com a participação maciça de magistrados e

servidores, foram discutidas, durante o evento, formas de
padronização das rotinas de trabalho, nas Secretarias e nos

Gabinetes, além de uniformização de entendimentos por
meio da criação de enunciados.

O ponto culminante do encontro de trabalho

foi a discussão das diversas propostas de enunciados
apresentadas pelos Juízes integrantes do Sistema dos
Juizados, da qual resultou a aprovação de mais quatro

enunciados dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, que
se somaram aos quinze já existentes.

Foi deveras gratificante participar das discussões e

presenciar o nível de entendimento e comprometimento
dos juízes e servidores goianos, pontuou Dr. Antônio Cézar,
coordenador do projeto.

Foram palestrantes do evento os Juízes: Sebastião

José de Assis Neto – 1ª Turma Recursal Cível e Criminal
da Comarca de Goiânia, Osvaldo Rezende Silva –

1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia, Liliana
Bittencourt – 4º Juizado Especial Criminal da Comarca de
Goiânia, Everton Pereira Santos – 1º Juizado Especial Cível

e Criminal da Comarca de Catalão, Leonys Lopes Campos
da Silva – 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca

de Catalão, Fernando César Rodrigues Salgado – Juizado
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Especial da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas – 2º Juizado Especial Criminal da
Comarca de Goiânia, e Altamiro Garcia Filho – 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jataí.

Em paralelo às palestras dos Juízes, foram ministradas oficinas para os secretários dos Juizados Especiais. Foram

palestrantes das oficinas, os servidores: Nair Pinheiro de Moura e Wilana Carlos da Silva – Corregedoria-Geral da Justiça,
Susana Silva Araújo e Lucas Santana de Lima – 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia, e Kelita da Silva Vieira Viana –
4º Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia.



Coordenador do 1º Workshop dos Juizados
Especiais, Dr. Antônio Cézar Pereira
Meneses, na solenidade de abertura que
aconteceu na ASMEGO, em novembro/2014
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Dia Estadual de Julgamentos Colegiados



Abertura do Dia Estadual de
Julgamentos Colegiados/2014
no Fórum de Aparecida de
Goiânia

Implantado desde 2012, o Dia Estadual de Julgamentos Colegiados é um projeto da Corregedoria-Geral da Justiça que

tem por objetivo empreender esforços coletivos para auxiliar na redução da taxa de congestionamento relativa aos recursos
em tramitação frente às Turmas Recursais do Estado de Goiás.

Com a finalidade de prover efetividade na entrega da prestação jurisdicional, valorizar os princípios da celeridade e

da economia processual, e ainda, buscar a redução do estoque de processos pendentes de julgamento, a Corregedoria-Geral

da Justiça de Goiás tem obtido, ano após ano, resultados positivos com essa iniciativa, bastante elogiada, inclusive, pela
Corregedoria Nacional de Justiça.
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No biênio 2013/2015, foram realizadas duas edições do Dia Estadual de Julgamentos Colegiados.

Coordenado por Dr. Wilton Müller Salomão – 1º Juiz Auxiliar da CGJGO, o projeto visa impactar positivamente
a meta 3 do Plano de Gestão da CGJGO, que dispõe sobre a elaboração e execução de, no mínimo, três

projetos que tenham como finalidade melhorar a eficiência e eficácia dos Juizados Especiais, e ainda, a

meta 2 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina identificar e julgar até 31 de dezembro de

2014, na Justiça Estadual, 100% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2011 nos Juizados
Especiais e nas Turmas Recursais Estaduais. Também atende a meta 2 do Tribunal de Justiça de Goiás
(TJGO), que busca reduzir para 62% a taxa de congestionamento do Judiciário goiano.

Em 2012, foram julgados simultaneamente 1.012 recursos advindos dos Juizados Especiais. Em

2013, esse número subiu para 1.364 julgamentos e, em 2014, foram julgados 1.526 recursos. Tudo isso
graças ao empenho dos Juízes que atuam nas Turmas Recursais, que não medem esforços para colaborar
com os projetos da Corregedoria.
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Resultado
Dos três projetos previstos na meta 3, com a finalidade de melhorar a eficiência e eficácia
dos juizados especiais, foram realizados, em 2014, apenas dois. Portanto, considera-se esta
meta em andamento, com prazo para execução até o final de 2015.
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O tema Responsabilidade Social e Ambiental trata dos programas,
projetos e das ações sociais e ambientais que são desenvolvidos para
atender à Recomendação nº 11 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça:
“Recomenda aos Tribunais relacionados nos incisos II a VII do Art. 92 da
Constituição Federal de 1988, que adotem políticas públicas visando à
formação e recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado,
além, da conscientização dos próprios servidores e jurisdicionados
sobre a necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente, bem como
instituam comissões ambientais para o planejamento, elaboração e
acompanhamento de medidas, com fixação de metas anuais, visando à
correta preservação e recuperação do meio ambiente.”
A CGJGO buscou adequar esses programas, projetos e essas ações
ao tripé da sustentabilidade, que atende aos seguintes preceitos: ser
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável.

TEMA

RESPONSABILIDADE
SOCIAL E AMBIENTAL

META

4

Desenvolver e/ou implantar, no mínimo
três projetos e/ou ações de cunho
socioambiental, que beneficiem/impactem
positivamente a sociedade

Expansão do programa Pai Presente para o
interior de Goiás
O programa Pai Presente é uma ação social do Judiciário nacional, instituído pelo

Provimento nº 12, de 06 de agosto de 2010, da Corregedoria Nacional de Justiça, que

determina medidas a serem adotadas pelos Juízes e tribunais brasileiros para reduzir o
número de pessoas sem paternidade reconhecida no País. O objetivo é identificar os pais que

não reconheceram seus filhos e garantir que assumam responsabilidades, contribuindo para o
bom desenvolvimento psicológico e social dos filhos. Esta medida permite que o Juiz chame a
mãe e lhe faculte apontar quem é o suposto pai. Este, por sua vez, é notificado a se manifestar

perante o Juiz a fim de declarar se assume ou não a paternidade. Em caso de dúvida ou negativa

por parte do pai, o magistrado pode tomar as providências necessárias para que seja realizado
o exame de DNA ou iniciada ação judicial de investigação de paternidade.

Em Goiás, o programa Pai Presente iniciou suas atividades em abril 2012, quando foi

inaugurado o Núcleo Pai Presente no Fórum Heitor Moraes Fleury. Desde então a CGJGO não tem
84

medido esforços para sua expansão no interior do Estado.
Os bons resultados desse programa, sua relevância social

e sua efetiva implantação em todas as Comarcas goianas,

são aspectos que interferem diretamente na redução do

quantitativo de ações de investigação de paternidade,

conforme analisado pela Desembargadora Nelma Branco
Ferreira Perilo, Corregedora-Geral de Justiça.

No biênio 2013/2015, o programa Pai Presente

foi coordenado inicialmente por Dr. Sival Guerra Pires –
3º Juiz Auxiliar da CGJGO, e, a partir de agosto/2014, por
Dr. Márcio de Castro Molinari. Os esforços do trabalho

realizado pela Corregedoria-Geral e pelos magistrados

de Goiás foram destaque em reportagens da Rádio

Justiça e no documentário “Direito a Identidade e
Filiação” realizado pela equipe da TV Justiça, do

Supremo Tribunal Federal (STF), que abordou o
programa Pai Presente em Goiás.

Entre as várias ações sociais realizadas com a participação dos Núcleos Pai Presente das Comarcas, destacam-se a parceria

com as Secretarias de Educação Estadual e Municipal, para divulgação do programa nas escolas e Centro Municipal de Educação

Infantil (CMEI) da rede pública; a participação nas edições do “Governo Junto de Você”; reconhecimentos de paternidade presenciais
e por vídeoconferência com reeducandos do sistema prisional; mutirões para reconhecimento de paternidade no interior do Estado,
nas comarcas de Itapuranga, Anápolis, Itapaci, Piranhas, Pires do Rio, Águas Lindas de Goiás, Inhumas, Aparecida de Goiânia,

Niquelândia e Fazenda Nova; parceria com a Arquidiocese de Goiânia, participação na Campanha de Responsabilidade Social do
Ensino Superior, iniciativa da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e participação no Dia Nacional
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da Construção Social, iniciativa do Sindicato



da Indústria da Construção do Estado de Goiás

Inovação do Núcleo
Pai Presente na
Comarca de Goiânia.
O Juiz Eduardo Perez
realiza o primeiro
reconhecimento de
paternidade
por
video conferência
com reeducando do
sistema prisional

(SINDUSCON) – com o tema: Família o alicerce
do que se constrói na vida, em 23/08/2014.

Em 2014, as estatísticas preliminares

apontaram o registro de cerca de 1.480

reconhecimentos espontâneos de paternidade
com registros de nascimento entregues nas

Comarcas do Estado de Goiás. A partir de 2015
as estatísticas serão monitoradas pelo PROJUDI.



Audências para
reconhecimento
espontâneo de
paternidade no
Núcleo Pai Presente
em Goiânia
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Solenidade de Implantação
do Núcleo Pai Presente na
Comarca de Aparecida de
Goiânia



Solenidade de Implantação
do Núcleo Pai Presente na
Comarca de Inhumas

87

Relatório 2013/2015



Solenidade de abertura do
Workshop Pai Presente
no Auditório do TJGO, em
outubro/2014

Workshop
Pai Presente
Visando dar maior efetividade à expansão do programa Pai Presente no interior do Estado a Corregedoria-Geral da Justiça

realizou em outubro/2014 o Workshop Pai Presente. Foram convocados Diretores de Foro das Comarcas do Estado, Juízes
responsáveis pelos núcleos do Pai Presente em Goiás, responsáveis pelas serventias que realizam os atos do Registro Civil de Pessoas
Naturais e Interdições e Tutelas do Estado de Goiás, servidores da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJGO), designados pelo
secretário-geral do órgão, servidores das diretorias dos Foros das Comarcas do Estado, que atuam nos núcleos do Pai Presente,
designados pelos respectivos Diretores de Foro.

O workshop, coordenado por Dr. Márcio de Castro Molinari – 3º Juiz Auxiliar da CGJGO, contou com a participação de cerca de

400 pessoas e apresentou como novidades o lançamento da cartilha Pai Presente, as ações para estimular a demanda do Pai Presente
no Estado e os aspectos correicionais do programa, abordados no Provimento nº 028/2014 da CGJGO, divulgado durante o evento.
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Esse provimento alterou a redação do Artigo 555-J da

Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da
Justiça, acrescentando-lhe os parágrafos 1º, 2º e 3º, que impactam
diretamente nas ações da CGJGO frente ao programa Pai Presente
no Estado de Goiás.

O § 1º estabelece que será realizada, por ocasião das

inspeções ordinárias nos serviços de Registro Civil do Estado, a
verificação do cumprimento, por parte do oficial do Registro Civil,
da determinação contida no art. 2º da Lei 8.560/92.

O § 2º determina que, sem prejuízo das inspeções realizadas

na forma do parágrafo anterior, realizar-se-ão inspeções
específicas, trimestralmente, de pelo menos três serventias
extrajudiciais, mediante sorteio.

E o § 3º institui que as inspeções referidas nos parágrafos

anteriores

abrangerão

as

varas

judiciais

da

respectiva

Comarca e objetivarão aferir o cumprimento, por parte dos

juízos competentes, do disposto no art. 555-A e seguintes da
Consolidação dos Atos Normativos.

Foram palestrantes do workshop: os Juízes Eduardo Perez

Oliveira – responsável pelo Núcleo Pai Presente em Goiânia,

Cláudia Silvia de Andrade Freitas, em atuação na comarca de Águas

Lindas de Goiás, Stefane Fiúza Cançado Machado, que falou sobre o
trabalho desenvolvido em Aparecida de Goiânia, e a Coordenadora

Nacional do Registro Civil de Nascimento da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República – Sra. Leilá Leonardos.



Estiveram presente
cerca de 400 pessoas
no Workshop Pai
Presente
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Expansão do SERCIM
O Sistema Eletrônico de Registro Civil em Maternidades (SERCIM) é um projeto da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás,

regulamentado pelo Provimento nº 06/2013 da CGJGO, que tem por finalidade combater o sub-registro no Estado de Goiás.

A ideia é trabalhar em parceria com o Poder Executivo estadual e o municipal, interligando cada uma das maternidades e

hospitais previamente cadastrados pelas entidades mantenedoras dos registros civis em que o ato foi praticado, permitindo, dessa
forma, que o documento seja lavrado e entregue ao representante legal da criança registrada, antes da alta médica da mãe.

O projeto coordenado a princípio por Dr. Sival Guerra Pires e, posteriormente, por Dr. Márcio de Castro Molinari, segue com a

instalação do sistema inicialmente nas principais maternidades e hospitais públicos de Goiás:
• Maternidade Irmã Léia Durkin – Anápolis/GO

• Hospital Materno Infantil Santa Rita de Cássia – Planaltina/GO

• Centro Municipal de Saúde Dr. Serafim de Carvalho – Jataí/GO

• Maternidade Municipal Aristina Cândida – Senador Canedo/GO

• Hospital Regional de Luziânia – Luziânia/GO

• Associação Proteção a Maternidade e a Infância – Rio Verde/GO
• Hospital Materno Infantil – Goiânia/GO

• Hospital Nossa Senhora de Lourdes – Goiânia/GO

• Fundação de Apoio ao hospital das Clínicas da UFGO (Maternidade D. Iris) – Goiânia/GO
• Maternidade Nascer Cidadão – Goiânia/GO
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Em 2013, foram registrados pelo SERCIM

1.116 protocolos de certidões de nascimento. Desses,
foram concluídos 1.013 registros de nascimento, e
entregue às mães. Em 2014, até o final de novembro,
foram efetuados 3.070 registros de nascimento pelo

sistema, apresentando um incremento de 203%
na utilização deste. Os resultados quantitativos
comprovam a importância desse projeto, de grande
relevância e amplitude social, gerido pela CGJGO.

Página do SERCIM no Portal do Extrajudicial



Maternidade Nascer Cidadão
emite primeira certidão de
nascimento online em Goiás
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Audiências Públicas
Advogados, partes, representantes do Ministério Público, de entidades

de classe, conselhos da comunidade, além da população como um todo, têm a

oportunidade de esclarecer dúvidas, questionar problemas, apresentar sugestões
e críticas acerca da Justiça nas edições do projeto Audiências Públicas da CGJGO.

Seguindo as determinações do Conselho Nacional de Justiça referente

a implantação de programas de esclarecimento ao público sobre funções,
atividades e órgãos do Poder Judiciário, o projeto, iniciado em 2012, tem por

finalidade promover o acesso e a melhoria da comunicação entre a comunidade
e o Poder Judiciário nas comarcas do Estado.

O Juiz Auxiliar Antônio Cézar Pereira Meneses, que coordenou o projeto

no biênio 2013/2015, classificou a integração promovida entre a Corregedoria
e a sociedade como valiosa. “Essa iniciativa só demonstra que estamos abertos
e dispostos a sanar todos os problemas levantados pelos cidadãos. Todas as

reivindicações, sugestões, críticas, apontamentos serão analisados para o
apontamento de soluções de forma a amenizar os problemas”, assegurou.

Em 2013, foram realizadas quatro Audiências Públicas nas comarcas de

Goianésia, Jataí, Formosa e Itumbiara. Em 2014, a primeira Audiência Pública

foi na Comarca de Morrinhos, presidida pelo Desembargador Luiz Eduardo de

Sousa, Corregedor-Geral em substituição, que relembrou a finalidade do projeto

– dialogar com a comunidade e esclarecer em tempo hábil suas dúvidas, além de

apontar soluções viáveis afetas à Justiça. “Com a ajuda da população, podemos
estabelecer outras metas e traçar objetivos para tornar o nosso trabalho ainda
mais próximo, eficaz e célere para a sociedade... Assim passamos a ser mais ativos
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Audiência
Pública
realizada na Comarca
de Rio Verde em
maio/2014


na vida da nossa população, como deve ser. Somos todos seres humanos,

como agentes políticos, trabalhadores, desde o gari ao prefeito, do servidor
ao magistrado, e precisamos estar sempre prontos para servir o próximo”.

Na segunda Audiência Pública, realizada na comarca de Rio Verde, já

presidida pela Corregedora-Geral, Desembargadora Nelma Branco Ferreira

Perilo, foi abordado o fato de que hoje o Poder Judiciário possui uma
estrutura complexa e uma demanda descomunal com aproximadamente

5,5 mil processos por Juiz. Assim, para que a entrega da prestação

jurisdicional seja satisfatória não basta apenas que o magistrado tenha um
bom conhecimento jurídico, é preciso que ele priorize o planejamento, seja

ousado e corajoso para assumir sua responsabilidade social. “A sociedade
atual é muito mais consciente dos seus direitos. O momento requer de
nós coragem para assumir os temas sociais de modo a garantir a todos
os cidadãos uma prestação jurisdicional mais rápida e fazer da Justiça um
instrumento de ética, humanidade, transparência e celeridade”, pontuou.



Des. Luiz Eduardo de
Sousa, Corregedor-Geral da Justiça em
substituição, realizando
a 1ª Audiência Pública
de 2014 na Comarca de
Morrinhos
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A última Audiência do biênio foi realizada na Cidade de Goiás. Por ser o berço da cultura jurídica no Estado, a Corregedora-Geral da

Justiça de Goiás abriu o evento relembrando a escolha da Cidade de Goiás para o início da comemoração dos 140 anos do Tribunal de Justiça

de Goiás (TJGO) e disse estar honrada em ouvir os anseios dos cidadãos vilaboenses. “Em 140 anos muitos desafios foram vencidos e vários
ainda se apresentam. Tenho convicção de que essa aproximação do Judiciário com a população proporcionada pelas audiências públicas e a
valorização desse diálogo social democrático é o melhor caminho para levantar e buscar soluções eficazes para os problemas que afligem a
Justiça, tornando-a mais transparente e acessível a quem precisa”, ressaltou.

Audiência Pública
realizada na Comarca
de Jataí




Audiência Pública
realizada na Comarca
de Goiás
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Resultado
A meta 4 estabelece o desenvolvimento e/ou implantação de, no mínimo três projetos e/
ou ações, de cunho socioambiental, que beneficiem ou impactem positivamente a sociedade.
No ano de 2014, a CGJGO conseguiu executar quatro grandes projetos, voltados essencialmente
para a responsabilidade social, destacando a importância da paternidade consciente com as
ações do programa Pai Presente, o Combate ao Sub-Registro com o SERCIM e a aproximação do
Poder Judiciário com a sociedade, por meio das Audiências Públicas. Conclui-se então que esta
meta foi cumprida com êxito.
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PERSPECTIVA

PROCEDIMENTOS
INTERNOS

A Eficiência Operacional é reconhecida
como um dos elementos que contribuem
de forma mais significativa para o
cumprimento de resultados das operações
de serviços, seguramente proporcionando a
disponibilidade, confiabilidade e desempenho
mais elevados possíveis. Neste tema, a
CGJGO procurou estabelecer metas que
privilegiassem programas, projetos e ações
voltados para a melhoria dos procedimentos
internos, resultando em melhor qualidade e
celeridade da prestação jurisdicional.

TEMA

EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

META

5

Alcançar, no mínimo, 75% de
realização das metas previstas no
Plano de Gestão 2014/2015 da CGJGO

Esta meta espelha o resultado global das metas estabelecidas para o Plano de Gestão 2014/2015 da CGJGO.

Deve-se ponderar que, alcançando um mínimo de 75% de realização das metas previstas no plano, o resultado é

considerado satisfatório. Assim, o plano é um documento que apresenta a intenção do que se pretende realizar ao
longo do biênio, não havendo, em tempo algum, aspiração de que este seja executado em sua totalidade.

O trabalho da Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO constitui-se na elaboração, no

acompanhamento e na consolidação dos resultados desse plano, cujo sucesso está na Gestão Compartilhada,
um dos valores estabelecidos no desenvolvimento deste. Por meio da orientação, do acompanhamento e da

intermediação das diversas áreas envolvidas na execução dos seus programas e projetos, é que se consolidam os
resultados esperados.

No primeiro ano da execução do Plano de Gestão 2014/2015 já contabilizam-se excelentes resultados,

conforme apresentados na tabela a seguir:

100

Meta

Descrição da meta

1

Elaborar e executar, no mínimo, cinco projetos estratégicos que tenham
como finalidade a prestação jurisdicional

3

Elaborar e executar, no mínimo, três projetos que tenham como
finalidade melhorar a eficiência e a eficácia dos Juizados Especiais

2

Gerir o atendimento de 100% das determinações do CNJ, referentes ao
Auto Circunstanciado de Inspeção na Justiça Estadual de Goiás/2012,
no âmbito de atuação da CGJGO

4

Desenvolver e/ou implantar, no mínimo três projetos e/ou ações, de
cunho socioambiental, que beneficiem/impactem positivamente a
sociedade

5
6
7
8

Resultado

Alcançar, no mínimo, 75% de realização das metas previstas no Plano
de Gestão 2014/2015 da CGJGO
Publicar, anualmente, 100% das ações correicionais (preservado o
sigilo)

Realizar, anualmente, correições em pelo menos 34% das unidades
jurisdicionais
Desenvolver e implantar um programa de modernização do extrajudicial
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Meta

Descrição da meta

9

Promover, anualmente, no mínimo 15 horas de capacitação por
magistrados e servidores do 1º Grau, voltadas para a atividade fim

10
11
12

13
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Desenvolver e/ou implantar, no mínimo, três projetos que subsidiem
a melhoria do Clima Organizacional para servidores da CGJGO e do
1º Grau
Desenvolver e/ou implantar, no mínimo, quatro funcionalidades para
os sistemas em uso, que atendam as demandas do CNJ e do 1º Grau de
Jurisdição

Garantir a aquisição de estrutura necessária para atender 100% dos
projetos estratégicos da CGJGO

Desenvolver mecanismos de aperfeiçoamento do controle de
arrecadação e custos dos serviços submetidos à atuação institucional
da CGJGO

Resultado

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Resultado
Para o cálculo do indicador desta meta foi considerado o cumprimento de nove das doze
metas estabelecidas, excluindo do cálculo a meta 5, que é a meta balizadora dos resultados.
Portanto, no final de 2014, o Plano de Gestão 2014/2015 já cumpriu 75% de sua execução.
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META

6

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

A meta 6 do Plano de Gestão da CGJGO, de responsabilidade da Assessoria de Orientação

e Correição da CGJGO, afere que foram publicadas 100% das ações correicionais realizadas,
preservado o sigilo. Essa meta, baseada na meta 1 de 2014 da Corregedoria Nacional de Justiça,
tem como premissa divulgar tempestivamente dados relativos aos processos administrativos,

relatórios de inspeção/correição, atos normativos e demais documentos, e mantê-los atualizados

na rede mundial de computadores, 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. O prazo para a divulgação não deve ser superior a dez dias, a contar da
edição do ato ou aprovação do documento.

Em 2014, todos os documentos oficiais da CGJGO foram publicados, incluindo os relatórios

da Assessoria Correicional, no tempo determinado pela Corregedoria Nacional de Justiça, no
site do TJGO, no link Documentos – Tjdocs, pasta Corregedoria.

De acordo com as informações fornecidas pela Assessoria Correicional da CGJGO, em 2014

foram inspecionadas 529 unidades jurisdicionais, conforme apresentado no quadro a seguir:

104

Não publicadas

Ações

Quantitativo

Publicadas

Correições com levantamento de Taxa Judiciária e FUNDESP
nas serventias do Foro Extrajudicial

Fiscalização do cumprimento do Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado de Goiás, nos Serviços do Foro
Extrajudicial, por determinação do CNJ, nos autos de
nº 504604/2014

112

112

374

374

___

Total de unidades jurisdicionais inspecionadas

43

529

40

3

Inspeção no Serviço Judicial

526

(preservado o sigilo)
___

3
Fonte: Assessoria de Orientação e Correição daCGJGO

Resultado
Considerando que, do total de 529 correições realizadas em 2014, 526 foram publicadas no site do TJGO e
somente três não foram publicadas por preservar o sigilo, esta meta foi cumprida com sucesso.
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META

7

Realizar, anualmente, correições em pelo
menos 34% das unidades jurisdicionais

A meta 7 do Plano de Gestão da CGJGO, em consonância com a meta 3 da

Corregedoria Nacional de Justiça, estabelece que, anualmente, deverão ser realizadas,

independente de normas internas, correições ordinárias, presenciais ou remotas,
em pelo menos 34% das unidades jurisdicionais estaduais, com entrega de relatório

conclusivo em até 30 dias após o término da inspeção. Assim sendo, cada Comarca
deverá sofrer correição ao menos a cada três anos.

Todas as correições realizadas em 2014, conforme relatórios informativos

da Assessoria de Orientação e Correição e da Diretoria de Correição e Serviços de

Apoio da CJGO foram presenciais e totalizaram em 529 unidades jurisdicionais
correicionadas, sendo 290 unidades jurisdicionais de entrância inicial e 228 de
entrância intermediária. Na comarca de Goiânia foram inspecionadas 11 unidades.
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Resultado
Para o cálculo do indicador dessa meta, considerou-se o total das unidades
jurisdicionais correicionadas 529, dividido pelo total geral de unidades jurisdicionais do
Estado 1.045, resultando em 50,62% de unidades inspecionadas. Em 2014 a meta foi
cumprida com êxito.
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META

8

Desenvolver e implantar 1 programa de
modernização do Extrajudicial
Em busca de garantir a eficiência operacional, por meio da proatividade,

credibilidade e transparência dos trâmites judiciais e administrativos do 1º Grau de

Jurisdição, a CGJGO estabeleceu esta meta, voltada especificamente para a modernização
do Sistema Extrajudicial.

A ideia é utilizar o Portal do Extrajudicial, lançado em março/2012, para ampliar os

controles gerenciais, além de disponibilizar em ambiente único, com acesso via internet, os

atos notariais e registrais das serventias extrajudiciais, com a segurança e a transparência
que lhe são devidos.

Implantação do Selo Eletrônico em 100%
das Comarcas do Estado
No portal, já se concentram todos os sistemas de informações demandados pelo Conselho Nacional de

Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça. Até o final de 2013, o Sistema de Selo Eletrônico, lançado em maio
de 2012, já havia sido instalado em 100% das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Goiânia.
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A partir de 2014, um dos projetos propostos foi o de ampliar esse sistema para 100% das Comarcas do

Estado de Goiás, extinguindo totalmente o selo em papel. Do total de 509 Serventias Extrajudiciais em Goiás,

93% implantaram o Selo Eletrônico. As trinta serventias restantes são consideradas carentes, com falta, inclusive,

de infraestrutura de internet para acesso ao sistema, e manifestaram formalmente a impossibilidade de arcar com
os custos da nova sistemática.

Desta forma, a Corregedora-Geral Nelma Branco Ferreira Perilo baixou a Portaria nº 240, de 28 de novembro

de 2014, que considera satisfatoriamente implantado o Sistema de Selo Eletrônico de Fiscalização e Publicidade
dos Atos Notariais e Registrais no âmbito do Estado de Goiás e prorroga até 31/12/2015 o prazo para adequação
das trinta serventias que restam sem a devida instalação deste.

Página do Sistema de Selo Eletrônico no Portal do Extrajudicial
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Regimento de Custas do Extrajudicial
Por meio do Despacho nº 218, de 18 de junho de 2014, da Secretaria-

-Geral da CGJGO, de ordem da Corregedora-Geral, Desembargadora Nelma Branco

Ferreira Perilo, foram encaminhadas para a Presidência do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás, por intermédio do Processo nº 193149/2006, as minutas de

anteprojetos de lei, elaboradas com o fito de reestruturar os serviços extrajudiciais
do Estado de Goiás e de modernizar o tratamento jurídico e a fiscalização afetos
aos emolumentos e a demais tributos coincidentes. Tais minutas aguardam a

designação de pauta para o julgamento dos membros da Comissão de Regimento
e Organização Judiciária, conforme despacho do Relator, Desembargador Carlos
Escher, datado de 24 de novembro de 2014.
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Sistema de Controle de Arrecadação e
Despesas do Extrajudicial
Considerado uma prioridade para do biênio 2013/2015, o sistema está em desenvolvimento

pela Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO e tem como finalidade o controle da
arrecadação e das despesas das serventias extrajudiciais.

Segundo o Juiz Auxiliar Antônio Cézar Pereira Meneses, coordenador dos projetos do Foro

Extrajudicial, inicialmente foi desenvolvido um módulo, dentro do Sistema de Selo Eletrônico, que
controla o consumo dos Selos Eletrônicos utilizados pelas serventias em determinado período de
tempo, facilitando a correição fiscal por parte da Assessoria Correicional.

Outra inovação, que está em fase de conclusão e que passará a vigorar a partir de 01/02/2015,

conforme acertado em reunião com a Diretoria-Geral do TJGO, por meio de Decreto Presidencial, é o
Módulo de Guias do Portal do Extrajudicial, que permitirá verificar de forma precisa a arrecadação
de cada serventia, já informando automaticamente os valores da taxa judiciária e os valores que

deverão ser recolhidos ao FUNDESP. Atualmente, o responsável pela serventia é que informa o
valor do recolhimento.

Para que esse módulo fosse desenvolvido a Assessoria Correicional realizou um trabalho

simultâneo de adequação dos tipos de selo para cada ato previsto no Regimento de Custas,

vinculando essas informações com o módulo de emissão de guias de recolhimento do Portal
do Extrajudicial.
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Módulo de Declaração
de Custeio da Atividade
Cartorária
Visando efetivar o acompanhamento

das despesas e dos custos das Serventias
Extrajudiciais,

a

Diretoria

de

Tecnologia

da Informação da CGJGO desenvolveu em

2014 o Módulo de Declaração de Custeio da
Atividade Cartorária, inserido no Portal do
Extrajudicial, onde as serventias devem lançar

mensalmente toda arrecadação, todas as
despesas administrativas, bem como

e taxa

judiciária. Informa ainda o saldo excedente ao

teto constitucional eventualmente transferido
ao Poder Público.

112

Páginas do Modulo de Declaração de Custeio da Atividade Cartorária no Portal do Extrajudicial
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Código de Normas e Procedimentos
do Foro Extrajudicial
Ao avaliar a necessidade de aperfeiçoar procedimentos relacionados ao

Foro Extrajudicial, notadamente de organização, padronização e atualização das

normas administrativas existentes, e ao considerar o disposto na Lei Federal

nº 8.935/94, que manteve o exercício, em caráter privado, das serventias notariais
e registrais, cabendo ao Poder Judiciário a fiscalização quanto ao cumprimento
dos referidos serviços, zelando para que sejam prestados com rapidez, qualidade

satisfatória e de modo eficiente, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

elaborou o Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial do Poder
Judiciário do Estado de Goiás, que passará a vigorar a partir de janeiro de 2015.

Considerado um marco na modernização do Foro Extrajudicial, este Código

de Normas, elaborado ao longo do biênio 2013/2015 pela equipe da Assessoria
Correicional da CGJGO, coordenada pelo Juiz Auxiliar Antônio Cézar Pereira

Meneses, tem por finalidade consolidar, sistematizar e uniformizar as normas
referentes aos serviços notariais e de registro do Estado de Goiás, separadamente
às direcionadas ao Foro Judicial.
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Correições Extrajudiciais
Visando a dar maior efetividade aos controles, a CGJGO intensificou

neste biênio o programa de correições do Foro Extrajudicial. Em 2014,

foram realizadas 486 correições entre as 509 serventias do Estado de
Goiás, totalizando 95% das serventias extrajudiciais correicionadas.

Nos trabalhos de inspeção com levantamento da Taxa Judiciária

e do FUNDESP, foi aferido o valor de R$6.588.896,72, referente a

evasão de receitas, devido recolhimento a menor dos Delegatários, que
correspondeu a 7,48% da arrecadação total em 2014.
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Resultado
Todos os projetos e as ações apresentados nesta meta 8 fazem parte do Programa de
Modernização do Extrajudicial, desenvolvido pela CGJGO em 2014. Portanto, considera-se
essa meta cumprida com sucesso.
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PERSPECTIVA

RECURSOS

O conceito de Gestão de Pessoas ou administração de
recursos humanos é uma associação de habilidades e métodos,
políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de
administrar os comportamentos internos e potencializar o
capital humano nas organizações.
A Gestão de Pessoas ocorre por meio de participação,
capacitação, envolvimento e desenvolvimento de servidores.
Esta área tem a função de humanizar as instituições e objetiva
a valorização dos profissionais.
Neste tema procuraram-se estabelecer metas voltadas para
o desenvolvimento e a capacitação da área fim do 1º Grau e
melhoria do Clima Organizacional.

TEMA

GESTÃO DE
PESSOAS

META

Promover, anualmente, no mínimo 15 horas
de capacitação por magistrados e servidores
do 1º Grau, voltadas para a atividade fim

9

A Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás promoveu ao longo deste biênio diversas ações de

desenvolvimento e capacitação de magistrados e servidores do 1º Grau de Jurisdição, além das ações já
programadas pela Diretoria de Recursos Humanos do TJGO. Entre elas estão

Cursos de vitaliciamento para juízes substitutos
Os quarenta e dois novos juízes substitutos, empossados em dezembro de 2013, receberam orientação da Corregedora-

-Geral da Justiça de Goiás, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, acerca de vários temas pertinentes ao exercício
da função e atribuições da CGJGO durante o curso de vitaliciamento, realizado na sede da Escola Superior da Magistratura
de Goiás (ESMEG).

Ao dar as boas-vindas aos magistrados recém-empossados, a Corregedora-Geral, acompanhada dos Juízes Auxiliares

da CGJGO Sival Guerra Pires e Antônio Cézar Pereira Meneses, e da Juíza Maria Socorro Afonso Silva, Diretora da ESMEG,

colocou o órgão à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida ou dificuldade e lembrou que a principal atribuição

da Corregedoria é a de orientar para depois fiscalizar. “Nossa equipe está a postos para atendê-los prontamente. Estamos
de portas abertas para solucionar qualquer dúvida, auxiliar no que for necessário. Queremos ser procurados para que as
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dificuldades encontradas possam ser superadas. É claro que a fiscalização

e a vigilância são importantes e devem ser bem exercidas, contudo, nossa
principal função é a de orientação”, ponderou.

Um dos aspectos ressaltados pela Desembargadora Nelma Perilo

ao analisar o papel do magistrado atual foi o de que ele também precisa

ser gestor e olhar a sociedade dentro de um contexto diferenciado em
virtude da cobrança por uma prestação jurisdicional célere e efetiva. “Há
20 anos não tínhamos nem a metade da demanda que nos assola hoje

e o Juiz passou a ser muito observado pela sociedade. Por essa razão é

preciso saber administrar situações críticas e lidar com os problemas
de forma serena para oferecer ao cidadão a Justiça que ele realmente
necessita”, observou.

Em sua explanação, o Juiz Sival Pires chamou a atenção dos novos

colegas para o fato de que o Juiz deve estar atento a regras e valores

instituídos constitucionalmente, mais jamais deve deixar de colocar-se
no lugar do outro. O respeito aos servidores e advogados também foi

um ponto avaliado pelo magistrado. Ao reforçar a fala do colega, o Juiz

Antônio Cézar ressaltou que o relacionamento do Juiz com o servidor
deve ser o melhor possível para que todos os atos sejam cumpridos de
forma ágil, bem como com o advogado.

Na sequência, os temas abordados pela equipe de Diretores de Área

da CGJGO foram a estrutura do CGJGO, a gestão de metas, os programas

e projetos estratégicos e os vários sistemas da Corregedoria, dentre eles,

Sistema Controle, Sistemas Conveniados, Sistemas do Conselho Nacional

de Justiça (CNJ), Portal do Extrajudicial, Sistema de 1º Grau (SPG),
Processo Judicial Digital (PROJUDI), ExecpenWeb e Banco Nacional de
Mandados de Prisão (BNMP).



Curso de Vitaliciamento
aos novos Magistrados
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3º Workshop da Infância e Juventude
Promovido pela Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJGO), o

3º Workshop da Infância e da Juventude, realizado em junho/2013 em
Pirenópolis-GO, contou com a participação maciça de juízes, promotores,
servidores e profissionais em atuação na área da infância e juventude.

Durante a abertura dos trabalhos o então Juiz Auxiliar da CGJGO, Sival

Guerra Pires, coordenador do projeto, destacou a importância do preparo
intelectual, do estudo, da leitura e da reflexão para lidar com as questões que

envolvem a infância e juventude. “O conhecimento é o principal componente do
nosso trabalho. Com capacitação é possível conferir maior qualidade à execução

das medidas socioeducativas e, assim, interferir de maneira positiva no destino

das crianças e dos adolescentes, normalmente vítimas do modelo de sociedade
por nós vivenciado”, observou.

No workshop foi apresentado o Provimento nº 5, da CGJGO, que edita normas

quanto a procedimentos relacionados à execução de medidas socioeducativas,
ao encaminhamento de socioeducandos às unidades de atendimento e aos
respectivos mecanismos de controle de prazos. O Juiz Sival Pires ponderou sobre

o fato de que o magistrado não pode mais ficar restrito ao gabinete, nem se isentar

da sua responsabilidade social, especialmente aqueles diretamente envolvidos
com a infância e juventude. “Temos que ser proativos e ter consciência de que
esse problema é de todos nós. Nosso papel é fundamental para tentar buscar
alternativas que ao menos amenizem esse grave cenário que assola a área da
infância e juventude”, frisou.
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Ideias inovadoras, simples e criativas aplicadas no dia a dia por magistrados de várias comarcas do Estado, que têm contribuído para

modificar a realidade de crianças e adolescentes, em sua maioria, abandonados à própria sorte, foram também apresentadas no workshop.
Os Juízes Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva, Carlos José Limongi Sterse, Wagner Gomes Pereira, Stefane Fiúza Cançado, Cláudia Silva

de Andrade Freitas, além dos promotores Simone Disconi de Sá Campos, do CAO da Educação do MPGO, e José Antônio Correa Trevisan, de
Taquaral de Goiás, apresentaram no evento as boas praticas adotadas por eles em suas unidades judiciárias.

Solenidade de Abertura do
3º Workshop da Infância e
Juventude, em Pirenópolis
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Sexta Cultural da CGJGO



Apresentação do Coral
da
Associação
de
Pensionistas da Polícia
Militar de Goiás

O projeto Sexta Cultural foi elaborado com a finalidade de fomentar a cultura e a melhoria do clima organizacional entre os

servidores da CGJGO. Ao longo do ano, na última sexta feira de cada mês, apresentações diversas de cantores e corais promoveram
a integração entre os servidores do órgão correicional.

A cantora lírica Simone Berquó, servidora da CGJGO e coordenadora do projeto, trouxe para a Corregedoria apresentações

brilhantes como a do Delegado da Polícia Federal Ivan Rosa de Assis, que tocou na harpa grandes sucessos da MPB, a de duplas

e trios sertanejos, a de grupos de samba como o Baião de Dois do servidor Alexandre Veiga e, entre vários, o coral Realce – da
Associação de Aposentados e Pensionistas de Goiás, o coral Sistema FIEG e o coral da Associação de Pensionistas da Polícia Militar.
Segundo a Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, o projeto sexta cultural é uma

ação que busca atenuar um pouco a sobrecarga de trabalho dos servidores, disseminando alegria e privilegiando a saúde física e
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emocional dos que escolhem participar.

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Encerrando as apresentações de 2014,

o Juiz Joviano Carneiro Neto fez um show

na tarde do dia 12 de dezembro para os

convidados que compareceram à solenidade
de entrega das medalhas Mérito Destaque do

1º Grau, abrilhantando ainda mais o portfólio
de apresentações desse projeto.



Ivan Rosa de Assis,
Delegado da Polícia
Federal do Estado
de Goiás, em sua
apresentação no
Projeto Sexta Cultural
da CGJGO

Apresentação do Coral
da FIEG – Federação
das Indústrias do
Estado de Goiás




Encerramento
do
Projeto Sexta Cultural
com a apresentação
do Juiz de Direito
Joviano Carneiro Neto
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Medalha Mérito Destaque do 1º Grau

Solenidade de entrega
das Medalhas de Mérito
Destaque do 1º Grau
em dezembro/2014


A Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás,

por meio do projeto Medalha Mérito Destaque

do 1º Grau, inovou ao homenagear magistrados

e servidores pelo desempenho e dedicação,
vertidos à consecução de melhores resultados na

prestação jurisdicional, para torná-la mais célere,
eficiente e eficaz. A ação pioneira, coordenada
pelo Juiz Auxiliar Wilton Müller Salomão, premiou,
no dia 12 de dezembro de 2014, em solenidade

realizada no Auditório do Tribunal de Justiça

de Goiás, 15 Juízes e duas equipes de servidores
(uma da Capital e outra do interior) pela boa
performance das atividades desenvolvidas no

1º Grau de Jurisdição durante o biênio 2013/2015.
Ao encerrar as atividades bienais da CGJGO

e cumprimentar os homenageados e demais

presentes, a Corregedora-Geral da Justiça de Goiás,

Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, salientou que entre as transformações políticas, sociais e econômicas pelas quais o Poder Judiciário
tem passado, está a de abraçar a responsabilidade social e aproximar o jurisdicionado da Justiça, o que tem influenciado significativamente na

forma de gerir o Primeiro Grau. “Hoje não somos meros aplicadores da lei, mas agentes sociais. Somos, inclusive, cobrados por isso”. Diante desse
panorama, a CGJGO teve que traçar um novo perfil, que prima pela orientação, transparência e enfrentamento dos temas sociais.

Como exemplo de eficácia, pioneirismo e empreendimento sempre visando à excelência na prestação jurisdicional, a Desembargadora

citou alguns dos grandes programas e projetos da CGJGO e afirmou que “Para a execução de tudo o que foi planejado foram utilizados
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dinamismo, criatividade e inovação. O pensamento estratégico

um reconhecimento, mesmo que singelo, pelo trabalho realizado

a equipe, nenhum sucesso poderia ser alcançado sem a efetiva

aos magistrados e servidores que se destacam, passa a ser

e a visão sistêmica permearam todas as decisões, na perspectiva

de melhores resultados. Contudo, mesmo com o esforço de toda
e exitosa participação dos nossos magistrados e servidores,
que atuam diretamente na linha de frente da prestação

jurisdicional do nosso Estado. Vocês são o verdadeiro elo do
Poder Judiciário com a sociedade. Metas, programas, projetos e
ações de nada adiantariam sem essa força motriz que impulsiona
cada unidade jurisdicional”.

Sobre a premiação, a Corregedora-Geral acentuou que

esse projeto “é uma forma de homenagear aqueles que se

dedicam, muitas vezes além dos seus próprios limites a atender

prontamente os persistentes chamados de seus dirigentes. Com a

aspiração de dar transparência ao critério de premiação editou-se

o Provimento nº 9, de 14 de março de 2014, assinado, apresentado
e publicado na data de lançamento do atual Plano de Gestão”.

Ao falar sobre o projeto, o Juiz Auxiliar Wilton Müller

Salomão explicou que “Na busca incessante pelo resgate da

imagem e da credibilidade do Poder Judiciário perante a

sociedade brasileira, passamos a ser exauridos com as constantes
demandas pelo cumprimento de metas e prazos. Sabemos que

nenhum reconhecimento é suficiente para compensar as horas de
lazer perdidas e a distância dos nossos familiares em detrimento

do nosso trabalho. No entanto, para aqueles que se empenham

e se comprometem além das fronteiras de seus limites pessoais,

é um bálsamo para a alma de um realizador”.

A honraria, que se trata de um reconhecimento público

promovida bienalmente, no mês de dezembro dos anos pares,

conforme estabelece o Provimento nº 9/2014. Os critérios

utilizados para o agraciamento dos juízes, de acordo com o
que estabelece o referido provimento, são os de eficiência (no
qual serão conferidas oito medalhas), analisados por meio do

desempenho à frente da Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça

(CNJ), que estabelece “julgar quantidade maior de processos
de conhecimento dos que os distribuídos no ano corrente”,

consideradas as especialidades (Varas Cíveis e Ambientais, Varas

Criminais e de Violência Doméstica, Varas de Família e Sucessões,
Varas de fazenda Pública, Varas da Infância e Juventude, Varas

Únicas, Varas de Competência Mista e Juizados Especiais), em
que tenha atuado o juiz por maior período; destaque em projetos
estratégicos da CGJGO e/ou boas práticas aplicadas no 1º Grau

de Jurisdição (seis medalhas); e produção em unidade judiciária
em que o magistrado não seja titular (uma medalha).

Para condecorar as duas equipes de servidores, sejam

de uma escrivania da Capital e uma do interior, os critérios que

devem ser aplicados simultaneamente são maior produtividade,
considerada pela baixa e arquivamento dos processos já

sentenciados e organização do serviço, validada pelas equipes
da Diretoria de Correição e Serviços de Apoio.
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Critério Eficiência

 Juiz Sérgio Brito Teixeira e Silva

Grupo: Varas de Competência Mista

 Juíza Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva

Grupo: Varas de Infância e Juventude
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 Juiz Gustavo Assis Garcia

Grupo: Varas Criminais e de Violência Doméstica

 Juiz Wild Afonso Ogawa

Grupo: Juizados Especiais

 Juíza Vânia Jorge da Silva

Grupo: Varas de Família e Sucessões

 Juíza Cristiane Moreira Lopes Rodrigues

Grupo: Vara Única

 Juiz Ricardo Prata

Grupo: Varas de Fazenda Pública

 Juiz Clauber Costa Abreu

Grupo: Varas Cíveis e Ambientais

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Critério Destaque em Projetos Estratégicos da CGJGO

 Juiz Eduardo Perez Oliveira

Programa Pai Presente

 Juiz Leonardo Fleury Curado Dias

Meta ENASP

 Juiz Eduardo Tavares dos Reis

Programa de Fortalecimento do 1º Grau

Critério Boas Práticas

 Juíza Maria Umbelina Zorzetti

Programa Justiça Terapêutica

 Juíza Stefane Fiúza Cançado Machado

Projeto Justiça Humanizada

 Juíza Telma Aparecida Alves

Programa Tecendo a Liberdade
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Critério Destaque na produção em unidade judiciária de que não seja titular



Juiz Felipe Alcântara Peixoto

Critério equipe de servidores com maior produtividade e organização do serviço



Servidores da Escrivania da
16ª Vara Cível e Ambiental
de Goiânia
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Resultado
A execução dos três projetos já apresentados, somados a ações de treinamento
e capacitação promovidas pelo Programa de Fortalecimento do 1º Grau, nas unidades
judiciárias em que este já foi implantado, resultam no cumprimento da meta 10 do
Plano de Gestão 2014/2015 da CGJGO, ao subsidiarem efetivamente a melhoria do Clima
Organizacional no 1º Grau de Jurisdição.
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O tema Infraestrutura e Tecnologia trata
da disponibilização de sistemas essenciais de
TI apropriados às atividades do 1º Grau de
Jurisdição. Para este tema foi estabelecida a meta
11 que determina o desenvolvimento de quatro
novas funcionalidades para os sistemas em uso,
de forma a atender as demandas oriundas do
Conselho Nacional de Justiça e do 1º Grau.

TEMA

INFRAESTRUTURA
E TECNOLOGIA

META

11

Desenvolver e implantar, no mínimo, quatro
novas funcionalidades para os sistemas em uso,
que atendam as demandas do CNJ e do 1º Grau
Um dos marcos deste biênio foi o lançamento do Programa de Fortalecimento do 1º Grau, que tem

por premissas – desenvolver ferramentas que permitam avaliar os resultados do trabalho realizado no
ambiente das unidades judiciárias e fornecer estrutura de trabalho compatível com as necessidades das
unidades judiciárias, em termos de recursos humanos, tecnologia, instalações físicas e recursos materiais.

A Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO, em atendimento ao disposto na meta 11 do atual

Plano de Gestão da CGJGO, considerando as necessidades do Programa de Fortalecimento do 1º Grau,

do CNJ e do Foro Extrajudicial, desenvolveu novas funcionalidades para os sistemas em uso, conforme
apresentado a seguir:

Sistema de Decisões Monocráticas – 2ª Edição
Com o objetivo de facilitar a integração das atividades e tarefas dos gabinetes e escrivanias

e, consequentemente, eliminar o retrabalho a fim de abreviar o tempo de tramitação dos feitos,
a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJGO) desenvolveu, em parceria com a Diretoria de
Informática do TJGO, a segunda versão do Sistema de Decisões Monocráticas (SDM2).
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A nova ferramenta permite ao Juiz e seus assistentes incluir modelos de documentos e a utilização de

variáveis que automatizam as atividades repetitivas, quando da elaboração dos atos judiciais. O uso dessa
nova ferramenta elimina parte do trabalho do gabinete, quando da devolução dos processos para a escrivania,
produzindo uma estatística de produtividade íntegra e fiel ao trabalho realizado.

O SDM2 possibilitou ainda a automatização de atividades da escrivania, como a extratação dos atos

judiciais que são encaminhados para o Diário da Justiça Eletrônico (DJe), assim como a expedição de
documentos, que aproveitam na íntegra o teor dos atos praticados pelo Juiz, o que resulta na liberação dos
servidores que hoje desempenham essas tarefas para que possam realizar outras atividades.

O Sistema é acessado pela intranet e a utilização de navegadores via web dispensa a instalação de

softwares nas máquinas dos usuários. Os próprios magistrados cadastram e gerenciam seus assistentes de
trabalho e estagiários. Para auxiliar na implantação desta nova funcionalidade, a CGJGO encaminhou a todos
os Juízes do Estado o manual de utilização do novo Sistema de Decisões Monocráticas (SDM2), que também foi
disponibilizado no site do órgão a partir de agosto de 2014.

Com o sistema mais moderno a eficiência foi ampliada, uma vez que seu uso é simples e propicia aos

magistrados uma busca mais rápida e efetiva de decisões referentes a assuntos processuais semelhantes.
Com uma interface mais intuitiva e prática, o SDM2 confere maior velocidade em seu processamento e agrega

diferentes funções como elaboração de modelos de documentos, interação direta entre Juízes e assistentes e
maior dinâmica de funcionamento da unidade judiciária com a eliminação da repetição das atividades.

Entre as vantagens da nova versão do sistema, o Diretor de Tecnologia da Informação da CGJGO, Luís

Maurício Scartezini, destaca as alterações feitas no Sistema de Primeiro Grau (SPG) com o SDM2. “Com o novo
sistema todo o teor do ato judicial é aproveitado. Antes era preciso redigitar os despachos e decisões. Também
temos a otimização do trabalho nas escrivanias, assegurando a celeridade da prestação jurisdicional, sem que

isso represente aumento no número das atividades desenvolvidas”. Scartezini lembra que a adoção do SDM2
dá cumprimento efetivo ao Provimento nº 10/2009 da CGJGO.
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Automatização da expedição dos
documentos no Sistema de 1º Grau (SPG)
A implantação do SDM2 possibilitou o cumprimento, na íntegra, do Provimento nº 010/2009,

que estabeleceu o uso da primeira versão desse sistema como instrumento para a produção dos atos
praticados pelos Juízes (despachos, decisões e sentenças).

Na segunda versão foi desenvolvida uma nova funcionalidade que propicia buscar o teor dos atos

prolatados para que possam ser utilizados nos documentos expedidos no SPG, tais como: mandados,

editais, cartas, etc. Assim, diversos documentos do SPG foram alterados para que o teor dos atos
produzidos pelos Juízes pudessem ser aproveitados, sem a necessidade de redigitá-los.

Ao facilitar e simplificar a expedição destes documentos aumentou-se sobremaneira a eficiência

no trabalho das escrivanias.
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Extratação automática dos atos proferidos
pelos Juízes
Com a implantação do SDM2, foi elaborada uma modificação no SPG para que todos os atos

produzidos pudessem ser extratados (publicados), sem a necessidade da intervenção humana,

exceto os casos de sigilo. Tal alteração reduziu o trabalho das escrivanias, por meio da eliminação
de uma atividade, ao mesmo tempo que proporcionou maior transparência para as partes, à medida
que todos os atos são publicados, o que diminui a necessidade de consulta dos processos nos balcões
das escrivanias.

Tal iniciativa tem o potencial intrínseco de redução de outras atividades das escrivanias, uma vez

que, ao tomar ciência dos atos praticados pelos Juízes, as partes já podem providenciar o atendimento

dos procedimentos determinados por estes, antes mesmo da expedição dos documentos que irão conter

a ordem judicial. Desta forma, proporciona-se uma diminuição nos atos praticados pelos servidores do
Judiciário, à medida que abrevia o tempo de tramitação dos processos.
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De acordo com o já exposto na meta 8, para o Portal do Extrajudicial, em atendimento ao

Programa de Modernização do Foro Extrajudicial e às determinações do CNJ, foram desenvolvidas as
seguintes funcionalidades:

Sistema de Controle de Arrecadação e
Despesas do Extrajudicial
Este sistema que está em desenvolvimento e será concluído até o final de janeiro de 2015 pela

Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO, tem como finalidade o controle da arrecadação

e das despesas das serventias extrajudiciais e permite verificar a quantidade de selos consumidos
pelas serventias em determinado período de tempo, facilitando a correição fiscal por parte da
Assessoria Correicional.

Módulo de guias do Portal do Extrajudicial
Esta funcionalidade, que está em fase de conclusão e que passará a vigorar a partir de

01/02/2015, conforme acertado em reunião com a Diretoria-Geral do TJGO, por meio de Decreto
Presidencial, permitirá verificar de forma precisa a arrecadação de cada serventia, já informando
automaticamente os valores da Taxa Judiciária e os valores que deverão ser recolhidos ao
FUNDESP, alterando a atual sistemática, onde o responsável pela serventia é que informa o
valor do recolhimento.
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Módulo de Declaração de Custeio da Atividade Cartorária
Visando efetivar o acompanhamento das despesas e dos custos das serventias extrajudiciais a Diretoria de

Tecnologia da Informação da CGJGO desenvolveu em 2014 o Módulo de Declaração de Custeio da Atividade Cartorária,
inserido no Portal do Extrajudicial, onde as serventias devem lançar mensalmente toda arrecadação, todas as despesas
administrativas, bem como FUNDESP e Taxa Judiciária. Informa ainda o saldo excedente ao teto constitucional
eventualmente transferido ao Poder Público.

Resultado
Com a conclusão das seis novas funcionalidades desenvolvidas, afere-se que o cumprimento da meta 11
do atual Plano de Gestão da CGJGO foi exitoso.
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O tema Orçamento diz respeito
aos recursos financeiros e
orçamentários necessários para
a execução da estratégia

TEMA

ORÇAMENTO

META

12

Garantir a aquisição de estrutura
necessária para atender 100% dos
projetos estratégicos da CGJGO
A meta 12 foi estabelecida com o propósito de garantir os recursos orçamentários necessários para

atender os projetos estratégicos da CGJGO. Em 2014, todos os projetos estratégicos executados pela CGJGO,

entre eles, o Programa Pai Presente, os Mutirões do Júri, a Semana Nacional do Júri da meta ENASP, o Mutirão

Carcerário e os projetos que compõem o Programa de Fortalecimento do 1º Grau, bem como a aquisição de

leitores ópticos e impressoras, e a Descentralização do Protocolo das Interlocutórias, tiveram seus recursos
orçamentários garantidos, o que permitiu a plena execução destes.



Projeto Aquisição
de Leitores Ópticos
para as unidades
judiciárias
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Resultado
Entretanto, o projeto de instalação das salas de videoconferência, previsto para esta meta,

ainda está em tramitação, podendo ser concluído até o final de 2015. Desta forma considera-se que
esta meta está em andamento.
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META

13

Desenvolver mecanismos de
aperfeiçoamento do controle de arrecadação
e custos dos serviços submetidos à atuação
institucional da CGJGO
Conforme já disposto na meta 8 do Plano de Gestão 2014/2015 da CGJGO, que trata do Programa de

Modernização do Extrajudicial, em 2014 foram desenvolvidos alguns mecanismos de aperfeiçoamento do
controle de arrecadação e custos dos serviços submetidos à atuação da CGJGO. Os mecanismos de controle
de maior importância e destaque nessa meta foram

Sistema de controle de arrecadação e
despesas do Extrajudicial
Para o Juiz Auxiliar Antônio Cézar Pereira Meneses, coordenador dos projetos do Foro Extrajudicial, este módulo,

desenvolvido dentro do Sistema de Selo eletrônico, permite verificar a quantidade de selos consumidos pelas serventias
em determinado período de tempo, facilitando a correição fiscal por parte da Assessoria Correicional.

Módulo de Declaração de Custeio da Atividade Cartorária
Este módulo, inserido no Portal do Extrajudicial, habilita as serventias a lançarem mensalmente toda arrecadação,

todas as despesas administrativas, bem como FUNDESP e Taxa Judiciária. Informa ainda o saldo excedente ao teto
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constitucional eventualmente transferido ao Poder Público.

Módulo de guias do Portal do Extrajudicial
Desenvolvido com a finalidade de dar maior efetividade ao controle sobre a arrecadação das serventias extrajudiciais, este

módulo passará a vigorar a partir de 01/02/2015, conforme acertado em reunião com a Diretoria-Geral do TJGO, por meio de
Decreto Presidencial, e permitirá verificar de forma precisa a arrecadação de cada serventia, já informando automaticamente os

valores da Taxa Judiciária e os valores que deverão ser recolhidos ao FUNDESP. Atualmente, o responsável pela serventia é que
informa o valor do recolhimento.

Em 2014, consoante com o já informado na meta 8, as inspeções extrajudiciais aferiram o valor de R$6.588.896,72 referente

a evasão de receitas, devido recolhido a menor por parte dos Delegatários. Este valor corresponde a 7,48% do total arrecadado
no mesmo período.

Resultado
Com essas ferramentas de controle gerencial do Foro Extrajudicial, desenvolvidas pela Diretoria de Tecnologia da

Informação da CGJGO durante o biênio 2013/2015, considera-se cumprida a meta 13 deste Plano de Gestão.
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São cinco as metas nacionais do
Conselho Nacional de Justiça
para o 1º Grau de Jurisdição,
conforme mostrado a seguir. Os
resultados oficiais dessas metas
foram fornecidos pela Secretaria
de Gestão Estratégica do TJGO e
publicados no site do CNJ.

Metas do

Conselho Nacional
de Justiça
para o 1º Grau da Justiça
Estadual

META

Julgar quantidade maior de
processos de conhecimento do que
os distribuídos no ano corrente

1

Conforme apresentado nos gráficos a seguir, até novembro de 2014, foram distribuídos 336.979

processos para o 1º Grau de Jurisdição, entre varas, juizados especiais e turmas recursais. Foram julgados, no
mesmo período, 356.276 processos, o que resultou em 105, 73% no grau de cumprimento desta meta.

Os projetos da Corregedoria-Geral da Justiça que impactaram no resultado positivo desta meta foram o

Programa de Fortalecimento do 1º Grau, o Dia Estadual de Julgamentos Colegiados, a condecoração Medalha
Mérito Destaque do 1º Grau, os projetos da meta ENASP – Mutirão do Júri e Semana Nacional do Júri, o Programa
Atualizar e o Grupo de Apoio de Atividades Específicas.
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Total acumulado 1º Grau

Identificar e julgar, até 31/12/2014, na Justiça
Estadual, pelo menos 80% dos processos
distribuídos até 31/12/2010, no 1º Grau, e 100%
dos processos distribuídos até 31/12/2011, nos
Juizados Especiais e nas Turmas Recursais Estaduais

META

2

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Gestão Estratégica e publicadas no site do

Conselho Nacional de Justiça, foram aferidos, até novembro de 2014, os seguintes resultados para esta meta:

Competência

Pendentes de
julgamento

Julgados

Grau de
cumprimento

1º Grau

153.171

78.714

72,70%

Juizados Especiais

6.672

4.217

65,69%

Turmas Recursais

453

434

95,81%

Resultado
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META

Estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de
distribuição da força de trabalho, vinculados
à demanda de processos, com garantia de
estrutura mínima das unidades da área fim

3

De acordo com as informações da Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, publicadas no site do CNJ, específicas para

o 1º Grau de Jurisdição, esta meta obteve um grau de cumprimento de 75%.

←
Fonte: Conselho Nacional de Justiça
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100%

Identificar e julgar até 31/12/2014 as ações de
improbidade administrativa e as ações penais
relacionadas a crimes contra a administração
pública, sendo que: na Justiça Estadual, as ações
distribuídas até 31/12/2012

META

4

Considerada a meta de combate a corrupção, a meta nacional 4 do Conselho Nacional de Justiça
determinou identificar e julgar até 31/12/2014 as ações distribuídas até 31/12/2012, referentes à
improbidade administrativa e as penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública.

Competência

Pendentes de
julgamento

Julgados

Grau de
cumprimento

1º Grau

1.586

540

33,52%

Juizados Especiais

124

36

35,64%

Resultado
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META

Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações
coletivas distribuídas até 31/12/2011, no 1º Grau

6

Ações Coletivas são as ações que versam principalmente sobre direitos difusos e coletivos, em que os autores

defendem a tutela de toda uma comunidade. São legitimados para propor as ações coletivas, conforme leciona o artigo
82, do Código de Defesa do Consumidor: “o Ministério Público; a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; as

entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente
destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; as associações legalmente constituídas há pelo

menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código,
dispensada a autorização assemblear”. Por falta de previsão legal sobre procedimento especial, seguem o rito ordinário
do Código de Processo Civil.

A meta nacional 6 do Conselho Nacional de Justiça determinou identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações

coletivas distribuídas até 31/12/2011,no 1º Grau.

Neste contexto, o acervo inicial de processos em 31/12/2011 era de 1.828 e, até novembro de 2014, consoante aos

dados fornecidos pela Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, foram julgados 803, aferindo um grau de cumprimento,
considerando o glossário definido pelo CNJ, de 47,57%.
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São sete as Metas de Nivelamento
estabelecidas pela Corregedoria
Nacional de Justiça para o ano 2014.
A CGJGO manteve o acompanhamento
dessas metas por meio de relatórios
periódicos e de links específicos do
Sistema Controle. A seguir serão
apresentados os resultados aferidos
para as metas ao longo deste ano.

Metas da

Corregedoria
Nacional da Justiça
para o 1º Grau da
Justiça Estadual

META

Publicar 100% das ações correicionais
(preservado o sigilo)

1

De acordo com o já apresentado na meta 8 do Plano de Gestão da CGJGO, das 529 inspeções realizadas

em 2014, 526 foram publicadas no site do TJGO, no link Tjdocs e três não foram publicadas em função de
preservar o sigilo.

Quantitativo

Publicadas

Correições com levantamento de Taxa Judiciária e FUNDESP
nas serventias do Foro Extrajudicial

112

112

Fiscalização do cumprimento do Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado de Goiás, nos Serviços do Foro
Extrajudicial, por determinação do CNJ, nos autos de
nº 504604/2014

374

374

___

Total de unidades jurisdicionais inspecionadas

43

529

40

3

Inspeção no Serviço Judicial

50%

25%

0%

526

(preservado o sigilo)
___

3
Fonte: Assessoria de Orientação e Correição da CGJGO
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Não publicadas

Ações

75%

100%

Relatar 80% dos procedimentos
disciplinares em até 180 dias

META

2

A Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu nesta meta, elaborar, em até 180

dias, relatório e voto de 80% dos procedimentos em curso nas Corregedorias-Gerais,
devendo este percentual ser aplicado sobre o acervo verificado em 31/12/2013, em
prazo a ser contado a partir de 09 de janeiro de 2014.

Do total de cento e doze procedimentos, que incluem as naturezas – inquérito,

inquérito judicial, processo administrativo, reclamação disciplinar, representação,

representação por excesso de prazo e sindicância, setenta e dois foram relatados dentro

do prazo estabelecido, o que corresponde a 64,28% do acervo verificado em 31/12/2013.
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META

3

Realizar, anualmente, no âmbito das justiças
estaduais, correições em pelo menos 34% das
unidades jurisdicionais, ainda que por amostragem

Conforme o já disposto na meta 7 do Plano de Gestão 2014/2015 da CGJGO, todas as correições

realizadas em 2014, segundo relatórios informativos da Assessoria de Orientação e Correição e da

Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO, foram presenciais e totalizaram em 529 unidades
jurisdicionais correicionadas, sendo 290 unidades jurisdicionais de entrância inicial e 228 de entrância
intermediária. Na comarca de Goiânia foram inspecionadas 11 unidades.

Para o cálculo do indicador dessa meta, considerou-se o total das unidades jurisdicionais

correicionadas (529), dividido pelo total geral de unidades jurisdicionais do Estado (1.045), resultando
em 50,62% de unidades inspecionadas. Em 2014 a meta foi cumprida com êxito.
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Fiscalizar 100% das metas do
Poder Judiciário Nacional

META

4

Na meta 4 da Corregedoria Nacional da Justiça, para os Tribunais de Justiça Estaduais,

ficou definido que as Corregedorias-Gerais devem fiscalizar 100% das metas do Poder
Judiciário nacional para o 1º Grau de Jurisdição.

Para a execução desta meta, a Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO

disponibilizou desde 2013 um link no Sistema Controle para monitoração desses resultados.

Simultaneamente a Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, por meio de suas diretorias de
Planejamento e de Gestão da Informação, atualiza mensalmente os resultados dessas metas
no site do CNJ.
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META

Proporcionar o atendimento aos
beneficiários do livramento condicional e
cumpridores de medidas e penas alternativas
(Provimento nº 08 da Corregedoria Nacional)

5

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizou, em 2014, concurso público para prover os cargos

de psicólogo, pedagogo e assistente social, a fim de atender o Provimento nº 08/ 2010 da Corregedoria
Nacional de Justiça, que visa a proporcionar atendimento aos beneficiários do Livramento Condicional e
cumpridores de medidas e Penas Alternativas. Na mesma linha, a minuta de Regimento Interno da CGJGO,

que já foi encaminhada à Presidência e demais membros da Corte Especial, institucionaliza, no âmbito
deste órgão, a Secretaria de Monitoramento de Liberdades e a Secretaria Interprofissional Forense, ambas
destinadas ao atendimento desta meta. Entretanto, os cargos serão providos só a partir de 2015, assim
como a criação dessas secretarias. Portanto, esta meta foi considerada não cumprida.
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Incluir em 100% das correições e inspeções
nas varas criminais a verificação do
cumprimento da Resolução nº 66/2009 do
CNJ, e do percentual dos presos provisórios,
devendo ficar abaixo de 40%

META

6

Neste biênio foram realizados dois mutirões carcerários. Um em setembro e outubro

de 2013 e outro no período de maio a junho de 2014. Nestes dois eventos foram revisados

todos os processos de presos provisórios, conforme já informado na meta 1 do Plano de
Gestão 2014/2015.

Além desses eventos, foi informado pela Diretoria de Correição e Serviços de Apoio

da CGJGO que, em todas as inspeções realizadas pela Assessoria de Orientação e Correição

e ações do Programa Atualizar nas Varas Criminais e de Execução Penal são verificados os
termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ.
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META

Implantar e manter, no ano de 2014, controle
estatístico dos procedimentos de competência
do Tribunal do Júri, mediante alimentação do
Sistema Eletrônico da Estratégia Nacional de
Justiça e Segurança Pública (ENASP)

7

O controle estatístico dos procedimentos de competência do Tribunal do Júri, mediante

alimentação do sistema eletrônico da estratégia nacional de justiça e segurança pública (ENASP), é feito
simultaneamente pela Corregedoria-Geral da Justiça e pela Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, que
tem a responsabilidade de lançar os dados no processômetro da meta ENASP, conforme resultados já
informados na meta 1 do atual Plano de Gestão da CGJGO.

A Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO é a responsável por lançar os mesmos dados no

site www.cnj.jus.br/sistemas, no link Metas Nacionais.
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Dentre as vinte e sete metas estabelecidas no Plano
Estratégico 2013/2015 do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, dez são de corresponsabilidade
da Corregedoria-Geral da Justiça. São as metas
voltadas para o 1º Grau de Jurisdição.
De acordo com os resultados fornecidos pela
Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, dessas
dez metas, sete tiveram um desempenho excelente,
superando 100% do grau de cumprimento previsto
e três tiveram um desempenho crítico, inferior a
75%, considerado como aceitável na execução das
metas propostas.

Metas do Plano Estratégico do

Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás
de corresponsabilidade da
Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado de Goiás

META

Julgar mais processos de
conhecimento do que os
distribuídos durante o ano

1

Conforme apresentados nos gráficos a seguir, até novembro de 2014, foram distribuídos 336.979

processos para o 1º Grau de Jurisdição, entre as varas, juizados especiais e turmas recursais. Foram
julgados, no mesmo período, 356.276 processos, o que resultou em 105,73% no grau de cumprimento
desta meta.

Os projetos da Corregedoria-Geral da Justiça que impactaram no resultado positivos desta

meta foram o Programa de Fortalecimento do 1º Grau, o Dia Estadual de Julgamentos Colegiados, a

condecoração Medalha Mérito Destaque do 1º Grau, os projetos da meta ENASP – Mutirão do Júri e
Semana Nacional do Júri, o Programa Atualizar e o Grupo de Apoio de Atividades Específicas.
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META

Reduzir para 62% a taxa
de congestionamento do
Judiciário goiano

2

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, a taxa de congestionamento

do Poder Judiciário goiano, alcançada até o final de 2014 foi de 61,8%, considerando o 1º e o 2º Grau de Jurisdição.
Assim como já descrito na meta 1 do CNJ e na meta 1 do TJGO, os projetos da CGJGO que impulsionaram os

resultados desta meta foram o Programa de Fortalecimento do 1º Grau, o Dia Estadual de Julgamentos Colegiados,
a condecoração Medalha Mérito Destaque do 1º Grau, os projetos da meta ENASP – Mutirão do Júri e Semana
Nacional do Júri, o Programa Atualizar e o Grupo de Apoio de Atividades Específicas,

Vale ressaltar que, para avaliar os resultados desta meta em 2014, no que diz respeito especificamente

ao cumprimento pelo 1º Grau de Jurisdição, foram consideradas as linhas de base e indicadores de resultados

divulgados no objetivo “Promover a efetividade nos trâmites judiciais” Plano de Gestão 2014/2015 da CGJGO e,
para tanto, foram obtidas as seguintes taxas de congestionamento:
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META

Alcançar 65% de acordos
por meio da conciliação

3

Ao longo do biênio 2013/2015, as equipes do Programa Atualizar, do Grupo de Atividades

Específicas e de Apoio às Escrivanias da comarca de Goiânia, coordenadas pela Diretoria de
Correição e Serviços de Apoio da CGJGO trabalharam em parceria com o Núcleo Permanente de

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO),
auxiliando nas operações durante as diversas campanhas de acordos por meio da conciliação.
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Julgar as ações penais relativas a
homicídios dolosos distribuídas
até 31 de dezembro de 2009

META

4

No quesito ações penais em tramitação, o acervo inicial de processos constantes desta meta era de

2591 e foram julgados 1509. Ou seja, um cumprimento de 58,2%, o que colocou o Estado de Goiás no 3º
lugar no Ranking de julgamento das ações penais em tramitação, em percentual, e em 2º lugar no Ranking

de julgamento de ações penais em tramitação em números absolutos, entre os Tribunais de Justiça de médio

porte do País. Vale ressaltar que a média nacional de julgamentos das ações penais em tramitação foi de
28,8% e que o TJGO ficou em 9º e 3º lugar na classificação geral nacional nesse quesito respectivamente
(Fonte: Processômetro – ENASP).

Mesmo assim, para o indicador de desempenho do Plano Estratégico 2013/2015 do TJGO, o grau

de cumprimento desta meta foi considerado desfavorável, visto que não alcançou o mínimo de 70% de
cumprimento dos índices estabelecidos.
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META

Identificar e julgar, até 31/12/2013, as ações
de improbidade administrativa e ações penais
relacionadas a crimes contra a administração
pública, distribuídas até 31/12/2011

5

Considerada a meta de combate a corrupção, a meta nacional 4 do Conselho Nacional de Justiça determinou

identificar e julgar até 31/12/2013 as ações distribuídas até 31/12/2011, referentes à improbidade administrativa
e as penais relacionadas a crimes contra Administração Pública. De acordo com as informações prestadas pela
Secretaria de Gestão e Estratégica essa meta não foi cumprida, conforme mostrado na tabela abaixo.

Natureza

Acervo inicial

Julgados

Pendentes de
julgamento

Grau de
cumprimento

Improbidade
administrativa

1.000

395

605

39,05%

1.943

1.211

732

62,33%

2.943

1.606

1.337

54,57%

Crimes contra a
administração pública
Total geral
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Resultado

Fonte: Conselho Nacional de Justiça

Reduzir em 10% o tempo de
tramitação dos processos judiciais

META

13

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, no

início do biênio 2013/2015, o tempo médio de tramitação dos processos judiciais, considerado como
linha de base para o cálculo do indicador desta meta era de 588 dias. Até o final de 2014 este tempo foi

reduzido para 507 dias, obtendo como resultado uma redução de 13,77%. Portanto, ao aferir o grau de
cumprimento desta meta, apurou-se o valor de 137,76% sobre o indicador previsto.

Dashboard

13,77%
10%
7%
0%

100%

181

META

Estabelecer os fluxos de trabalho de pelo
menos uma área jurisdicional específica
com atuação monocrática e colegiada para
implantação do Processo Judicial (PJe)

14

Para o cumprimento da Resolução de nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que resolveu instituir

o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder
Judiciário e estabelecer os parâmetros para o seu funcionamento e determinou em seu Capítulo III constituir Comitê
Gestor e adotar as providências necessárias à implantação do referido sistema.

A CGJGO, como órgão gestor do 1º Grau e membro do Comitê Gestor do PJe, por meio de sua Divisão de

Gerenciamento do Processo Eletrônico, mapeou e analisou em parceria com a Diretoria de Informática do TJGO, os
fluxos de trabalho dos juizados especiais cíveis que ainda não utilizavam o PROJUDI, resultando na implantação do
projeto-piloto no Juizado Cível da comarca de Corumbá de Goiás em julho/2014.

Após a homologação do projeto-piloto, o sistema foi instalado nos seguintes juizados: Leopoldo de Bulhões,

Nazário, Turvânia, Taquaral de Goiás, Rialma, Rubiataba, Santa Teresinha de Goiás, Estrela do Norte, Campinorte,
Serranópolis, Cachoeira Dourada, Maurilândia, Montividiu e Flores de Goiás.
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Modernizar a gestão dos processos de execução
fiscal municipal e estadual, no âmbito do Poder
Judiciário do Estado de Goiás

META

16

Em 2013, foi lançado o Projeto Acelerar, coordenado pelo Juiz Auxiliar da Presidência do TJGO, Carlos Magno

Rocha da Silva, cujo objetivo era criar meios eficientes e eficazes de acelerar o julgamento de ações repetitivas e
complexas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

No contexto deste projeto, várias ações foram executadas em prol da modernização da gestão dos processos de

execução fiscal municipal e estadual, algumas em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça, com a finalidade de
alcançar o desafio proposto, das quais destacam-se as seguintes:

• identificação e priorização das comarcas de entrância intermediária e inicial com maior número de ações de execução fiscal em trâmite;
• integração, por intermédio de parcerias, entre os sistemas informatizados do TJGO e os dos Poderes Executivos Estadual e Municipal;
• virtualização da entrada dos novos processos;

• definição de novos critérios para a judicialização desse tipo de ação, como por exemplo, o valor de alçada e o tempo;

• modificação da competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos da comarca de Goiânia, para processar e

julgar as ações de Execução Fiscal do Município e seus incidentes, o que possibilitou acelerar o julgamento das ações de recolhimento de
impostos municipais – IPTU, ITBI, ISS – numa única unidade judiciária.

De acordo com a Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, com os avanços significativos obtidos ao longo deste biênio, no que diz respeito

à Execução Fiscal, esta meta foi atendida, em função do cumprimento dos requisitos propostos no glossário desta.

Dashboard
70%

0%

73,68%

100%

183

META

Promover a atualização e a capacitação
funcional para magistrados, servidores e rede
de proteção na área da Infância e Juventude

22

Com o intuito de atender ao disposto na meta 22 do Plano Estratégico do TJGO, a Corregedoria-Geral da Justiça

de Goiás , em parceria com a Diretoria de Recursos Humanos do TJGO, realizou em junho de 2013, na cidade de
Pirenópolis-GO, o 3º Workshop da Infância e Juventude, que contou com a participação maciça de juízes, promotores,
servidores e rede de proteção na área da infância e juventude.

Consoante ao já apresentado na meta 9 do Plano de Gestão da CGJGO, que é a meta estabelecida para o

desenvolvimento e capacitação de magistrados e servidores do 1º Grau, o então Juiz Auxiliar da CGJGO, Sival Guerra

Pires, coordenador do projeto, destacou durante a abertura dos trabalhos do workshop, a importância do preparo
intelectual, do estudo, da leitura e da reflexão para lidar com as questões que envolvem a infância e juventude. “O

conhecimento é o principal componente do nosso trabalho. Com capacitação é possível conferir maior qualidade
à execução das medidas socioeducativas e, assim, interferir de maneira positiva no destino das crianças e dos
adolescentes, normalmente vítimas do modelo de sociedade por nós vivenciado”, observou.
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Elevar para 25% a quantidade de processos
judiciais eletrônicos no âmbito do Poder
Judiciário do Estado de Goiás

META

24

Segundo informado pela Diretoria de Planejamento do TJGO, no início do biênio 2013/2015,

o acervo de processos judiciais eletrônicos era de 48.128. No final de novembro de 2014 esse
número evoluiu para 185.754 processos, apresentando um acréscimo de 285,96% em relação a
linha de base.
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Ações da Corregedoria-Geral
para melhoria da prestação
jurisdicional em 2014
Dentre os maiores desafios enfrentados pela gestão 2013/2015 da Corregedoria-Geral da

Justiça de Goiás, destacaram-se a necessidade de modernizar a gestão dos processos, visando a dar mais celeridade
e efetividade aos trâmites processuais, e o desenvolvimento de ações voltadas essencialmente para a melhoria da
prestação jurisdicional.

Neste contexto, além dos projetos e ações planejadas para o atendimento e consecução das

metas estabelecidas, a CGJGO, por meio das equipes da Diretoria de Correição e Serviços de Apoio, trabalhou

incessantemente para prover o suporte necessário às operações do 1º Grau de Jurisdição. A seguir são relatadas
as ações do Programa Atualizar, da Assistência em Execução Penal e da Divisão de Atividade Específica.
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Programa Atualizar
À Secretaria de Atividades Forenses da Diretoria de Correição e Serviços de Apoio compete coordenar e supervisionar a implantação de

Programas e Projetos desenvolvidos pela Corregedoria-Geral da Justiça nos serviços de apoio ao 1º Grau de Jurisdição do Poder Judiciário.

Esta secretaria engloba as equipes de apoio às escrivanias e as de assistências aos juizados especiais, execução penal, e às varas cíveis,

criminais, de família e sucessões e varas dos feitos das fazendas públicas.

Em 2014, essas equipes atuaram nas comarcas de Goiânia, Rio Verde, Acreúna, Aragarças, Fazenda Nova, Serranópolis, Israelândia, Jaraguá,

Cidade Ocidental, Aparecida de Goiânia, Jataí, Maurilândia, Cachoeira Dourada, Campos Belos e Formosa e foram praticados 354.068 atos processuais.

Assistência em Execução Penal – ExecpenWeb
A equipe que dá suporte ao sistema ExecpenWeb, elaborado a partir da necessidade de substituir o antigo Execpen, e com vistas ao

cumprimento da Resolução nº 113/2012, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – que determina a obrigatoriedade dos cálculos de liquidação de

penas serem feitos eletronicamente, apresentou excelentes resultados ao auxiliar as Comarcas no cadastramento dos processos e realização de
cálculos de penas neste sistema.

Foram atendidas as comarcas de Aparecida de Goiânia, Cristalina, Nova Crixás, Posse, Goiás, Inhumas, Israelândia, Goiatuba, Minaçu, Formoso,

Santo Antônio do Descoberto, Goianésia, Caldas Novas, Fazenda Nova, Serranópolis, Crixás, São Miguel do Araguaia, Abadiânia, Ceres, Rialma,
Morrinhos, Uruaçu, Jaraguá, Santa Terezinha de Goiás, Maurilândia, Aragarças, Jussara, Mara Rosa, Estrela do Norte e Jataí.

Além do trabalho realizado nos mutirões carcerários, esta equipe analisou nestas comarcas 4.172 processos, dos quais 3.476 já estavam

cadastrados no sistema ExecpenWeb e realizou 668 cálculos de penas.
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Divisão de Atividade Específica
Divisão de Atividade Específica da Diretoria de Correição e Serviços de Apoio compete planejar, coordenar, controlar e supervisionar as

atividades do Grupo de Atividade Específica, na elaboração de minutas de atos decisórios no serviço de apoio aos Magistrados de 1º Grau.

De acordo com os relatórios da Diretoria de Correição e Serviços de Apoio, em 2014 essas equipes trabalharam sob a supervisão dos Juízes

Eduardo Perez Oliveira, Eduardo Cardoso Gehardt e Laryssa de Moraes Camargo Issy, e elaboraram 14.107 sentenças, 949 decisões e 1.592
despachos, totalizando 16.648 atos praticados.

No apoio aos Juizados Especiais, as equipes de atividade específica trabalharam sob a supervisão dos Juízes Everton Pereira Santos, João

Correa de Azevedo Neto, Leonys Lopes Campos da Silva, Luciane Cristina Duarte dos Santos, Luiz Henrique Lins Galvão de Lima, Pedro Silva Correa
e Ricardo de Guimarães e Sousa, e elaboraram 1.723 sentenças, 323 decisões e 798 despachos, totalizando 2.844 atos praticados.

Ao todo, neste ano, foram elaboradas 15.830 sentenças, 1.272 decisões e 2.390 despachos, totalizando 19.492 atos praticados.
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Considerações Finais
No biênio 2013/2015 esta Corregedoria-Geral trabalhou incansavelmente na busca

pelo cumprimento de metas. Metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Corregedoria
Nacional de Justiça, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, por fim, metas estabelecidas nos
próprios Planos de Gestão deste órgão.

Vários foram os desafios e muitos os projetos e as ações elaboradas para o

alcance de cada meta estabelecida. Dinamismo, criatividade e inovação foram as premissas dessa

gestão. O pensamento estratégico e a visão sistêmica permearam todas as decisões, na perspectiva
de melhores resultados.

Assim, foram elaborados e executados grandes projetos, tais como: o Programa de

Fortalecimento do 1º Grau, os mutirões de júri da Meta ENASP, a Semana Nacional do Júri, os mutirões
carcerários, o programa Pai Presente e a ampliação do Selo Eletrônico para as serventias extrajudiciais do
interior de Goiás, dentre outros já anteriormente apresentados neste relatório.

Desse modo, a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás buscou, durante o biênio

2013/2015, incessantemente o alcance de sua visão de futuro, de “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”.
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Com uma gestão estratégica moderna, dinâmica e fortalecida pelo trabalho em equipe,

foi possível conseguir resultados expressivos ao finalizar o Plano de Gestão 2012/2013 com 77,3% de
execução das metas previstas e, já no primeiro ano de execução do Plano de Gestão 2014/2015, alcançar

75% de cumprimento das 13 metas estabelecidas, conseguindo avanços substanciais no que diz respeito à
Atuação Institucional, à Responsabilidade Social e Ambiental, à Eficiência Operacional, à Gestão de Pessoas,
à Infraestrutura e Tecnologia e ao Orçamento.

Foram priorizadas as ações de desenvolvimento e capacitação dos magistrados

e servidores do 1º Grau e implantadas inovações como a descentralização do protocolo das petições
interlocutórias nas unidades judiciárias, e a condecoração Medalha Mérito Destaque do 1º Grau, um projeto

que, de forma singela, tem a finalidade homenagear aqueles que se dedicam a um Poder Judiciário cada

vez mais diligente e participativo na sociedade. Mesmo com todo esforço deste órgão, nenhum resultado
poderia ser alcançado sem a efetiva, constante e exitosa participação dos nossos magistrados e servidores,
que atuam diretamente na linha de frente da prestação jurisdicional no nosso Estado. Metas, programas,
projetos e ações não teriam sucesso sem esta força motriz que impulsiona cada unidade jurisdicional.

Desta forma, é possível finalizar este relatório afirmando que a CGJGO permaneceu

honrando, neste biênio, a sua missão de “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”.

Diretoria de Planejamento e Programas
Janeiro/2015
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Equipe de servidores da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás
Biênio 2013/2015
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Adriana Mesquita
Alberto Nunes Guerra
Alexandre Paiva Veiga
Alia Hassan Santana
Ana Carla do Amaral de Oliveira
Ana Cristina Ribeiro Barbosa
Ana Cristina Rodrigues Lepesquer
Ana Geraldina Ramos de Macedo
Ana Lúcia de Moura Ornelas
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Luciana Pinho Chaves
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Lucimar Batista Pereira
Luis Maurício Bessa Scartezini
Luizmar da Silva
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Marcos Antônio Guerra Pires
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Maria Carmen Ramos Jubé
Maria de Fátima da Silva
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Martha Nicodemos Fleury
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Maysa Rodrigues da Silva
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Nair de Souza Monteiro de Almeida
Nair Pinheiro de Moura
Natal Vieira Júnior
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Oséas Machado dos Reis
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Sandra Vilar
Sílvia Maria Gonçalves Santos Lacerda
Sílvio Garcia de Sousa
Simone Bernardes Nascimento Ribeiro
Simone Maria Berquó de Lima
Solange Maria Pereira Avelino
Suely Maria Iunes dos Santos
Suzana Estevão de Almeida Alvarenga
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