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Um velho texto da tradição ocidental nos ensina que o tempo nunca é o mesmo e que o valor das coisas não 

está no período de duração, mas na intensidade com que acontecem. Houve para nós um começo, em fevereiro de 2019, e, 

agora, passados 2 anos, o tempo se inverte, e anuncia o término do que, então, se descortinava. Ousamos percorrer o tempo 

da travessia e atravessamos um momento inusitado e uma realidade bem diferente da que encontramos no nosso primeiro 

dia de trabalho com a pandemia do “Novo Coronavírus”. 

Um capítulo à parte nessa história se formava com ações imediatas tomadas para assegurar a continuidade 

da prestação jurisdicional e, acima de tudo, a saúde de todos os integrantes do Poder Judiciário do Estado de Goiás e dos 

usuários da Justiça.

Em tempos tão incertos e de complexidade nunca imaginada com o avanço da Covid-19, os encontros 

passaram a acontecer por trás das telas do computador e, de maneira on-line, com visão vanguardista, encontramos 

formas diferenciadas de nos aproximarmos novamente, de não deixar nenhum jurisdicionado desguarnecido, de continuar 

a distribuir Justiça igualitariamente, com isenção e celeridade, cumprindo integralmente metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e estipuladas no nosso próprio Plano de Gestão para este biênio, melhorando, inclusive os índices 

de produtividade, em um esforço concentrado e uma dedicação que ultrapassaram todos os limites. Aliás, a palavra de 

ordem neste período foi mesmo superação. 

Nos superamos, em todos os sentidos, passando do físico para o digital. Fomos acometidos por uma 

solidariedade incansável face às demandas, por repetidas vezes, desafiadoras e complicadas, que nos demandou ainda 

mais tempo de estudo e aprimoramento.

Dedico um tópico à parte aos Encontros Regionais, que proporcionaram momentos ricos de interação e 

aprendizado com a presença maciça de magistrados, servidores e representantes de instituições de forma geral, dando 

total cumprimento à Meta 2 do nosso Plano de Gestão e alcançando as 13 Regiões Judiciárias do Estado com quase 8 

mil participantes (7.772) e desses quase 5 mil servidores capacitados (4.799). As viagens presenciais pelas comarcas do 

interior, inerentes ao referido programa, foram interrompidas pelo cenário pandêmico, mas o diálogo e a proximidade da 

Palavra do Corregedor
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população com a Justiça puderam ser retomados com a realização inédita de seis Encontros Regionais On-line, um sucesso 

recorde, promovido sem um manual ou modelo específico, apenas com a impavidez e o arrojo de todos aqueles que tem 

responsabilidade e comprometimento. 

Uma novidade desta gestão também foi o desenvolvimento do novo e moderno portal do Sistema Extrajudicial 

Eletrônico (SEE), inédito no País, único a congregar dupla funcionalidade de autenticação e marcador tributário dos atos 

extrajudiciais. Além de refinar o controle e a fiscalização dos recolhimentos tributários devidos pelos serviços extrajudiciais, o 

sistema permite maior pontualidade, transparência e confiabilidade nos valores devidos e arrecadados, e se tornou referência 

para várias Corregedorias e Tribunais do País, tendo sido ainda reverenciado durante a apresentação no 84º Encontro do 

Colégio de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (ENCOGE), ocorrido virtualmente em 5 de novembro 

deste ano, com transmissão ao vivo a partir da cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas. 

Ao completar este capítulo inigualável da minha carreira, vislumbro o olhar feliz e orgulhoso do meu pai, 

magistrado que deixou um legado impecável, com a imaginação que continua me presenteando, o afeto caloroso da 

minha família e dos meus amigos, o amor desmedido pela judicatura, as lágrimas, por vezes presentes nesta trajetória e 

mediante tal situação com tantas transformações inesperadas, perdas irreparáveis de colegas e conhecidos para a Covid-19 

e a imposição do isolamento social, a defesa corajosa 

da Justiça neste cenário, o reconhecimento generoso do 

nosso trabalho pela comunidade interna e externa, o rumor 

alegre das nossas confraternizações realizadas com tanto 

esmero, que agora ocorrem somente no campo virtual. 

Com a colaboração de equipes ímpares, 

com insuperável capacidade técnica, e atuação de 

magistrados competentes e exemplares, especialmente 

dos três Juízes Auxiliares da Corregedoria, Donizete 

Martins de Oliveira, Algomiro Carvalho Neto e Aldo 

Guilherme Saad Sabino de Freitas, que primaram 

sempre pela proatividade, pelo espírito de união e 

pelo viés da transparência, foi possível conduzir a 

Corregedoria, nesse período tão exitoso e, ao mesmo 

tempo, extremamente atípico, com serenidade e afinco. 
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Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Com um olhar diferenciado para o presente, damos lugar a um futuro firmado em bases sólidas, com a convicção 

de ter deixado, para os que nos sucederão, alicerces fortes constituídos por iniciativas e ações arrojadas, inovadoras, cuja 

expansão será consequência natural. 

É com muito orgulho e imensa alegria que encerramos este exitoso Biênio 2019/2021, apresentando um robusto 

relatório final das atividades desenvolvidas, cumprindo as metas do nosso Plano de Gestão, com todas as estatísticas e 

dados inerentes a este período, certos da colaboração para o amadurecimento e aperfeiçoamento das atividades afetas ao 

primeiro grau de jurisdição. Assim, esperamos ter contribuído para o firme e profícuo caminhar que sempre caracterizou o 

Poder Judiciário de Goiás, no intuito de ampliar e modernizar o acesso à Justiça, de garantir o atendimento isonômico e de 

qualidade a todos os cidadãos e, sobretudo, de promover a paz social auxiliando na construção de uma sociedade mais 

desenvolvida, inclusiva e fraterna. Estes foram realmente momentos inesquecíveis repletos de surpresas, coisas inexplicáveis 

e pessoas incomparáveis. 

A todos, minha eterna gratidão. 
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Missão

Missão pode ser definida como a razão pela qual uma organização existe, 

porque revela as diretrizes da instituição quanto ao seu planejamento estratégico e 

visão de futuro.

“Trabalhar efetivamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional 
no âmbito do primeiro grau de jurisdição, orientando, corrigindo e 

inspecionando as atividades judiciais e extrajudiciais, contribuindo para a 
excelência dos serviços prestados à sociedade.”

Estabelecendo-se a busca pela paz social como o grande objetivo que o Poder Público almeja alcançar, a Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás, embasada em parâmetros técnicos estabilizados na necessidade de expor uma 

prestação jurisdicional efetiva, equânime e eficiente, emoldurou no planejamento construído para o Biênio 2019/2021 metas 

que pudessem dar o devido respaldo ao clamor do jurisdicionado.

Desse modo, destaca-se a solidez do Plano de Gestão elaborado para o período delimitado, o qual se mostrou 

suficientemente robusto para romper o futuro imponderável que nos aguardava, no que tange à crise pandêmica sem 

precedentes na história mundial, consoante pode ser verificado por este relatório das atividades de natureza orientativa e 

correicional que se apresenta neste árduo e substancioso compêndio descritivo.

Introdução
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A visão de futuro define o que a organização pretende ser daqui a alguns anos.  

Ela representa as ambições e descreve o quadro que se quer atingir a médio e longo 

prazo. Sendo assim, proporciona o horizonte a ser alcançado, delineando o que foi 

efetivamente planejado.

“Ser referência nacional em eficiência, eficácia e efetividade no que 
diz respeito à orientação, inspeção e correição de todos os atos 

praticados pelo primeiro grau de jurisdição.”

Atributos de valores institucionais são o conjunto de princípios éticos de 

uma organização que formam o seu código de conduta e servem de guia para a 

tomada de decisões. 

Visão

Atributos de Valor

Celeridade

Coerência

Comprometimento

Credibilidade

Ética

Gestão Compartilhada

Imparcialidade

Orientação

Proatividade

Qualidade

Responsabilidade

Transparência
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A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em conformidade com as metas 

do Conselho Nacional de Justiça elaborou o Plano de Gestão para o Biênio 2019/2021, de 

modo a alinhar um modelo de gestão adequado às demandas judiciárias do primeiro grau 

de jurisdição, seguindo a missão, visão e os atributos de valor da CGJGO. 

Foi elaborado um planejamento estratégico com metas factíveis que foram aferidas 

por meio de indicadores baseados nas perspectivas condizentes à Sociedade, aos 

Processos Internos e aos Recursos que refletem no propósito deste Órgão Censor.

No aludido plano foram estabelecidas 10 metas, sendo que para cada meta foram 

elaborados e executados programas, projetos, ações e iniciativas que zelaram pela 

promoção da “Efetividade na Prestação Jurisdicional”, fomentando diversas práticas, 

inclusive de cunho social e ambiental, com vistas a resultar em benefícios para a 

comunidade, assegurando que os valores estabelecidos no referido plano promovessem, 

sobretudo, a paz social. 

PLANO DE

GESTÃO
2019 | 2021



 Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás18

Elaborado utilizando a metodologia Balanced Scorecard (BSC), que encampa a tradução literal de “Indicadores 

Balanceados de Desempenho”, o Mapa Estratégico representa a inter-relação entre os objetivos estratégicos propostos 

com os macrodesafios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para o Sexênio 2015/2020.

Mapa Estratégico do 
Biênio 2019/2021

Mapa Estratégico
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Esta gestão atuou em consonância com os Objetivos Estratégicos traçados para o Plano Estratégico 2015/2020 e com 

os macrodesafios estabelecidos para a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para esse sexênio. 

Portanto, os projetos e ações desenvolvidos direcionaram-se para a Efetividade na Prestação Jurisdicional, a Garantia 

dos Direitos de Cidadania, o Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa, a Celeridade e Produtividade na Prestação 

Jurisdicional, a Adoção de Soluções Alternativas de Conflito, a Gestão das Demandas Repetitivas e dos Grandes Litigantes, 

o Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis, o Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal, a Melhoria da Gestão de Pessoas, 

o Aperfeiçoamento da Gestão de Custos, a Instituição da Governança Judiciária e a Melhoria da Infraestrutura e Governança 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Perspectiva SOCIEDADE

Tal perspectiva refere-se ao atendimento dos cidadãos e tem como objetivo atender as demandas e as 

expectativas da sociedade de forma mais efetiva.

Perspectiva PROCESSOS INTERNOS

Tem como propósito dar continuidade no aperfeiçoamento dos processos relacionados à gestão administrativa.

Perspectiva RECURSOS

Visa aprimorar a gestão de pessoas, a infraestrutura tecnológica e o orçamento.

Macrodesafios
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MACRODESAFIO 1 
Efetividade na Prestação Jurisdicional
A efetividade é a obtenção de resultados com ênfase na percepção da sociedade. Significa que há preenchimento das 

expectativas dos usuários da Justiça por meio de uma ação programada e planejada para atender às necessidades dos que 

buscam a prestação jurisdicional. É um conceito que tem um cunho “sensitivo”, o que significa que há comprovação, pela 

sociedade, dos resultados alcançados.

MACRODESAFIO 2 
Garantia dos Direitos de Cidadania
Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os direitos da cidadania (CF, art.1º, inc. II), em sua múltipla manifestação 

social: cidadão-administrado (usuário dos serviços públicos), cidadão-eleitor, cidadão trabalhador-produtor, cidadão-consumidor 

e cidadão-contribuinte, buscando-se atenuar as desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias, observando-se, para 

tanto, práticas socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa.

MACRODESAFIO 3 
Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa
Aborda o conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à lisura nos processos eleitorais, à preservação 

da probidade administrativa e à persecução dos crimes contra a administração pública e eleitorais, entre outros. Para tanto, 

deve-se priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem do desvio de recursos públicos e de improbidade e de 

crimes eleitorais, além de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e fiscalização do gasto público no 

âmbito do Poder Judiciário.

MACRODESAFIO 4 
Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo. 

Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos 

processos judiciais, bem como elevar a produtividade dos servidores e magistrados.
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MACRODESAFIO 5 
Adoção de Soluções Alternativas de Conflito
Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para resolução negociada de conflitos com a participação ativa do cidadão. 

Visa estimular a comunidade a dirimir suas contendas sem necessidade de processo judicial, mediante conciliação, mediação e 

arbitragem; a formar agentes comunitários de Justiça; e, ainda, à celebração de parcerias com a Defensoria Pública, Secretarias 

de Assistência Social, Conselhos Tutelares, Ministério Público, e outras entidades afins.

MACRODESAFIO 6 
Gestão das Demandas Repetitivas e dos Grandes Litigantes
Busca a redução do acúmulo de processos relativos à litigância serial advindos dos entes públicos, do sistema financeiro, 

das operadoras de telefonia, entre outros, por meio da gestão da informação e do uso de sistemas eletrônicos. Visa reverter 

a cultura da excessiva judicialização, com a proposição de inovações legislativas, a criação e aplicação de mecanismos para 

penalizar a litigância protelatória e o monitoramento sistemático dos assuntos repetitivos e dos grandes litigantes.

MACRODESAFIO 7 
Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis
Visa à implantação de ações que busquem a efetividade das ações judiciais propiciando a recuperação de bens e 

valores dos cofres públicos (execuções fiscais) e a solução definitiva dos litígios cíveis. Para tanto, podem ser adotados 

mecanismos como a utilização tempestiva dos sistemas de bloqueio de ativos do devedor (BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD); à realização de leilões judiciais; à celebração de parcerias com as procuradorias de fazenda, juntas comerciais, 

cartórios de registro de imóveis e de protesto de títulos; à inscrição da dívida nos sistemas de proteção ao crédito, a exemplo 

do SERASA e SPC, entre outras ações.

MACRODESAFIO 8 
Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal
Refere-se à adoção de medidas preventivas à criminalidade e ao aprimoramento do sistema criminal, por meio de maior 

aplicação de penas e medidas alternativas; investimento na Justiça Restaurativa; aperfeiçoamento do sistema penitenciário, 

fortalecimento dos conselhos de comunidade, penitenciários e dos patronatos; e combate ao uso de drogas ilícitas. Pretende 

reduzir o número de processos, as taxas de encarceramento e a reincidência; estabelecer mecanismos para minimizar a 

sensação de impunidade e insegurança social; e a construção de uma visão de justiça Criminal vinculada à justiça social.
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MACRODESAFIO 9 
Melhoria da Gestão de Pessoas
Trata das políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar 

o capital humano nos órgãos do Poder Judiciário. Considera programas e ações relacionadas à avaliação e ao 

desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos colaboradores; 

à humanização nas relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas, a modernização das carreiras 

e a adequada distribuição da força de trabalho.

MACRODESAFIO 10 
Aperfeiçoamento da Gestão de Custos
Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio de investimentos e de 

pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. 

Envolve o estabelecimento de uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos, de forma a assegurar o 

direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da Justiça.

MACRODESAFIO 11 
Instituição da Governança Judiciária
Aborda a formulação, a implantação e o monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades regionais 

e próprias de cada segmento de justiça, produzidas de forma colaborativa pelos órgãos da justiça e pela sociedade. Visa 

à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e à adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de 

processos de trabalho e de projetos.

MACRODESAFIO 12 
Melhoria da Infraestrutura e Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
Visa ao uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, alinhado às políticas de TIC 

definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Busca garantir confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, 

dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento e modernização dos mecanismos tecnológicos, 

controles efetivos dos processos de segurança e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários 

e tecnológicos.
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O Mapa de Metas apresenta resumidamente a linha de orientação daquilo que foi realizado no transcorrer da 

gestão, atentando-se para a legenda de efetivo cumprimento das metas e objetivos estabelecidos inicialmente, conforme a 

representação gráfica a seguir exposta.

Mapa de Metas do 
Biênio 2019/2021

Mapa de Metas
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O mundo vive desde meados de fevereiro de 2020, um momento ímpar na 

história da humanidade diante da pandemia do “Novo Coronavírus” (COVID-19), e 

esta situação exigiu atitudes inovadoras deste Órgão Censor na busca pela melhoria 

da prestação jurisdicional de primeiro grau, demandando grandes empenhos sob os 

mais diversos aspectos.

Todavia, a CGJGO sob o comando do Corregedor-Geral da Justiça, com a 

finalidade precípua de conferir efetividade e celeridade ao exercício de certas 

atribuições e competências, envidou o máximo esforço possível, dentro das 

estratégias traçadas para o cumprimento do Plano de Gestão proposto, mediante a 

execução dos programas, projetos, ações e iniciativas intencionadas originariamente.

Neste relatório serão apresentados com detalhamento de dados, os resultados 

alcançados a partir das metas constantes do Plano de Gestão desenvolvido, pautados 

no dinamismo, na inovação e na modernidade, executados efetivamente para o 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
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SOCIEDADE
PERSPECTIVA



 Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás28

Responsáveis

Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de 
Goiás

Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás

Divisão Interprofissional 
Forense da Corregedoria

Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção 
Internacional de Goiás

Planejar e executar no mínimo 10 iniciativas 
estratégicas que contribuam para o fortalecimento 
da Rede de Proteção Social, com o fim de viabilizar o 
acesso aos direitos sociais e exercício da cidadania

META 1

Indicador

Iniciativas Executadas

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero

Resultado


Macrodesafio 2
Garantia dos Direitos de Cidadania 

Perspectiva
Sociedade 

Grau de cumprimento

Meta cumprida com 12 iniciativas executadas
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A Constituição Federal de 1988 dedicou parte expressiva de seu texto para consagrar a luta de um grande número 
de pessoas interessadas e envolvidas na defesa dos direitos das crianças e jovens brasileiros que, acompanhando as 
normativas internacionais, redirecionou o olhar dos poderes públicos e da sociedade para esse seguimento da população. A 
efetiva normatização sobre o Direito da Criança e do Adolescente concretizou-se após a promulgação da Carta Magna, em 
seu art. 227, inspirada na Convenção Internacional da Organização Nacional das Nações Unidas de 1989, bem como na Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, “Estatuto da Criança e do Adolescente”, onde se reconheceu a condição peculiar 
de desenvolvimento e da condição de sujeitos de direitos, na direção de uma proteção integral e especial, consubstanciado 
na promoção, defesa e controle social de sua efetivação.

A união destes seguimentos jurídicos configura-se no que denominamos “Rede de Proteção Social”, e consiste no 
fortalecimento da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário visando garantir às crianças e aos adolescentes 
direitos especiais inerentes à sua caracterização como pessoa, em condição peculiar de desenvolvimento pessoal e social.

Partindo da conscientização de que a Rede de Proteção Social consiste na cooperação de pessoas, organizações e 
instituições, com o intuito de compartilhar, articular causas e projetos de forma igualitária, democrática e solidária, dividindo 
responsabilidades e competência, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, com esta meta buscou garantir ao 
jurisdicionado o exercício pleno da cidadania, por meio da universalização do acesso à justiça, e desenvolveu no transcorrer 
do Biênio 2019/2021, diversos projetos e ações que tiveram como finalidade atender o macrodesafio “Garantia dos Direitos 
de Cidadania”.

Neste Biênio 2019/2021, conforme será apresentado no decorrer da exposição desta meta, foram realizadas 12 (doze) 
iniciativas que contribuíram para o fortalecimento da Rede de Proteção Social, viabilizando aos cidadãos/jurisdicionados o 
alcance dos direitos sociais e a garantia do exercício da cidadania. Dessa forma, conclui-se que a meta foi executada com 
sucesso absoluto.

“ArticulAção” - Fortalecendo a Rede de Proteção Social

O projeto “ArticulAção” teve por objetivo a promoção de ações que possibilitassem maior 
integração e fortalecimento da Rede de Proteção no sentido de viabilizar o acesso dos cidadãos aos 
seus direitos sociais e, consequentemente, garantir-lhes o exercício da cidadania. Dentre as ações 
desenvolvidas destacam-se:

• Mapeamento dos equipamentos sociais da Rede de Proteção Social do Município de Goiânia;

• Produção do “Guia da Rede de Proteção Social” do Município de Goiânia com informações 
e contatos da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente (eixo da promoção, da defesa e do 
controle), da rede de assistência social, de saúde mental, de proteção à mulher, de proteção ao idoso, 
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de atendimento à população LGBT, à pessoa em situação de rua e também à pessoa com deficiência. O guia tem por finalidade 
fortalecer a Rede de Proteção do Município de Goiânia (Conselhos Tutelares, CREAS, CRAS, Instituições de Acolhimento, 
Saúde, Educação, Centros de Internação, entre outros), alcançando os profissionais que atuam em instituições governamentais 
e não governamentais dessas áreas. São abordados temas como: Trabalho em Rede e Intersetorialidade; Sistema de Garantia 
de Direitos; Proteção e Vulnerabilidade Social; Responsabilidade Social na Proteção e Garantia de Direitos;

• Divulgação e publicização do Guia, internamente e perante as instituições do município, com a inserção do conteúdo 
no site da Corregedoria-Geral da Justiça;

• Expedição de Ofício-Circular nº 463/2020 da CGJGO a todos os magistrados da Comarca de Goiânia, às Equipes 
Interprofissionais Forenses da 1ª Região Judiciária, à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Goiânia e à Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás, para conhecimento e divulgação do referido guia;

• Participação em reuniões do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População 
em Situação de Rua (CIAMP) com o objetivo de auxiliar na implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas 
a esse segmento, que garantam promoção e proteção de seus direitos humanos, consoante o Decreto nº 8.946/2017, do 
Governo do Estado de Goiás;

• Planejamento conjunto com a Diretoria de Recursos Humanos, Coordenadoria da Infância e Juventude e outros setores 
do TJGO nas atividades lúdicas com crianças da rede de escolas públicas e ASDOW-N-GO comemorando à semana da criança.

Sistema Eletrônico de Registro Civil de Nascimento em Maternidade (SERCIM)

O Sistema Eletrônico de Registro Civil de Nascimento em Maternidade (SERCIM) é um projeto 
regulamentado pelo Provimento nº 06/2013, da CGJGO, que tem por objetivo combater o sub-registro 
em Goiás. Trata-se de uma ferramenta da Diretoria de Tecnologia da Informação da Corregedoria que, 
de imediato e sem burocracia, emite ainda na maternidade a certidão de nascimento da criança com a 
mesma validade daquelas feitas em cartório.

O SERCIM é importante, especialmente, no combate ao sub-registro que consiste na mobilização 
nacional pela certidão de nascimento e a documentação básica que garante a todos os brasileiros ter 
nome, sobrenome e nacionalidade a fim de viabilizar o pleno exercício de seus direitos fundamentais 
como cidadãos, em respeito à Constituição Federal. As parcerias firmadas com o Poder Executivo 
Estadual e Municipal possibilitaram interligar as maternidades e os hospitais, previamente cadastrados 
pelas entidades mantenedoras dos registros civis em que os atos são praticados, permitindo que os 
documentos sejam lavrados e entregues aos representantes legais das crianças registradas, antes da 
alta médica da mãe.
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O projeto, coordenado neste biênio pelo 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria, Donizete Martins de Oliveira, segue com a 
instalação do sistema nas principais maternidades e hospitais públicos de Goiás, a saber:

• Hospital Materno Infantil de Goiânia;

• Hospital das Clínicas da UFG - Clínica Obstétrica;

• Maternidade Ela - Goiânia;

• Maternidade Nascer Cidadão - Goiânia;

• Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - Goiânia;

• Maternidade Marlene Teixeira - Aparecida de Goiânia;

• Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG (Maternidade Dona Iris);

• Maternidade Irmã Leia Durkin - Anápolis;

• Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal Modesto de Carvalho - Itumbiara;

• Hospital de Urgência de Trindade;

• Maternidade Municipal Aristina Cândida - Senador Canedo;

• Unidade Hospitalar Doutor Arquimedes Vieira de Brito - Posse;

• Centro Municipal de Saúde Dr. Serafim de Carvalho - Jataí;

• Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva - Anápolis;

• Associação Promoção à Maternidade e à Infância - Rio Verde.

Esta iniciativa está vinculada ao Programa Nacional de Combate ao Sub-registro, regulamentado pelos Provimentos 
nos. 13/2010 e 17/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça. Foram concluídos pelo SERCIM no período de 01/01/2019 a 
31/10/2020 um total de 15.361 registros de nascimento, disponibilizados diretamente às mães nas maternidades conveniadas. 
O resultado crescente dessa iniciativa comprova a importância e a relevância social desse projeto gerido pela Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Goiás.

IV Seminário “Não desvie o olhar: Diga não à exploração sexual”

A Corregedoria-Geral da Justiça e a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, em parceria com o 
Ministério Público do Estado de Goiás, OAB - Seção de Goiás, realizaram no dia 19 de maio de 2019, no Auditório do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás o IV Seminário “Não Desvie o Olhar: Diga não à Exploração Sexual”. O evento foi aberto 
a magistrados e servidores que atuam na área da Infância e Juventude, Varas de Família e Criminais, representantes do 
Ministério Público, da OAB - Seção de Goiás, das Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Apuração de Atos 
Infracionais, Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos Municipal e Estadual, Secretaria Municipal de Assistência Social 
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e Conselho Regional de Psicologia, 
além da comunidade em geral.

No encontro foram abordados 
temas relacionados ao abuso infantil, 
depoimento especial e proteção às 
vítimas, e contou com a apresentação 
de palestras da Coordenadora 
Estadual da Infância e Juventude 
Juíza Maria Socorro de Sousa Afonso 

da Silva, do psicólogo criminal da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, Leonardo Ferreira Faria e, encerrando 
as atividades, da palestrante Kariny Brandão Massad Póvoa, entrevistadora forense do Núcleo de Assessoramento sobre 
Violência Contra Crianças e Adolescentes no Posto de Depoimento Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios (TJDFT), que abordou o tema condizente ao “Depoimento especial e a efetividade da Lei nº 13.431/2017”.

O Seminário “Não Desvie o Olhar: Diga Não à Exploração Sexual” é realizado em alusão ao dia 18 de maio de 1973, 
em que se recorda o ato de violência sexual sofrido pela menor Araceli Cabrera Sanches, cujos agressores nunca foram 
punidos. À vista desse acontecimento foi promulgada a Lei Federal nº 9.970/2000, instituindo o dia 18 de maio como o “Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

Semana da Criança

Sob a iniciativa do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás foi realizada no dia 07 
de outubro de 2019 a abertura da “Semana da Criança” no Auditório José Lenar de Melo Bandeira.

O primeiro dia foi dedicado a palestras para magistrados e servidores do Judiciário e convidados. O Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) abordou o tema de primeiros socorros, o Juiz Auxiliar da Corregedoria, 
Donizete Martins de Oliveira, apresentou dados e benefícios do programa Pai Presente, executado pela Corregedoria-Geral 
da Justiça de Goiás. Para encerrar as palestras da abertura da Semana da Criança a titular do Juizado da Infância e Juventude 
de Goiânia, juíza Maria Socorro Afonso Silva, falou sobre Adoção Legal, Entrega Espontânea e o Programa Anjo da Guarda.

Abuso, violência e abandono, essa é a história de muitos dos adolescentes que participaram dos Círculos de 
Justiça Restaurativa e Construção de Paz realizados em três unidades de acolhimento da capital como parte da Semana 
da Criança, promovida pelo Tribunal de Justiça e Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás. De acordo com a 
legislação, no total, 27 adolescentes de Goiânia, prestes a completar 18 anos, devem deixar os abrigos onde passaram 
grande parte de suas vidas.
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Dentro da programação da Semana da Criança, um dia especial 
foi proporcionado a crianças carentes, já que no total de 23 alunos 
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e cerca 
de 50 crianças da Escola Municipal João Clarismundo de Oliveira 
foram recebidos pelo presidente do TJGO, Desembargador Walter 
Carlos Lemes, em seu gabinete e, em seguida, pelo Corregedor-
Geral da Justiça, Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho. No final, 
houve uma arrecadação de brinquedos dentre os servidores da 
CGJGO, cuja entrega dessa doação foi realizada pelo Corregedor-
Geral da Justiça e sua esposa, Regina Célia Licínio de Miranda Dias 
Maciel, para a Casa da Esperança - Jardim Curitiba III.

Programa Pilares

Instituído desde 2018, o Programa Pilares tem como objetivo formar facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e 
Construção de Paz para atuarem na prevenção e resolução de conflitos no espaço escolar, por meio de processos circulares, 
com vistas à promoção de competências socioemocionais e cultura de paz.

O intuito do programa é buscar reflexão sobre a cultura de paz nas escolas, a começar pela construção de valores 
humanos que ajudem a reduzir hostilidades, curar a dor e fortalecer relacionamentos, já que vivemos numa sociedade na 
qual cada vez mais os valores de convivência como respeito, educação, diálogo, 
cooperação e ética estão perdendo espaço, principalmente em razão da invasão 
das redes sociais (internet), em nossos lares, dando origem a desintegração das 
relações humanas, inclusive no diálogo entre os membros da família.

Por meio de parcerias interinstitucionais, com as Redes Municipais e Estadual 
de Educação do Estado de Goiás, sob a coordenação da Divisão Interprofissional 
Forense e da Escola Judicial de Goiás (EJUG), é ofertado o curso de formação de 
facilitadores, com carga horária de 60 horas e voltado a professores, coordenadores, 
dirigentes e tutores/apoio pedagógicos das Redes de Educação pela equipe de 
instrutoras da aludida Divisão.

Durante o ano de 2019 foram ofertadas 8 turmas, com a formação de 142 
facilitadores, 2.000 círculos realizados e 13 mil pessoas alcançadas direta e 
indiretamente pela metodologia.
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Já no ano de 2020, a pandemia do novo coronavírus e a suspensão das atividades presenciais, tanto no Poder 
Judiciário quanto na rede de educação, impactou a continuidade da formação de novas turmas, a aplicação dos círculos 
pelos facilitadores já formados e a conclusão dos cursistas que estavam em período de estágio.

Quanto aos círculos realizados pelos parceiros que receberam a formação, no ano de 2020 foram realizados 336 
círculos, beneficiando mais 2.372 pessoas, sendo que alguns ocorreram de forma remota.

Em relação às turmas previstas para o ano de 2020, por tratar-se de um curso presencial e vivencial, foram realizadas 
as adequações pedagógicas necessárias, pautadas nos princípios restaurativos e dos Círculos de Construção de Paz, de 
modo que foram ofertadas 4 turmas da etapa teórica da formação, na modalidade EAD, com previsão de serem finalizadas 
no ano de 2021 quando será cumprida a etapa prática. Desse modo, 219 cursistas estão em período de formação. Seguem 
os dados consolidados neste biênio:

Fonte: Divisão Interprofissional Forense da CGJGO

Turmas ofertadas (presencial)

Resultados alcançados com o Programa Pilares neste biênio

Turmas híbridas (EAD+presencial)

Facilitadores formados

8

4

142

Círculos realizados 15.372

Pessoas beneficiadas 219

Facilitadores em formação 2.336

Pai Presente

Implantado no Estado de Goiás em abril de 2012, o 

Programa Pai Presente foi coordenado neste biênio pelo 1º 

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, Donizete Martins 

de Oliveira, sob a responsabilidade do Juiz de Direito Eduardo 

Perez Oliveira.

O programa tem como objetivo garantir ao cidadão 

o direito básico de ter o nome do pai incluído na certidão de 

nascimento, estimulando o reconhecimento de paternidade de 

pessoas sem esse registro, cujo respaldo encontra-se garantido 

na Constituição Federal, em seu art. 226, § 7º.
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No Estado de Goiás, desde que foi implementado, o programa já concretizou mais de 14 mil reconhecimentos 
paternos. Somente em Goiânia, são realizados de 400 a 500 procedimentos por ano. 

Devido ao seu papel de extrema relevância social, esta gestão deu continuidade aos trabalhos desenvolvidos dentre 
os quais destacamos:

• Promoção de dezenas de atendimentos gratuitos em conjunto com o “Programa Balanço Geral nos Bairros”, exibido 
pela TV Record de Goiás. O evento foi realizado na Praça da Feira do Jardim Curitiba, Região Noroeste da Capital, com a 
participação de aproximadamente 2.000 pessoas. Dois casos foram concretizados de imediato pelo Pai Presente, com o 
reconhecimento voluntário dos filhos pelos pais, além dos reconhecimentos, várias dúvidas da população foram esclarecidas;

• Realização da audiência de reconhecimento de paternidade com 18 presidiários, através do Programa Pai Presente, 
no dia 10 de maio de 2019, no Auditório do Fórum Cível da Comarca de Goiânia. Presidida pelo Juiz de Direito Wilson 
Ferreira Ribeiro, então coordenador do programa na época;

• Durante o regime de teletrabalho (home office), instituído no âmbito do Poder Judiciário goiano, em razão da 
Pandemia (Covid-19), o programa continuou a realizar os atendimentos aos cidadãos goianos todos os dias. E uma de 
suas inovações para a disseminação do Programa em tempos de pandemia da Covid-19 foi a apresentação de videoaula 
para alunos da rede municipal de Goiânia. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME) solicitou uma 
videoaula sobre o Pai Presente explicando todas as suas nuances, seus objetivos, sua importância social de forma geral 
que será inserida na disciplina de Ética e Cidadania das Escolas Municipais da Capital. Foi um passo significativo para que 
crianças e adolescentes tenham pleno conhecimento desse direito tão fundamental na vida de um ser humano, que é o 
reconhecimento paterno;

• Realização de forma inédita, em ambiente virtual, pela plataforma Zoom Meetings de Audiência Una On-line de 
Reconhecimento Espontâneo de Paternidade do Programa Pai Presente. As audiências foram todas presididas pelo Juiz de 
Direito, Eduardo Perez Oliveira, Coordenador do Programa, cuja estatística foi:

Total 
Fonte: Programa Pai Presente da CGJGO

23/07/2020

Data Horário Quantidade de 
processos

14/09/2020

Reconhecimentos 
Concluídos

21/09/2020

9h 14 11

10h 14 11

10h 10 8

04/11/2020 10h 13 12

14/12/2020 11h 22 19

61
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Sistema Eletrônico de Registro Civil de Óbito (SISOB)

O Sistema Eletrônico de Registro Civil de Óbito (SISOB) foi desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, 
em atendimento à Recomendação nº 18/2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e regulamentado pelo Provimento  
nº 25/2016, da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Lançado em outubro de 2015, tendo como unidades piloto o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira 
(HUGOL), e as quatro serventias de registro civil das pessoas naturais da Comarca de Goiânia, o sistema foi homologado e 
posteriormente disponibilizado para outros hospitais e maternidades que já utilizavam o Sistema Eletrônico de Registro Civil 
de Nascimento em Maternidades (SERCIM).

O sistema consiste em um software, acessado via internet, que interliga as unidades de saúde às serventias de registro 
civil das pessoas naturais, objetivando a troca de informações para o registro do óbito e a emissão da certidão de óbito no 
próprio estabelecimento de saúde. 

O procedimento visa agilizar o procedimento e a burocracia atinente ao cumprimento das obrigações decorrentes do 
falecimento do ponto de vista tanto das serventias registrais e das unidades de saúde, quanto das famílias enlutadas, de 
modo a evitar o deslocamento para obtenção de documentos necessários para o sepultamento, contribuindo, assim, para a 
ampliação do acesso à justiça e garantia dos direitos de cidadania a todos.

Dentre as ações desenvolvidas neste biênio ressalta-se as tratativas com a Prefeitura Municipal de Goiânia objetivando 
a interligação do Sistema da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMA) com o SISOB.

Fonte: Programa Pai Presente da CGJGO

Entrevistas realizadas

Estatística do Programa Pai Presente relativa aos anos 2019 e 2020

Procedimentos iniciados

Procedimentos em andamento

1.357

731

2.065
Reconhecimento de paternidade de pai preso 27
Exames de DNA realizados 246

338

Procedimentos arquivados sem êxito

Procedimentos concluídos
338

• Realização de Audiência Una On-line de Reconhecimento Espontâneo de Paternidade do Programa Pai Presente, no 
dia 14/12/2020, com 7 detentos da Penitenciária Odenir Guimarães e da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Goiânia, sendo 5 
reconhecimentos concluídos. Segue a tabela com os dados consolidados dos resultados alcançados com o desenvolvimento 
do Projeto Pai Presente neste biênio:
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Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional de Goiás (CEJAI)

A Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional de Goiás (CEJAI-GO), presidida pelo Corregedor-Geral da 
Justiça, Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, tem como objetivo precípuo o estudo e análise das adoções internacionais, 
visando a habilitação de pretendentes e o encaminhamento de crianças e adolescentes à adoção internacional, ou seja, por 
pretendentes brasileiros residentes fora do Brasil, que tenham se submetido às leis e regulamentos da CEJAI, quando foram 
esgotadas todas as possibilidades de colocação em família adotiva brasileira, com a devida comprovação.

Dentre as ações desenvolvidas nesta gestão está o acompanhamento quanto à devida alimentação do Sistema 
Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), que foi criado em 2019 e regulamentado pela Resolução nº 289/2019 do CNJ, 
integrando os antigos Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA). Durante 
este processo de migração dos Sistemas, a CEJAI esteve presente, realizando contato direto com as Comarcas, com fim de 
oferecer apoio para maior celeridade no andamento dos processos.

Por entender a importância deste projeto, esta gestão, dando continuidade ao trabalho já desenvolvido, agregou 
inúmeras inovações, com o objetivo de ampliar seu alcance.

As ações efetivas e os resultados alcançados são os seguintes:

• Levantamento junto a todas as Comarcas do Estado de Goiás sobre o uso e alimentação do novo Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento do CNJ;

• Participação como cursistas em cursos do CNJ acerca do novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento;

• Atuação em dezenas de PROAD’s, com expedição de ofícios e manifestações;

• Acompanhamento até a conclusão de 2 
processos para habilitação de pretendentes para 
adoção internacional;

• Realização de reunião com a presença de 
todos os membros da Comissão Estadual Judiciária 
de Adoção Internacional de Goiás (CEJAI-GO) e 
representantes do Ministério Público;

• Expedição de 2 Pareceres Psicossociais de 
Habilitação para Adoção Internacional;

• Recepção de representantes do Organismo 
Internacional Francês para Adoção Internacional 
(COFA) no TJGO;
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• Emissão de 1 certificado de continuidade para Adoção Internacional;

• Reunião do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás com os representantes do Organismo Internacional 
Francês para Adoção Internacional (COFA);

• Cadastramento de acesso (login e senha) para juízes e servidores de diversas comarcas no novo Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento;

• Atendimento a servidores de comarcas do interior para orientações e saneamento de dúvidas acerca do novo Sistema 
Nacional de Adoção e Acolhimento via telefone e via e-mail;

• Atendimento e saneamento de dúvidas da população acerca dos procedimentos e documentação necessária para 
adoção internacional via telefone e e-mail.

Projeto Escuta

Sob a coordenação do 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Donizete Martins de Oliveira, a iniciativa 
segue os princípios da Recomendação nº 33/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), voltada aos Tribunais 
Estaduais, para “a criação de serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas 
de violência nos processos judiciais” e da Lei nº 13.431/2017, que “estabelece o sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”.

O Projeto Escuta tem como objetivo o 
fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos 
de crianças e adolescentes, contribuindo para a 
responsabilização e punição dos abusadores, por meio 
da sensibilização dos profissionais da Rede de Proteção 
quanto à importância de condutas adequadas nas 
entrevistas com crianças e adolescentes, testemunhas 
ou vítimas de violência, com o objetivo de evitar a 
revitimização, além de ações de orientação nas escolas, 
para crianças e adolescentes, sobre abuso sexual com 
o intuito de encorajá-los à denúncia.

Neste biênio foram realizadas as seguintes ações:

• Audiência Pública para a população de Cachoeira 
Dourada e Inaciolândia;
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• Workshop para professores da rede de ensino e profissionais da Rede de Proteção nos municípios de Cachoeira 
Dourada e Inaciolândia, alcançando 43 profissionais;

• Atividade Educativa, onde foram visitadas 3 escolas e alcançadas 950 pessoas dentre crianças, adolescentes e 
profissionais da educação;

• Divulgação massiva do evento, com distribuição de folders.

Práticas Restaurativas: Prevenção ao Suicídio 
na Adolescência

Trata-se de uma ação desenvolvida pela 
Divisão Interprofissional Forense da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Goiás, em parceria 
com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás 
(SEDUC), no âmbito das práticas restaurativas, voltada 
à prevenção do suicídio na adolescência, na qual 
participaram profissionais da SEDUC, atuantes no 
município de Piranhas, e familiares de adolescentes 
que apresentavam ideação suicida e humor deprimido. 

Foram realizadas reuniões de pré-círculo que 
culminaram em 1 Círculo de Construção de Paz com a participação de 9 pessoas. A partir dessa ação, foram realizadas 
orientações aos participantes, assim como a interlocução e encaminhamentos à rede de proteção.

No Município de Aparecida de Goiânia, a Divisão Interprofissional Forense realizou procedimento restaurativo 
constituído por 2 sessões de Pré-círculo e Círculo com 6 adolescentes e 4 profissionais de instituição de acolhimento com o 
objetivo de estabelecer comunicação compassiva entre adolescentes e profissionais.

Assessoria Técnica na implantação da Equipe Interprofissional Forense na Vara Especializada em Crimes 
contra Criança e Adolescente, Pessoas com Deficiência e Idosos ou dos Hipervulneráveis

A recente publicação da Resolução nº 13/2020, do TJGO, em agosto de 2020, alterou a competência da 6ª Vara 

Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia para dar competência exclusiva ao processamento e 
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julgamento das ações penais ante crimes praticados contra 

Crianças e Adolescentes, Pessoas com Deficiência e Idosos, 

no âmbito da Comarca de Goiânia-GO, o que demandou 

a criação de uma equipe composta por assistente social, 

pedagogo e psicólogo para os atendimentos voltados para 

essas pessoas.

Considerando que compete à Secretaria 

Interprofissional Forense o planejamento, coordenação, 

orientação e o apoio técnico às Equipes Interprofissionais do 

primeiro grau (Provimento nº 14/2015, da CGJGO, e Decreto 

Judiciário nº 2.162/2018, do TJGO), o Corregedor-Geral da 

Justiça designou a Divisão Interprofissional para apoiar a estruturação e coordenação das ações junto à Coordenadoria 

da Justiça Restaurativa com o intuito de viabilizar a criação e manutenção de espaços que ofertem escuta qualificada e 

acolhimento, fortalecimento, promoção da autoestima, superação da situação de violência e de práticas revitimizantes, 

assim como promoção da autonomia das vítimas, por meio de ações e procedimentos humanizadores.

Esta é uma relevante ação alinhada às atribuições dessa unidade e que atenderá aos dispositivos legais que 

tratam sobre o atendimento à criança, adolescente, idoso e pessoas com deficiência física, além de também atender às 

Resoluções nos. 225/2016 e 300/2019, ambas do CNJ, no que se refere à implantação, difusão e expansão de ações da 

Justiça Restaurativa no âmbito do TJGO. Ainda está em consonância ao Provimento nº 85/2019, do CNJ, que dispõe sobre 

a adoção dos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, da Agenda 2030 (ONU/CNJ).

Destacam-se as seguintes ações desenvolvidas pela Divisão Interprofissional Forense:

• Participação em reuniões de planejamento do plano de trabalho para a “Vara dos Hipervulneráveis”;

• Elaboração do “Projeto Sobre Viver” - Atendimento humanizado aos hipervulneráveis;

• Realização de Círculo de Apresentação de Justiça Restaurativa com foco no atendimento aos hipervulneráveis, 

que contou com a participação de 14 pessoas, entre eles 4 técnicos, 5 Promotores de Justiça, 1 Procuradora, 2 Magistrados, 

envolvidos na implementação da “Vara Especializada dos Hipervulneráveis”, tendo como facilitadoras as servidoras Maria 
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Nilva Moreira e Ana Paula Xavier, ambas da Divisão Interprofissional Forense. O Círculo ocorreu no dia 28/10/2020, na Sala 

de Justiça Restaurativa do Fórum Criminal, no período matutino. Para esse encontro foram apresentados 2 vídeos gravados 

exclusivamente para este fim pelos magistrados Juiz Marcelo Salmaso (TJSP) e Desembargador Leoberto Brancher (TJRS) 

apresentando o panorama dos princípios da Justiça Restaurativa e felicitando pela iniciativa do TJGO na implementação 

dessas práticas no âmbito da Justiça Criminal;

• Assessoramento técnico no planejamento das ações para a implantação da Equipe Interprofissional Forense 

na “Vara dos Hipervulneráveis”.

Projeto de implantação da Escuta Especializada e do Depoimento Especial no âmbito do Poder Judiciário 
Goiano

Trata-se de projeto formulado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Corregedoria-Geral 

da Justiça que tem por finalidade instituir o Depoimento Especial no âmbito do Poder Judiciário goiano, em cumprimento às 

disposições constantes na Lei Federal nº 13.431/2017, (título III, arts. 7º ao 12, incisos I ao VI, §§ 1º ao 6º), que estabeleceu 

o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e alterou a Lei Federal  

nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com relação às ações praticadas pela Equipe da Divisão Interprofissional Forense destaca-se a atuação no 

assessoramento técnico das questões inerentes à implementação do referido projeto nas Comarcas, participação de 

reuniões estratégicas no planejamento e elaboração do curso de Formação de Entrevistador Forense, com foco no Protocolo 

Brasileiro, ofertado pela Escola Judicial de Goiás (EJUG), no ano de 2019, bem como a emissão de pareceres técnicos em 

PROAD’s (Sistema Eletrônico de Processos Administrativos), no total de 33 manifestações que tratam da instalação das salas 

de depoimento especial no ano de 2020.
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META 2

Responsável

Diretoria de Planejamento 
e Programas da 
Corregedoria

Realizar audiência pública em 100% das Regiões 
Judiciárias do Estado de Goiás

Indicador

Índice de Regiõ es Judiciárias Atendidas

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero


Macrodesafio 2
Garantia dos Direitos de Cidadania 

Perspectiva
Sociedade 

Resultado

Meta cumprida com 100% de audiências públicas realizadas

Grau de cumprimento
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O objetivo principal desta meta é promover o acesso e a melhoria da comunicação entre a comunidade, servidores, 
magistrados e o Poder Judiciário como um todo, nas Regiões Judiciárias e suas respectivas Comarcas do Estado de Goiás.

O Poder Judiciário, à medida que busca propiciar à sociedade goiana uma participação imediata no diálogo com 
a justiça, possibilita ao cidadão uma interação consciente dos serviços jurisdicionais afetos à sua área de atuação, 
colocando-se, ao mesmo tempo, como catalisador de soluções para as demandas sociais da alçada dos outros Poderes. 
Este projeto convida cada região judiciária a um debate aberto, despido das formalidades e solenidades sempre presentes 
nos atos do Poder Judiciário. E, nesse ambiente, a sociedade civil organizada, seja diretamente ou por instituições que 
a representa, terá ampla liberdade para fazer sugestões, solicitações e questionamentos, além de ouvir orientações e 
respostas num ambiente participativo.

Os eventos foram realizados em parceria com a Escola Judicial de Goiás (EJUG) e atenderam também as várias 
reivindicações de capacitação feitas a este Órgão Censor, além das detectadas durante a elaboração do Plano de Gestão e 
durantes as inspeções realizadas pela Assessoria Correcional. Desse modo, foram promovidas as seguintes capacitações 
destinadas a servidores: “Proad”, “Gestão das Serventias Utilizando o Sistema Controle”, “Contadoria”, “PJD Cível e Criminal”, 
“PJD Cível Avançado/Gestão”, “O Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial” e “Mediação e Conciliação (CEJUSC)”. Foram 
ofertados ainda vários painéis, tais como, “Painéis Jurídicos”, “Painéis Motivacionais”, “Perícia Criminal”, “Orçamento 
Participativo” e “Sistema Controle”.

Encontros Regionais realizados

Foram realizados 6 Encontros na forma 
presencial, todavia, considerando o teor da Portaria 
Conjunta nº 01/2020, do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás e da Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado de Goiás, datada de 12/03/2020, referente 
à situação mundial do “Novo Coronavírus” como 
pandemia e o risco potencial de que tal doença 
infecciosa (COVID-19) viesse a atingir a população 
mundial de forma simultânea, tal normativa determinou 
o cancelamento de todos os eventos públicos com 
grande aglomeração de pessoas, agendados para 
que fossem realizados nas dependências físicas 
do Poder Judiciário do Estado de Goiás, além dos 
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vários decretos que disciplinam as medidas extraordinárias a serem adotadas no âmbito deste Tribunal de Justiça (Decretos 
Judiciários nos. 582, 584, 585, 586, 611, 614, 617, 767, 865, 866, 980, 1.141, 1.272, 1.431, 1.648 e 1.799/2020).

Em razão disso, surgiram os Encontros Regionais On-line da Corregedoria-Geral da Justiça, que são um desdobramento 
do Programa Encontros Regionais, realizado integralmente na forma remota, valendo-se, para tanto, do uso de ferramentas 
tecnológicas e recursos digitais, de maneira que as capacitações, palestras, reuniões e audiência pública sejam realizadas 
no formato de videoconferência, possibilitando, portanto, a efetivação integral do evento em ambientes virtuais.

Por outro lado, o projeto neste formato virtual continuou oportunizando ao próprio Poder Judiciário transmitir 
às comarcas da região judiciária onde se realiza o evento, as mais diversas informações acerca de sua atuação de 
maneira contextualizada sobre a atividade dos Juízes de Direito. Essa aproximação possibilitou maior conhecimento 
do Poder Judiciário em relação às localidades atendidas e sobre os seus anseios, tanto na área jurisdicional, quanto 
na social e administrativa.

Ademais, permitiu que o Poder Judiciário se fizesse conhecer melhor, desde as suas virtudes até os problemas 
que necessitam de enfrentamento urgente. Tornou-se possível também maior interação com as autoridades dos outros 
poderes constituídos, quando de sua atuação para a resolução dos problemas que lhe são trazidos. Paralelamente, os 
Encontros Regionais On-line, por meio das Audiências Públicas, visou também demonstrar ao juiz de primeiro grau de 
jurisdição a necessidade de ouvir a comunidade e de se sensibilizar com os problemas sociais por ela vivenciados. Dessa 
forma, poderá tornar-se agente de transformação social por sua participação direta na sociedade local e não só pela 
entrega da prestação jurisdicional.
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Encontros Regionais Presenciais
Compêndios dos participantes nas 7 Regiões Judiciárias

Reunião interna - Servidores

Reunião interna - Magistrados

306

77

Audiência Pública - Convidados 362

Reunião do Extrajudicial 172

Evento do Encontro Nº de participantes

Participantes da capacitação: Mediação e Conciliação (NUPEMEC) 112

Participantes da capacitação: Gestão das Unidades Judiciárias utilizando o Sistema Controle 77

Participantes da capacitação: Contadoria (Diretoria Financeira do TJGO)

Participantes da capacitação: O Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial

34

31

Participantes painel da DRH: Todos somos líderes! Como liderar com eficiência e sensibilidade 336

Participantes da capacitação: PROAD 133

Participantes da capacitação: PJD 150

Fonte: Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

Totalização geral dos participantes nos Encontros Regionais presenciais 1.790

Total de servidores capacitados nos Encontros Regionais presenciais 873

Resultados obtidos:
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Encontros Regionais On-line
Compêndios dos participantes nas 6 Regiões Judiciárias

Reunião interna - Servidores

Reunião interna - Magistrados

1.034

233

Audiência Pública - Convidados 400

Reunião do Extrajudicial 389

Evento do Encontro Nº de participantes

Participantes da capacitação: Mediação e Conciliação (NUPEMEC) 153

Participantes da capacitação: Gestão das Unidades Judiciárias utilizando o Sistema Controle 201

Participantes da capacitação: Contadoria (Diretoria Financeira do TJGO)

Participantes da capacitação: O Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial

81

208

Participantes painel da DRH: Todos somos líderes! Como liderar com eficiência e sensibilidade 780

Participantes do painel com o 3º Juiz Auxiliar: Painel Jurídico 1.017

Participantes da capacitação: PROAD 184

Participantes da capacitação: PJD Cível Avançado 518

Participantes da capacitação: PJD Cível Gestão 473

Participantes da capacitação: PJD Criminal 311

Fonte: Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

Totalização geral dos participantes nos Encontros Regionais on-line 5.982

Total de servidores capacitados nos Encontros Regionais on-line 3.926

Total 
Fonte: Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

Servidores capacitados em todas as Regiões Judiciárias do Estado de Goiás

Total de servidores capacitados nos Encontros Regionais presenciais 873

3.926

4.799

Total de servidores capacitados nos Encontros Regionais on-line
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META 3

Responsável

Diretoria de Planejamento 
e Programas da 
Corregedoria

Desenvolver 3 iniciativas estratégicas que resultem na 
conscientização socioambiental sustentável no âmbito 
da Corregedoria

Indicador

Iniciativas Desenvolvidas

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero


Macrodesafio 2
Garantia dos Direitos de Cidadania 

Perspectiva
Sociedade 

Resultado

Meta cumprida com 3 iniciativas desenvolvidas

Grau de cumprimento
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A Resolução nº 201, de 3 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, trouxe à tona a necessidade de 

realização de práticas socioambientais nos tribunais, cabendo ao Poder Judiciário realizar ações que sensibilizem na defesa 

do meio ambiente.

Preocupado com o ecossistema, o Poder Judiciário busca a construção de ações que protejam o meio ambiente e 

adota conceitos como redução de desperdício e responsabilidade na adoção de boas práticas ambientais com o intuito de 

diminuir os impactos na natureza a partir da ação humana.

Objetivando o cumprimento desta meta, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás teve como iniciativa a 

utilização da tecnologia OCR no Sistema SISAN, bem como elaborou uma ação no Dia Mundial do Meio Ambiente e ainda 

promoveu para os servidores da Corregedoria-Geral um Painel sobre Comportamento Socioambiental Sustentável.

Tecnologia OCR no Sistema SISAN (antigo SISCON)

A reestruturação do Sistema de Anotações das Comarcas (SISAN) pela Diretoria de Tecnologia da Informação 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás teve como inovação, no sentido de conscientização ambiental, a 

implementação da tecnologia OCR (Optical Character Recognition) no sistema, que tornou possível o reconhecimento de 

caracteres em um arquivo, ainda que ele tenha sido anexado como documento não pesquisável.

O termo OCR se refere a uma tecnologia que reconhece caracteres a partir de um arquivo de imagem ou mapa de 

bits que foi escaneado e permite uma busca de texto. Dessa forma, através do OCR, é possível obter um arquivo de texto 

pesquisável. O usuário encaminha o documento em PDF para a Divisão de Estatística da CGJGO para ser anotado, porém 

esse documento é gerado sem a possibilidade de pesquisa textual. Antes, para tornar este documento pesquisável, era 

preciso imprimí-lo e escaneá-lo utilizando o OCR para somente depois incluí-lo no Sistema SISCON (versão anterior do 

sistema SISAN), como documento de texto pesquisável. Com a nova versão, o próprio sistema SISAN indexa o documento 

reconhecendo automaticamente todo o conteúdo textual, tornando, assim, a anotação 100% pesquisável.

O SISAN é uma ferramenta destinada ao registro de informações relevantes para a consecução dos objetivos 

estratégicos da Corregedoria-Geral, tais como o resultado das reclamações protocolizadas em desfavor de magistrados, 

servidores e cartorários, as constantes modificações na estrutura judicial e extrajudicial, bem como as diversas portarias 

lavradas pelos Diretores de Foro, formando um complexo, fidedigno e parametrizado banco de dados documental destinado 

à pesquisa e apresentação de resultados e indicadores de desempenho. Com essa tecnologia agregada ao sistema, torna-

se desnecessária a impressão para fins de um outro escaneamento do documento, otimizando o trabalho, economizando 

papel, suprimentos de impressão, energia, utilização de scanner, bem como espaço físico e recursos humanos.
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De acordo com dados informados pela Divisão de Estatística da CGJGO anteriormente eram gastos mais de  
30 resmas de papel A4 com as impressões por mês, mesmo sendo frente e verso, o que contabilizava um total de 360 
resmas ao ano. Em quantitativo ainda mais sintetizado podemos referir à redução de mais de 18.000 folhas de papel sulfite 
A4 e ainda, a economia com os suprimentos de impressão utilizados.

Além da redução relativamente à quantidade de papel e insumos houve também uma redução no tempo necessário 
para o cadastro da anotação, assim como uma reformulação das funcionalidades do sistema, facilitando e agilizando a 
pesquisa dentro dessas anotações. Tudo isso tornou o sistema mais eficiente e produtivo, o que permitiu que passasse a ser 
utilizado também para o controle das anotações das Serventias do Foro Extrajudicial.

Dia Mundial do Meio Ambiente

Em comemoração ao dia 5 de junho, que é considerado 
o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Corregedoria, em parceria 
com o Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental do 
TJGO, desenvolveu uma ação com dicas e sugestões para 
conscientização ambiental no âmbito deste Tribunal.

Nesta ação foi recomendado que sejam desligadas as 
luzes e os equipamentos eletrônicos quando não utilizados; 
que haja o uso racional de água, bem como sejam informados 
sobre vazamentos nas pias e descargas nos banheiros; que 
sejam utilizados copos retornáveis, economizando o uso de 
descartáveis, reforçando a ideia no sentido de que cada servidor, 
se possível,  traga sua caneca de casa para o trabalho, de modo 
a economizar o uso demasiado de copos descartáveis; a ação 
também incentiva que a revisão do texto seja feita na tela do 
computador para imprimir apenas a versão final do arquivo e a 
manutenção da impressora e sua configuração para impressão 
em frente e verso, no modo rascunho, visando à redução do 
consumo de papel.

A ação de conscientização foi publicada por meio de papel 
de parede corporativo durante os dias 03 a 07 de junho de 2019 
e também foi enviada para todos os e-mails institucionais.
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Painel sobre Comportamento 
Socioambiental Sustentável 

As instituições comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável adotam conceitos 

como redução de desperdício e responsabilidade 

na adoção de boas práticas ambientais. 

Numa dessas práticas enquadra-se a 

separação seletiva do lixo com o intuito de reutilizar, 

reciclar, agregar valor ao material reciclado, 

aumentando o tempo de vida dos aterros sanitários 

e diminuindo o impacto ambiental. 

Separar é retirar tudo que pode ser reaproveitado ou reciclado, sendo assim, essas práticas socioambientais 

implantadas geram economia de matérias-primas, água e energia, além de aliviar os aterros sanitários. A reciclagem, além 

de transformar materiais usados em novos produtos, visa a sua reutilização, com a consequente preservação do meio 

ambiente.

Para o cumprimento desta meta, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás envidou esforços para que fosse 

realizado, mesmo que na forma remota, valendo-se para tanto, do uso de ferramentas tecnológicas e recursos digitais, a 

iniciativa aqui evidenciada, a qual foi  realizada no formado de videoconferência e contou com a participação efetiva de 61 

servidores da Corregedoria.

O painel, realizado no dia 17 de setembro de 2020, por meio da plataforma eletrônica Zoom Meetings teve como 

palestrantes Lúcia Viegas Fernandes, servidora da Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor (DAAS-DRH/TJGO), e o 

Doutor Lauro Eugênio Nalini. O acesso foi disponibilizado pela Escola Judicial de Goiás (EJUG), a qual ficou responsável 

pela inscrição dos participantes e emissão dos certificados. 

O referido painel foi ministrado em dois momentos distintos, quais sejam, apresentação com intuito de conhecer 

a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) do público, no que tange a construir, a partir de respostas de participantes a 

pergunta relativa ao tema da palestra “O que é conscientização socioambiental sustentável?”, e o segundo momento onde 

foi efetuado o desenvolvimento das relações e resultados advindos da conscientização e do comportamento socioambiental, 

formando conceito, identificando ações advindas desta conscientização, promovendo a relação entre conscientização e 

comportamento socioambiental sustentável com o intuito de deixar claro o papel da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Goiás no âmbito do desenvolvimento de iniciativas estratégicas que resultem nesta conscientização. A realização 

do evento ficou a cargo da Diretoria de Planejamento e Programas e a divulgação e publicidade a cargo da Diretoria de 

Comunicação Social, ambas da CGJGO.
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PERSPECTIVA

PROCESSOS
INTERNOS
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META 4 Realizar correição em pelo menos 50% 
das unidades judiciais e 50% das unidades 
extrajudiciais

Responsável

Diretoria de Correição 
e Serviços de Apoio da 
Corregedoria

Indicador

Índice de Correições Realizadas 

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero


Macrodesafio 3
Combate à Corrupção e à 
Improbidade Administrativa

Perspectiva
Processos Internos

Resultado

Meta cumprida com a realização integral das correições estabelecidas

Grau de cumprimento
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O objetivo das inspeções é verificar os serviços prestados no âmbito do primeiro grau de jurisdição do TJGO, bem 

como dos serviços auxiliares, serventias e prestadores de serviços notariais e de registro, havendo ou não evidências de 

irregularidades, pautando sempre pela busca na melhoria e modernização dos trabalhos.

Nas correições presenciais, com visitas às unidades, foi construído um diagnóstico minucioso da situação dos 

cartórios, gabinetes e dos setores administrativos das comarcas. Realizou-se, ainda, a inspeção escritural dos atos lavrados 

nas serventias extrajudiciais. 

Detectados os problemas existentes, foram repassadas orientações aos magistrados, servidores e delegatários, bem 

como sugeridas soluções para o aprimoramento e uniformização dos trabalhos judiciais e extrajudiciais.

Contudo, em razão da pandemia instalada pelo “Novo Coronavírus” (COVID-19) e, visando dar continuidade aos 

trabalhos propostos por esta gestão, as inspeções passaram a ser realizadas apenas na forma eletrônica.

As inspeções realizadas pelo modo exclusivamente virtual, por sua vez, permitiram a análise dos dados estatísticos 

das unidades judiciárias por meio do Sistema Controle, e, das unidades extrajudiciais, por meio do Sistema Extrajudicial 

Eletrônico (SEE), às quais também foram repassadas orientações para correções das irregularidades verificadas.

Após cada correição realizada, a Assessoria Correicional da CGJGO pontuou em relatório a situação das unidades e 

orientou juízes, servidores e delegatários acerca dos normativos desta Corregedoria e demais questões afetas às atividades 

judicial e extrajudicial.

Resultados alcançados

Seguem adiante os resultados alcançados 
pela prática dos atos de assessoramento correicional 
(inspeção) realizados tanto nas unidades do foro 
judicial, quanto nas unidades do foro extrajudicial, 
totalizando 740 correições extrajudiciais (in loco 
e eletrônica) e 261 correições judiciais (in loco, 
eletrônica e de auxílio forense):
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Fonte: Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Acompanhamento Períodico - 2019

4

0

3

0

Ações
Fevereiro a 

Abril
Maio a  
Julho

Agosto a 
Outubro

Novembro e 
Dezembro

0

15

0

2

0

4

14

0

7

0

2

14

2

4

0

0

Correições Realizadas em Serventias Judiciais (eletrônicas)

Correições Judiciais - Equipe de Auxílio Forense 

Correições Judiciais - Conselhos Tutelares

Treinamentos - Primeiro Grau (BNMP/META ENASP)

Correições Realizadas em Serventias Judiciais (in loco)

21813828Correições Realizadas em Serventias Extrajudiciais

Fonte: Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Acompanhamento Períodico - 2020

507

0

89

0

Ações
Janeiro a 

Março
Abril e  
Maio

Junho a  
Agosto

Setembro a 
Novembro

2

0

0

0

0

6

0

0

3

0

3

0

17

0

6

3

Correições Realizadas em Serventias Judiciais (in loco)

Correições Realizadas em Serventias Judiciais (eletrônicas)

Correições Judiciais - Equipe de Auxílio Forense 

Treinamentos - Primeiro Grau (BNMP/META ENASP)

Correições Periódicas Realizadas em Serventias Extrajudiciais

388316Correições Realizadas em Serventias Extrajudiciais

0000Correições Judiciais - Conselhos Tutelares
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Relatório de Desempenho da Gestão - CGJGO

Assessoria Correicional Total 
Unidades

50% 
Meta 4

203403

507

145

94

22

20

Correições Realizadas em Serventias Judiciais (in loco)

Correições Realizadas em Serventias Judiciais (eletrônicas)

Correições Judiciais - Equipe de Auxílio Forense 

Treinamentos e Capacitações - Primeiro Grau 

Correições Periódicas Realizadas em Serventias Extrajudiciais
258507

233Correições Realizadas em Serventias Extrajudiciais

Fonte: Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Total de Correicões Realizadas 1021

Unidades 
Inspecionadas

O cálculo apontado nas colunas acima indica a quantidade de correições presenciais e virtuais realizadas nas unidades 
judiciais e extrajudiciais pela Assessoria Correicional e, ainda, as correições periódicas nos serviços extrajudiciais realizadas 
pelos Diretores de Foro de todo o Estado.

261

507
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META 5 Realizar no mínimo 2 iniciativas para impulsionar o 
julgamento de processos relativos à Corrupção e à 
Improbidade Administrativa

Responsáveis

Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de 
Goiás 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás

Indicador

Iniciativas Realizadas para Impulsionamento de Processos

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero


Macrodesafio 3
Combate à Corrupção e à 
Improbidade Administrativa

Perspectiva
Processos Internos

Resultado

Meta cumprida com 3 iniciativas realizadas

Grau de cumprimento
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Por se tratar de um fenômeno complexo e, que mina as atividades da boa administração, afetando e prejudicando a 
moralidade administrativa, é fundamental que a corrupção e a improbidade administrativa, sejam prevenidas e combatidas 
pelos órgãos públicos com o auxílio do controle feito pela sociedade como um todo.

Na contemporaneidade do nosso tempo, há uma maior ansiedade em enfatizar e fazer cumprir certos princípios 
constitucionais, não somente porque a lei o determina, mas também porque a conduta social tem exigido que os 
posicionamentos tomados por aqueles que ocupam e exercem uma função eminentemente pública sejam cada vez mais 
ajustados ao princípio da moralidade, tanto no que condiz ao sentido hermenêutico do significado de “moral”, quanto no seu 
sentido popular mais empregado corriqueiramente na linguagem informal.

Em razão disso, a CGJGO traçou a presente meta, que se destina a potencializar o julgamento de graves infrações 
cometidas contra a administração pública, buscando justamente a concretização de ações que resultem na responsabilização 
dos agentes e recomposição dos prejuízos ao erário.

Implantação das Varas Especializadas em Crimes Organizados

Esta ação teve por finalidade sistematizar o cumprimento das disposições constantes na Lei Estadual n° 20.254, de  
3 de agosto de 2018, que alterou a Organização Judiciária do Estado de Goiás com o incremento de novas unidades 
judiciárias à estrutura do primeiro grau de jurisdição (Varas Cíveis, Criminais, de Família e Juizados Especiais).

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio do Decreto Judiciário nº 2.026/2019, regulamentou a instalação 
da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos 
e Valores, na Comarca de Goiânia, com jurisdição em todo o território goiano. Esta unidade judiciária é específica para 
o processamento e julgamento de ações relativas às Leis Federais nos. 12.850/2013 e 9.613/2018, com competência de 
amplitude estadual.

A especialização de varas tem se revelado medida benéfica, com importante aumento na qualidade e na celeridade 
da prestação jurisdicional. Com efeito, faz-se necessário reconhecer a indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário 
para a interrupção do fluxo de capitais oriundos de atividades ilícitas e sua recuperação com a volta de montantes ao erário.

Nesse sentido, a criação de uma vara especializada no julgamento de organizações criminosas e lavagem de dinheiro 
impacta positivamente na efetividade da Justiça Criminal goiana.



 Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás60

Comissão para implantação do grupo de estudos para Combate à Corrupção e aos Crimes Organizados

Por meio do Ato normativo condizente à Portaria nº 45/2019, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
instituiu o grupo de estudos para Combate à Corrupção e aos Crimes Organizados, composto por:

• Donizete Martins de Oliveira (1º Juiz Auxiliar);

• Algomiro Carvalho Neto (2º Juiz Auxiliar);

• Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas (3º Juiz Auxiliar);

• Rui Gama da Silva (Secretário-Geral);

• Evaldo Vilela Leão Filho (Assessor Jurídico).

A partir da criação desse grupo de estudos para o combate à corrupção e aos crimes organizados, pode-se concluir 
que não é possível enfrentar o desafio apresentado sem inteligência, ampla reflexão e competente análise técnica, cujo 
grupo, diga-se a propósito, teve como principal objetivo: 

• Analisar e pesquisar os assuntos que envolvem a questão da corrupção nos setores público e privado da economia, 
dando ênfase ao mapeamento das normas aplicáveis, aos mecanismos de compliance adotados e a atuação dos agentes;

• Fazer análises comparativas das medidas adotadas em diferentes estados na busca de soluções alternativas para o 
combate à corrupção, bem como identificar o contexto, incentivos e limitadores de tais medidas;

• Fomentar debates entre o setor privado e os agentes públicos e demais instituições sobre os temas de estudo; 

• Propor políticas públicas para o combate à corrupção.

Semanas de Julgamentos de Processos de Corrupção e Improbidade Administrativa

Considerando as Metas Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2020, especificamente 
a Meta 4, que busca “priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade 
administrativa e aos ilícitos eleitorais” (Justiça Estadual: 70% das ações de improbidade, distribuídas até 31/12/2017), e 
levando em linha de conta ainda, a redução da taxa de congestionamento de processos do primeiro grau de jurisdição.

Imprimindo concretude à realização desta iniciativa, foram realizadas tanto a Semana Estadual de Combate à 
Improbidade Administrativa, consoante os termos extraídos do Ofício Circular nº 437/2020, da CGJGO (evento 8, do 
PROAD 202008000237313) no período de 04 a 10/10/2020, quanto a Semana Estadual de Combate à Corrupção, entre os 
dias 25 a 31/10/2020, de acordo com o Ofício Circular nº 446/2020, da CGJGO (evento 6, do PROAD 202009000238869), 



Relatório de Gestão 2019 | 2021  61

cujos expedientes foram dirigidos para 
todos os Magistrados do Estado de Goiás 
com jurisdição sobre as matérias em 
destaque, a fim de que fosse envidado o 
maior esforço possível na promoção de 
julgamentos dos processos conclusos 
correlatos a tais temáticas inerentes tanto à 
área criminal, quanto à área cível.

Mais do que números e dados 
estatísticos, a presente iniciativa revela 
uma maneira de entregar para a sociedade 
respostas cada vez mais satisfatórias e 
eficientes, no pertinente à efetiva prestação jurisdicional que tanto se espera do Judiciário nos últimos tempos, sobretudo 
quando envolve assuntos relevantes do ponto de vista da estratégia do Poder Judiciário a nível nacional.
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META 6
Realizar no mínimo 10 iniciativas que impactem na 
redução da taxa de congestionamento do 1º Grau, 
nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais, 
com o intuito de aprimorar a efetividade na 
prestação jurisdicional

Responsáveis

Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de 
Goiás 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás

Indicador

Iniciativas Realizadas

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero


Macrodesafio 4
Celeridade e Produtividade na 
Prestação Jurisdicional

Perspectiva
Processos Internos

Resultado

Meta cumprida com 13 iniciativas realizadas

Grau de cumprimento
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Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), responsável por monitorar e acompanhar nacionalmente os indicadores 
de desempenho do Poder Judiciário, a taxa de congestionamento mede a efetividade do tribunal em um período, levando-se 
em conta o total de casos novos que ingressaram, os que foram baixados e o estoque pendente ao final do período anterior 
ao intervalo de tempo base. 

Para enfrentar a questão, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, em parceria com os magistrados 
afetos as áreas envolvidas traçaram estratégias e não mediram esforços para que a meta fosse efetivamente cumprida, 
dentre as ações foram realizados mutirões, orientações e capacitações como medidas de organização e gestão 
estratégica dos processos.

Ampliação dos CEJUSC’s e Capacitação dos seus Servidores

A Resolução nº 125/2010, com alteração da Emenda nº 01/2013, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
implementou a criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s) e, dentro dessa política, aos 
aludidos centros cabe à realização de audiências e sessões de conciliação e mediação de forma concentrada, bem como 
outros serviços de atendimento e orientação ao cidadão.

Assim, o Poder Judiciário, visando minimizar problemas no que se refere à duração de processos, seguiu o caminho 
traçado por diversos países, adotando métodos alternativos de solução de conflitos, o que vem ganhando espaço no Brasil, 
objetivando a solução de conflitos de forma simplificada e célere.

Os métodos alternativos de solução de conflitos são chamados de “alternativos” porque não excluem a atuação 
do Poder Judiciário, representam apenas uma alternativa a mais para o cidadão. Importa esclarecer que são consensuais 
porque a solução do conflito não é imposta, já que se traduz em fruto da vontade das partes.

Conclui-se que os acordos formatados diretamente pela vontade das partes proporcionados pelos CEJUSC’s têm 
muita efetividade, colocando freios na cultura do litígio, garantindo aos hipossuficientes o acesso à justiça, difundindo o 
exercício da cidadania, fortalecendo a democracia e ainda tem como reflexo a diminuição da quantidade exacerbada de 
serviço no âmbito judiciário. 

Nesse sentido, o objetivo desse projeto é intensificar a capacitação dos servidores/gestores dos centros judiciários 
para viabilizar os processos de trabalho, bem como ampliar a cultura de resolução consensual de conflitos judiciais para 
todo o Estado de Goiás.

Os benefícios gerados à sociedade com as ampliações e o efetivo funcionamento dos CEJUSC’s são inúmeros e, 
dentre eles, destacam-se o acesso à justiça de modo menos burocrático e mais equânime, a celeridade na resolução das 
questões controvertidas, menor dispêndio de valores pecuniários para as custas cobradas na tramitação dos processos e, 
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o mais importante, a solução dos conflitos baseada na decisão 
das partes em fazê-lo da maneira que melhor lhes aprouver, sem 
imposições de terceiros, dando às partes, autonomia para que 
elas consigam resolver suas lides por si sós.

Resultados obtidos quanto à instalação de CEJUSC’s por 
todo o Estado de Goiás no ano de 2019, além da capacitação 
sobre mediação e conciliação nos Encontros Regionais da CGJGO 
realizados ao longo de toda a gestão:

• Resultado 1 - Capacitação nos Encontros Regionais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, no 
formato presencial, nas seguintes comarcas polos: Luziânia (7ª Região Judiciária), Anápolis (3ª Região Judiciária), Itumbiara 
(4ª Região Judiciária), Goianésia (11ª Região Judiciária), Goiás (8ª Região Judiciária), Uruaçu (12ª Região Judiciária) e 
Porangatu (13ª Região Judiciária);

• Resultado 2 - Capacitação nos Encontros Regionais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, no 
formato on-line, nas seguintes comarcas polos: Iporá (10ª Região Judiciária), Formosa (6ª Região Judiciária), Rio Verde (5ª 
Região Judiciária), Caldas Novas (9ª Região Judiciária) e Aparecida de Goiânia (2ª Região Judiciária); 

• Resultado 3 - Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania nas seguintes comarcas: 
Jussara, Rubiataba, Ipameri, Pirenópolis, Caldas Novas (3 CEJUSC’s instalados), Senador Canedo, Cidade Ocidental e 
Alto Paraíso;

• Resultado 4 - Instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde na Comarca de Goiânia.

Em razão da pandemia que assola o Brasil e o mundo, as ampliações dos referidos Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos (CEJUSC’s) ficaram suspensas por determinados períodos de tempo.



Relatório de Gestão 2019 | 2021  65

Assistência e Orientação às Atividades Forenses

A Assistência e Orientação às Atividades Forenses é responsável pelo auxílio às unidades judiciárias de primeiro 
grau, por meio da orientação e capacitação dos servidores, quanto às práticas cartorárias executadas na unidade, criando 
multiplicadores, com a finalidade de aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da eficiência e da eficácia dos serviços 
judiciários correlatos às instâncias originárias de jurisdição. Durante a atual gestão, iniciada em fevereiro de 2019 até a 
presente data, a equipe já auxiliou 24 unidades judiciárias, totalizando 53.326 atos processuais.

Seguem os resultados alcançados pela prática dos atos realizados, e a especificação das unidades auxiliadas:

Total Geral (ano 2019 + ano 2020) = 68.962
Fonte: Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Equipe de Auxílio às Escrivanias

Abril 3.136 1.175

Maio 1.112 2.106

Junho 1.839 5.716

Julho 1.619 4.434

Agosto 1.661 5.472

Setembro 2.601 2.850

Outubro 2.807 1.468

Novembro 1.439 15.636

Dezembro 1.103 -

Janeiro

Fevereiro

2019 2020

- 1.995

2.334 1.359

Março 6.060 1.040

Total 25.711 43.251
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Equipe de Auxílio às Unidades Judiciárias da Capital (auxílio operacional)

Formada por estagiários e coordenada por uma servidora da Corregedoria, a Equipe de Auxílio às Unidades Judiciárias 
da Capital é responsável pelo apoio operacional às atividades executadas nas unidades judiciárias da Comarca de Goiânia. 

*Auxílio em andamento

Equipe de Auxílio às Escrivanias

Cocalzinho de Goiás Vara Judicial 13/05/2019 a 07/06/2019

Goiânia Juizado da Infância e Juventude 10/06/2019 a 14/06/2019

Aparecida Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 17/06/2019 a 28/06/2019

Abadiânia Vara Judicial 01/07/2019 a 05/07/2019

Quirinópolis Vara Judicial 08/07/2019 a 02/08/2019

Senador Canedo 1ª Vara Cível, Fam. e Sucessões 05/08/2019 a 30/08/2019

Valparaíso de Goiás 1ª e 2ª Vara Criminal 02/09/2019 a 27/09/2019

Trindade 2ª Vara Criminal 30/09/2019 a 23/10/2019

Caldas Novas 2ª Vara Cível, Faz. Pub. Est. e Reg. Pub. 29/10/2019 a 22/11/2019

Goiânia

Goianésia

Unidade Auxiliada Período

6ª Vara Cível de Goiânia 07/02/2019 a 22/02/2019

2ª Vara Cível, Faz. Pub., Reg. Pub. e Amb. 25/02/2019 a 05/04/2019

Goiânia Vara de Sucessões 08/04/2019 a 10/05/2019

Comarca

Anápolis 3ª Vara Criminal 25/11/2019 a 06/12/2019

Inhumas Vara Judicial 26/02/2020 a 03/03/2020

Catalão Vara Criminal 09/03/2020 a 17/03/2020

Goiânia 30ª Vara Cível 17/03/2020 a 23/03/2020

Goiânia UPJ de Família 25/03/2020 a 20/04/2020

Aragarças 1ª Vara Cível 22/04/2020 a 22/05/2020

Goiânia 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 25/05/2020 a 10/08/2020

Trindade 2ª Vara Cível 11/08/2020 a 30/09/2020

Cocalzinho Vara Judicial 01/10/2020 a 30/10/2020

Anápolis Vara Faz. Púb. Reg. Pub. e Ambiental 03/11/2020*

Aparecida de Goiânia

Anápolis

2ª Vara Criminal 09/12/2019 a 17/01/2020

1ª Vara Cível 21/01/2020 a 07/02/2020

Planaltina 2ª Vara Criminal 10/02/2020 a 21/02/2020

Fonte: Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO
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Total Geral (ano 2019 + ano 2020) = 78.856
Fonte: Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Equipe de Auxílio às Unidades da Capital

Abril 3.410 -

Maio 6.278 -

Junho 3.699 -

Julho 5.269 -

Agosto 5.146 -

Setembro 15.315 -

Outubro 9.669 -

Novembro 4.362 -

Dezembro 3.154 -

Janeiro

Fevereiro

2019 2020

- 2.041

7.604 3.118

Março 7.857 1.934

Total 71.763 7.093

Equipe de Apoio às Escrivanias da Capital

Goiânia Semana Nacional da Conciliação 04/11/2019 a 08/11/2019

Aparecida de Goiânia Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 17/02/2020 a 28/02/2020

Goiânia 3º Juizado da Violência contra a Mulher 08/01/2019 a 30/03/2020

Goiânia

Anápolis

Unidade Auxiliada Período

1ª Vara de Fazenda Pública Municipal 08/01/2019 a 30/11/2020*

Vara de Faz. Púb. Mun. Reg. Púb. e Amb. 19/03/2019 a 30/04/2019

Aparecida de Goiânia Vara da Fazenda Pública Municipal 01/06/2019 a 30/06/2019

Comarca

*Auxílio de caráter continuado Fonte: Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

No decorrer da gestão, a equipe vem prestando auxílio contínuo à 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, 
diligenciando nas citações e intimações, totalizando até meados do mês de dezembro de 2020 um quantitativo de 78.856 
atos processuais. Participa, ainda, de projetos como a Semana Nacional da Conciliação e Semana pela Paz em Casa. 

Seguem os resultados alcançados pela prática dos atos realizados, e a especificação das unidades auxiliadas, 
ressaltando-se que no ano de 2020 o auxílio condizente às Unidades da Capital sofreu uma drástica redução em razão da 
crise pandêmica do “Novo Coronavírus”:
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Divisão de Atividade Específica

É a Divisão responsável por planejar, coordenar, controlar 
e supervisionar as atividades desenvolvidas e executadas pela 
Equipe de Auxílio aos Gabinetes Judiciais na elaboração de 
minutas de atos decisórios no serviço de apoio ao magistrado 
de primeiro grau. O auxílio da equipe objetiva desafogar 
os gabinetes que se encontram com elevado número de 
processos conclusos, reduzindo a morosidade da prestação 

jurisdicional e, consequentemente, a taxa de congestionamento do primeiro grau de jurisdição.

A equipe é composta por servidores bacharéis em Direito e está dividida em dois grupos (cível e criminal). Cada grupo 
é coordenado por um Juiz de Direito. Os componentes são responsáveis por elaborar minutas de sentença, decisões e 
despachos em auxílio aos magistrados do primeiro grau, conforme critérios definidos na Portaria nº 180/2017, da CGJGO. 

Durante a atual gestão, iniciada em fevereiro de 2019 até a presente data, a equipe já auxiliou 32 unidades judiciárias, 
totalizando 14.103 atos processuais.

Seguem os resultados alcançados pela prática dos atos realizados, e a especificação das unidades auxiliadas:

Total Geral (ano 2019 + ano 2020) = 14.103
Fonte: Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Equipe de Auxílio aos Gabinetes Judicias

Abril 401 799

Maio 454 1.473

Junho 287 1.079

Julho 345 982

Agosto 404 1.002

Setembro 605 888

Outubro 524 760

Novembro 451 669

Dezembro 339 -

Janeiro

Fevereiro

2019 2020

- 560

400 552

Março 385 744

Total 4.595 9.508
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*Auxílio em andamento

Equipe de Auxílio aos Gabinetes Judicias

Itapaci Vara Judicial 23/01/2019 a 12/04/2019

Itaberaí Vara Criminal 19/02/2019 a 05/05/2019

Goiânia 31ª Vara Cível 08/03/2019 a 08/05/2019

Valparaíso 2ª Vara Criminal 14/03/2019 a 07/06/2019

Valparaíso 1ª Vara Criminal 14/03/2019 a 07/06/2019

Novo Gama Vara Criminal 22/04/2019 a 01/10/2019

Goiânia 7ª Vara Cível 09/05/2019 a 30/06/2019

Goiânia 2º Juizado da Faz. Pub. de Goiânia 01/08/2019 a 30/09/2019

Águas Lindas de Goiás 2ª Vara Criminal 02/09/2019 a 13/12/2019

Luziânia

Goiânia

Unidade Auxiliada Período

2ª Vara Criminal 05/12/2018 a 27/02/2019

15ª Vara Cível e Ambiental 10/12/2018 a 07/03/2019

Goiânia 6ª Vara Cível 07/02/2019 a 15/02/2019

Comarca

Abadiânia Vara Judicial 16/09/2019 a 14/11/2019

Anápolis 2ª Vara Criminal 13/11/2019 a 31/01/2020

Caldas Novas 2ª Vara Cível 26/11/2019 a 31/01/2020

Goiânia 18ª Vara Cível 13/01/2020 a 28/02/2020

Valparaíso de Goiás 2ª Vara Criminal 27/01/2020 a 27/03/2020

Aparecida de Goiânia 3ª Vara Cível 03/02/2020 a 13/04/2020

Inhumas Vara Judicial 16/03/2020 a 28/05/2020

Anápolis 1ª Vara Criminal 20/04/2020 a 20/06/2020

Jaraguá 2ª Vara Cível, Faz.Pub. e Sucessões 20/04/2020 a 20/06/2020

Aragarças 2ª Vara Judicial 20/04/2020 a 20/07/2020

Senador Canedo

Anápolis

1ª Vara Cível 30/09/2019 a 14/11/2019

3ª Vara Criminal 31/10/2019 a 19/12/2019

Aparecida de Goiânia 2ª Vara Criminal 08/11/2019 a 19/12/2019

Fonte: Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO

Goiânia 20ª Vara Cível 01/06/2020 a 31/07/2020

Minaçu 2ª Vara Cível, Fazendas Públicas, Criminal e Família 01/08/2020 a 30/08/2020

Goiânia 29ª Vara Cível 01/08/2020 a 30/09/2020

Jataí 1ª Vara Criminal 03/08/2020 a 30/10/2020

Goiânia 1º Juizado Especial da Fazenda Pública - UPJ 24/08/2020 a 23/10/2020

Anápolis 5ª Vara Criminal 14/09/2020*

Aparecida de Goiânia 2º Juizado Especial Cível 01/10/2020*
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Projeto Semana Estadual de Julgamentos Colegiados

Este projeto, que anteriormente era realizado em 1 dia, nesta gestão, passou a ser processado em 1 semana e, 
assim, passou a ser denominado de “Semana Estadual de Julgamentos Colegiados”, cujo lapso temporal foi estendido 
com o objetivo final de aferir melhores resultados nos julgamentos dos processos em tramitação nas Turmas Recursais do 
Estado de Goiás, e, consequentemente uma maior redução na taxa de congestionamento relativa a recursos pendentes de 
julgamentos lastreados na Lei Federal n° 9.099/1995.

Em 2019, no decorrer da Semana de Julgamentos Colegiados, realizada entre os dias 11 e 18 de novembro, foram 
aferidos 1.105 processos pautados e 1.091 processos julgados. Já neste ano de 2020, em razão da pandemia do “Novo 
Coronavírus”, a Semana Estadual de Julgamentos Colegiados aconteceu de forma virtual nos dias 23 a 27 de novembro, 
sendo pautados 1.376 processos e destes foram julgados um total de 1.288.

Criação da Central de Processamento Eletrônico da CGJGO (CPE)

Com vistas ao cumprimento da Resolução nº 219/2016, do CNJ, e da Resolução nº 85/2018, do Órgão Especial 
do TJGO, bem como em busca da eficiência e da celeridade na prestação jurisdicional, a Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Goiás criou em sua estrutura organizacional uma central de apoio ao primeiro grau de jurisdição, vinculada 
à Diretoria de Correição e Serviços de Apoio da CGJGO, fortalecendo as equipes de auxílio já existentes no âmbito da 
Corregedoria-Geral, voltadas exclusivamente à atividade fim do primeiro grau.

As 3 equipes da CPE/CGJGO estão ligadas à Diretoria de Correição e Serviços de Apoio, cuja área tem a incumbência 
de coordenar, orientar e gerir a aludida estrutura, no sentido de fazer valer o cumprimento das diretrizes e decisões proferidas 
pelo Corregedor-Geral.
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Os pedidos de apoio para as equipes em questão são protocolados no PROAD e encaminhados à Corregedoria-

Geral, por meio da Diretoria do Foro da Comarca a qual pertence a unidade judiciária a ser auxiliada. As solicitações são 

encaminhadas para o 3º Juiz Auxiliar da CGJGO, que emite parecer a respeito da solicitação e submete sua opinião para o 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás.

Os critérios específicos para o atendimento das equipes constam na Portaria nº 180/2017, da CGJGO. 

 

Mês Nacional do Júri

Trata-se de esforço concentrado no mês de novembro para que os Tribunais de Justiça de todo o País julguem crimes 

hediondos, homicídio e tentativa de homicídio. 

A portaria que instituiu o Mês Nacional do Júri definiu que os tribunais devem encaminhar os dados coletados durante 

os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida ao CNJ no prazo de uma semana após o encerramento da ação. No período 

de 30 dias após o encerramento das atividades, as Cortes de Justiça precisam informar ao Conselho as dificuldades que 

encontraram no período. As informações são analisadas e, a partir deste trabalho, é dado encaminhamento às propostas de 

aperfeiçoamento e solução.

Durante o mês de novembro do ano de 2019 foram designadas 317 sessões do Tribunal do Júri no Estado de Goiás, 

das quais 270 foram efetivamente realizadas, sendo que 156 réus foram condenados, 54 absolvidos e 80 réus não foram 

julgados, totalizando, assim, um quantitativo de 235 sentenças proferidas.

Sobre o crime de feminicídio foram designadas 14 e realizadas 13 sessões do Tribunal do Júri, com a condenação de 

10 réus pela prática da atividade delituosa de feminicídio.

Por outro lado, acerca de homicídios praticados por policiais foram designadas e realizadas 5 sessões do Tribunal do 

Júri, com a condenação de 4 réus que desempenhavam a função de policial.

Por fim, registre-se que no tocante a processos com a peça de denúncia recebida até 31/12/2015, foram designadas 

45 e realizadas 43 sessões do Tribunal do Júri, com a condenação de 25 réus no processos com essa característica.

Em comparação aos anos anteriores, verificamos uma crescente tanto no número de sessões designadas e realizadas 

do Tribunal do Júri, quanto nos casos de réus julgados e condenados, o que demonstra o empenho e efetividade nos 

trabalhos desenvolvidos pelas Varas dos Crimes Dolosos Contra a Vida no âmbito do Estado de Goiás.

Em razão da pandemia (Covid-19) instalada no País e no mundo, não foi possível a realização do Mês Nacional do 

Júri no ano de 2020. 
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Ampliação da Central de Operacionalização dos Sistemas Conveniados (CENOPES)

A CENOPES, criada por meio da Resolução nº 19/2018, que funciona no Fórum Cível de Goiânia, regulamenta a 
cobrança dos atos praticados mediante a utilização dos sistemas conveniados de informação/constrição judicial do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás, com a finalidade de agilizar o trâmite processual na primeira instância e aplicar métodos 
eficientes de gestão às atividades-fim do serviço judiciário. 

Em razão da exitosa atuação da Central na Capital, pautada pela redução da taxa de congestionamento processual no 
primeiro grau de jurisdição, pelo aumento excepcional da produtividade, pela solução efetiva de pendências, pela economia 
de tempo e padronização acertada de procedimentos e, por entender que existe viabilidade operacional, o Corregedor-Geral 
da Justiça do Estado de Goiás, assinou o Provimento n° 37/2019 que autoriza a ampliação da Central de Operacionalização 
dos Sistemas Conveniados para as comarcas do interior do Estado mediante juízo de conveniência e oportunidade do 
diretor do Foro local.

Fazem parte do rol de sistemas conveniados o Sistema Financeiro Nacional (BACENJUD), Restrições Judiciais 
sobre Veículos Automotores (RENAJUD), Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (INFOSEG), Sistema de 
Informações Criminais (SINIC), Sistemas de Informações ao Poder Judiciário (INFOJUD), Sistema de Informações do Serasa 
Experian, Sistema de Assistência Judiciária Gratuita (AJG), Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNBI) e Central 
de Registro Civil de Pessoas Naturais (CRC-JUD).

Em 2019, a equipe do CENOPES promoveu um total de 41.656 procedimentos no pertinente à sua produtividade, 
enquanto que no ano de 2020, até o mês de novembro, a equipe do CENOPES promoveu um total de 34.340 procedimentos 
relativamente à cobrança dos atos praticados mediante a utilização dos sistemas conveniados de informação/constrição 
judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mostrando uma grande produção operacional se considerado o cenário 
de crise pandêmica do presente ano. 

Implantação da Unidade de Processamento Judicial (UPJ)

A implantação da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) foi estabelecida por meio do Provimento Conjunto  
nº 01/2019, assinado pelo Presidente do TJGO, Desembargador Walter Carlos Lemes, e pelo Corregedor-Geral da Justiça 
do Estado de Goiás, Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, em novembro daquele ano. Pelo provimento, os Diretores de 
Foro das Comarcas da Capital e do Interior ficam autorizados a unificar escrivanias sob o regime de UPJ ou Unidade Judicial 
Simplificada (UJS). A diferença é que por UPJ entende-se a unificação de escrivanias das varas judiciais sob a coordenação 
de um dos juízes responsáveis, enquanto a UJS é o agrupamento das escrivanias de um mesmo juiz para otimização da 
estrutura interna.
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Foram levados em consideração a contínua modernização das estruturas judiciárias e a progressiva implantação 
dos processos híbrido e eletrônico nas unidades judiciárias do Estado de Goiás, além da política de atenção prioritária ao 
primeiro grau de jurisdição.

Além de unificar as escrivanias, a UPJ adota uma nova divisão de tarefas e melhor distribuição dos recursos humanos 
e do espaço físico. As antigas seções processuais transformam-se em equipes com gestores e atribuições específicas: 
atendimento ao público, processos físicos, movimentação dos processos digitais e cumprimento dos atos pertinentes aos 
processos eletrônicos.

As varas permanecem independentes e os gabinetes dos juízes recebem reforço no quadro funcional, com equipe dedicada 
à realização dos atos decisórios (despachos, decisões e sentenças), além de outras atividades do processamento digital. 

Por essa razão, a implantação da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) está em expansão gradativa, sempre com 
o objetivo de oferecer à população uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente. 

Prêmio Produtividade

O objetivo deste prêmio é promover o reconhecimento dos magistrados e servidores lotados nas respectivas unidades 

mais produtivas do Poder Judiciário do Estado de Goiás, levando-se em linha de conta a produtividade alcançada em 2019.

Cumpre ressaltar, que o projeto em tela, além de estar em alinhamento com o Plano de Gestão da CGJGO, estabelecido 

para o Biênio 2019/2021, encontra-se em consonância com as Metas Nacionais do CNJ e às Metas do Plano de Gestão do TJGO.

Os parâmetros a serem utilizados para a premiação 

foram definidos pela Diretoria de Planejamento e Programas da 

Corregedoria-Geral em conjunto com a Diretoria de Planejamento 

Estratégico do TJGO, sob a supervisão do 3º Juiz Auxiliar da 

Corregedoria, sendo que os aludidos critérios estão delineados no 

Edital Prêmio de Produtividade 2019.

A premiação destina-se a uma forma de estímulo necessário ao 

aprimoramento dos serviços desenvolvidos, valorizando a unidade 

judiciária e reconhecendo sua participação efetiva como agente 

direto de divulgação da imagem do Poder Judiciário, incentivando 

os servidores e juízes a impulsionar a prestação jurisdicional, 

acelerando a entrega dos serviços judiciais à população.



 Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás74

Os critérios e métricas para a premiação do concurso “Prêmio TJGO de Produtividade” foram normatizados em 
Portaria Conjunta entre a Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás.

O Prêmio Produtividade alcançou como resultado a classificação final dentro dos critérios e parâmetros estabelecidos 
no edital suso mencionado, cujo material encontra-se inserido no respectivo processo administrativo digital no qual tramitou 
tal projeto (evento 54, PROAD nº 201909000187552).

Relotação dos Juízes Leigos

Juízes Leigos são bacharéis em Direito que atuam como auxiliares da Justiça. Entre outras atribuições, realizam 
audiências de conciliação e resolução de conflitos. A função do Juiz Leigo no âmbito dos Juizados Especiais/Turmas 
Recursais tornou-se peça de relevante fomento à democratização da função jurisdicional, sobretudo pela busca da solução 
consensual dos conflitos, efetividade e celeridade. O objetivo primordial do Sistema dos Juizados Especiais está na diluição 
dos conflitos (compreenda-se conciliar) e não apenas na sua resolução (compreenda-se sentenciar). 

Com isso, é nítida a importância da atuação dos Juízes Leigos na justiça especializada, cujo objetivo primordial é 
democratizar o acesso ao Poder Judiciário sem perder de vista o critério orientador da efetiva prestação jurisdicional. 

A atuação dos Juízes Leigos nos Juizados Especiais é alternativa eficaz para a promoção da conciliação e para 
se alcançar os objetivos que o ordenamento jurídico aspira com o incentivo a essas técnicas alternativas de resolução 
de conflitos, em especial assegurar aos cidadãos amplo acesso à Justiça e promover a duração célere e razoável aos 
processos, aumentando a eficiência e produtividade do Poder Judiciário.

Visando redimensionar as formas de atuação para garantir a lotação do Juiz Leigo em uma unidade em que realmente 
se fizesse necessária sua atuação, bem como assegurar a eficácia na prestação jurisdicional, foi realizado o concurso de 
relotação dos Juízes Leigos, bem como a relotação compulsória.

O referido processo de relotação foi regulamentado pelo Decreto Judiciário nº 1.020/2020, do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, e operacionalizado pelo Edital nº 01/2020, de 07/07/2020, da Coordenadoria dos Juizados Especiais e 
Turmas Recursais do TJGO. Seguem os resultados alcançados a partir da efetiva Relotação dos Juízes Leigos:

2019

2020

23.328

23.424
Fonte: Diretoria Financeira do TJGO

Ano Atos realizados por Juízes Leigos
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Sistema Eletrônico de Nomeação de Advogados 
Dativos

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás 

assinou em 10 de setembro de 2020, no Salão Nobre da 

Presidência do TJGO, o termo de acordo com a Ordem 

dos Advogados do Brasil - Seção Goiás, que viabiliza ao 

Judiciário a utilização do Sistema Eletrônico de Nomeação 

de Advogados Dativos desenvolvido pela seccional. 

A criação do referido banco, ao mesmo tempo que assegura a percepção de honorários pelos profissionais que atuam 

nessa qualidade, impõe equilíbrio e razoabilidade na nomeação, permitindo mais transparência na nomeação, além de 

aprimorar a efetividade na prestação jurisdicional.

Deve ser levado em consideração também que o advogado precisará fazer sua inscrição prévia no Banco de Advogados 

Dativos, assegurando que apenas os profissionais interessados serão nomeados. 

O sistema foi desenvolvido pela OAB/GO para nomeação de Advogado Dativo permitindo a inscrição de todos os 

advogados que comprovarem regularidade de sua inscrição perante a instituição, sendo necessários alguns requisitos para 

inscrição e uso do sistema. Caberá à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB/GO) a gestão e fiscalização, 

inclusive no que tange à ordem cronológica de inscrição do advogado.

Projeto Averiguar

Através de uma busca realizada pela Diretoria de Gestão da Informação do TJGO e pela Diretoria de Tecnologia da 

Informação da CGJGO, foi confeccionada uma relação de processos bastante antigos de diversas unidades judiciárias, cuja 

última movimentação ocorreu há mais de 7.000 dias, ou seja, há mais de 19 anos.

Em razão disso, desenvolveu-se o Projeto Averiguar, cujo objetivo é aferir os fatos e verificar se os feitos estão realmente 

pendentes de movimentação (ou se há uma simples inconsistência de sistema), promovendo assim, baixa processual e 

efetividade na prestação jurisdicional, conforme procedimento de checagem e averiguação coordenado e realizado pelo 

Gabinete do 3º Juiz Auxiliar da CGJGO, Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas.

Como resultado obtido nesta iniciativa foram instaurados 19 PROAD’s para apurar a situação de 48 processos judiciais 

que estavam paralisados. Desses processos, 12 PROAD’s já foram arquivados com a regularização de 37 processos judiciais, 

portanto, ainda estão em andamento apenas 7 PROAD’s para a regularização de 11 processos.
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META 7
Executar no mínimo 2 iniciativas com o intuito 
de priorizar o julgamento de processos 
relacionados ao feminicídio e à violência familiar 
contra as mulheres, além de elaborar políticas 
de conscientização no enfrentamento quanto à 
violência de gênero

Responsáveis

Juízes Auxiliares da 
Corregedoria

Divisão Interprofissional 
Forense da Corregedoria

Coordenadoria Estadual 
da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e 
Familiar do Tribunal  
de Justiça do Estado  
de Goiás

Indicador

Iniciativas Realizadas 

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero


Macrodesafio 8
Aprimoramento da Gestão Criminal

Perspectiva
Processos Internos

Resultado

Meta cumprida com 5 iniciativas realizadas

Grau de cumprimento
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A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás propôs com esta meta a realização de iniciativas que visem 
aprimorar o trâmite e o julgamento de processos relacionados ao Feminicídio e à Violência Familiar contra as Mulheres, 
e, ao mesmo tempo, executar políticas de conscientização no enfrentamento quanto à violência de gênero. Neste biênio, 
conforme descrito a seguir, foram realizadas 5 iniciativas referentes à meta em questão.

Campanha de Conscientização no Carnaval de 2019, sobre o 
enfrentamento da violência doméstica e familiar exercida contra  
as mulheres

Com o objetivo de fomentar a parceria entre o Poder Judiciário e as 
Associações da Sociedade Civil no enfrentamento à violência doméstica e 
familiar contra mulheres, a Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), 
Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, estabeleceu uma união com a 
Associação de Bares e Restaurantes de Goiás para veiculação da Campanha de 
Carnaval - 2019. Ressalta-se que a publicidade em estabelecimentos comerciais de entretenimento e alimentação foi um 
importante veículo para ajudar na criação de um clima social adverso a esse problema social, contribuindo de forma efetiva 
para a sua prevenção, como também contribuindo para sensibilizar o cidadão.

A campanha, idealizada pela Coordenadoria da Mulher, promoveu a sensibilização da população sobre os diversos 
tipos de violências domésticas e familiares contra mulheres e informou sobre os canais de denúncia existentes e, fez parte do 
entendimento de que a conscientização, base para combater a violência contra mulheres, é obtida por meio de informação.

Imbuída com esse sentimento, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás se fez presente na distribuição de 
diversos cartazes que foram afixados em bares e restaurantes da capital com telefones de entidades da rede de enfrentamento 
à violência contra mulheres, para denúncia e respectiva assessoria jurídica. 

Atuação da Equipe do Auxílio Forense no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na 
Comarca de Aparecida de Goiânia

Buscando o aperfeiçoamento da qualidade, da eficiência e da efetividade dos serviços judiciários inerentes ao primeiro 
grau de jurisdição, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, por meio da Equipe de Auxílio Forense, presta 
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assistência às unidades judiciárias de primeiro grau adotando 
como premissa básica a orientação dos servidores, criando, 
assim, multiplicadores de boas práticas.

Atendendo ao pedido da Coordenadoria Estadual da 
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, no 
período de 11/06/19 à 28/06/19 a Equipe de Auxílio Forense 
da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás prestou auxilio no 
Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
na comarca de Aparecida de Goiânia, e foram desenvolvidos  
1.573 atos processuais.

Mês Nacional do Júri (Novembro de 2019)

 O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Portaria nº 69/2017 instituiu o Mês Nacional do Júri. Trata-se de esforço 
concentrado no mês de novembro para que os tribunais de justiça de todo o país julguem crimes hediondos, homicídio e 
tentativa de homicídio. 

Nos termos da Recomendação nº 53/2016 e da Portaria mencionada acima, ambas do Conselho Nacional de Justiça, 
em cumprimento às Metas Nacionais 2 e 8, a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás em conjunto com o Tribunal de Justiça 
de Goiás, expediram Ofício-Circular aos juízes de direito com competência na área criminal, para envidarem esforços no 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dando maior ênfase nos processos que envolvam feminicídio.

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO

Processos pautados de Feminicídio

Dados Estatísticos Mês Nacional do Juri de 2019

Processos pautados desclassificados de Feminicídio

Processos com sessão de júri realizados de Feminicídio

13
0

12

Sessões designadas de Feminicídio 14

Réus condenados de Feminicídio 10

0

Réus absolvidos de Feminicídio

Réus não julgados de Feminicídio

1

Sessões realizadas de Feminicídio

Sessões realizadas de Feminicídio com medida protetiva

Sessões realizadas de Feminicídio sem medida protetiva

13

2

11
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Projeto “Luz sobre Elas”

O Projeto “Luz sobre Elas” foi instituído pelo Decreto 
Judiciário nº 1.697/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás e trata-se de uma iniciativa integrada entre a Corregedoria-
Geral da Justiça, por meio da Divisão Interprofissional Forense, a 
Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar e o Centro de Comunicação Social do TJGO.

O objetivo do projeto é promover, através de exposições 
fotográficas, o resgate da autoestima e o empoderamento de 
mulheres que se encontram fragilizadas em decorrência de atos de violência sofridos no ambiente doméstico e familiar ou 
que estejam em processo de superação. Além disso, também busca propiciar a conscientização da população a respeito 
da violência contra as mulheres. 

As ações desenvolvidas pela Secretaria Interprofissional Forense da CGJGO foram:

• Apoio no planejamento inicial das atividades, com participação de representantes da Corregedoria-Geral da Justiça, 
Coordenadoria da Mulher e Centro de Comunicação Social;

• Participação no planejamento e apoio na realização da “I Amostra Fotográfica” com mulheres, realizada no município 
de Jataí;

• Entrevistas psicossociais individuais com mulheres, participantes voluntárias do projeto.

Campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica

Com o intuito de promover ações emergenciais de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres em 
nosso estado, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, no uso de suas atribuições aderiu à Campanha Nacional “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, 
que foi lançada no dia 10 de junho de 2020.

A mobilização, de cunho nacional, tem por objetivo oferecer um canal silencioso de denúncia às mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar impedidas de chamar a polícia em seus domicílios em razão da violência sofrida. Este canal 
é constituído por meio da participação de farmácias e drogarias de todo o estado de Goiás, previamente cadastradas, 
permitindo que as vítimas nelas se identifiquem para que sejam tomadas as providências necessárias ao seu atendimento, 
em especial por meio do Disque 190. 
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Ressalta-se que a mencionada campanha prevê 

capacitação para os atendentes dos estabelecimentos acima 

citados, a fim de que possam comunicar o fato às autoridades 

competentes. Importante frisar que os atendentes das 

farmácias não serão arrolados como testemunhas, salvo 

casos em que presenciar o ato de violência.

Além de se tratar de um problema social brasileiro, não 

tem como negar que os episódios de violência doméstica 

contra as vítimas que figuram na modalidade criminosa 

são crescentes, especialmente considerando o isolamento 

social, imposto pelo estado de pandemia declarado pelo 

advento do “Novo Coronavírus”, circunstância que faz com 

que a vítima fique refém do agressor dentro de sua própria casa e impedida de procurar auxílio ou mesmo de registrar 

ocorrências policiais. Assim, diante das dificuldades de defesa por parte das vítimas, as iniciativas de canais silenciosos se 

mostram como vias apropriadas à proteção daquelas que estão sofrendo violência doméstica e não têm como reagir.

Desse modo, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, aderiu a Campanha Nacional e, em agosto de 2020, 

expediu Ofício Circular nº 407/2020 da CGJGO a todos os Diretores de Foro das Comarcas do Poder Judiciário do Estado 

de Goiás, bem como aos Juízes criminais com competência nos casos de violência doméstica e familiar,  para que tenham 

ciência e participem da campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, haja vista a relevância da temática. 

Assim, diante das dificuldades de defesa por parte das vítimas, as iniciativas de canais silenciosos se mostram como 

vias apropriadas à proteção daquelas que estão sofrendo violência doméstica e não têm como reagir. 

Por isso, a adesão à campanha, “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica” mostra-se providencial ao combate 

dessa modalidade criminosa, mormente no que tange à sua concretização, necessitando, portanto, ser fortemente 

apoiada e divulgada.

Participação no Encontro Regional On-line

O 2º Encontro Regional On-line da Corregedoria, realizado no dia 3 de julho de 2020 com as comarcas da 6ª Região 

Judiciária do Estado de Goiás, cuja Comarca Polo é Formosa, contou com a participação especial da Desembargadora 

Sandra Regina Teodoro Reis, presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 

Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que expressou grande satisfação em fazer parte do evento e classificou 

como uma forma de interatividade fundamental entre a Justiça e o jurisdicionado. Na oportunidade o Juiz de Direito Vítor 

Umbelino Soares Júnior, Vice-coordenador da Coordenadoria da Mulher e titular do 6º Juizado Especial Cível de Goiânia, 
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pediu a adesão dos magistrados e servidores à 

“Campanha Sinal Vermelho contra a Violência 

Doméstica” que foi encampada pela referida 

Coordenadoria e tem como finalidade incentivar 

as vítimas de violência doméstica a denunciarem 

agressões nas 5 mil farmácias do Estado de 

Goiás. O magistrado explicou que a promoção da 

campanha é do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

e que a inciativa surgiu com os crescentes números 

de violência doméstica durante a pandemia em 

razão do confinamento da mulher com o agressor. 

Expôs ainda que vivemos em uma sociedade 

machista que ainda enxerga a mulher numa situação de submissão ao homem, sintetizando que esta ação trata-se de mais 

um instrumento para aquelas mulheres que têm dificuldade para levar ao conhecimento da autoridade competente os atos 

de violência sofridos por ela, seja por vergonha, por medo ou por vigilância do agressor. 
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RECURSOS
PERSPECTIVA
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META 8 Criar e implementar no mínimo 12 iniciativas 
estratégicas voltadas para a melhoria na gestão  
de pessoas, processos e informações

Responsáveis

Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás

Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Diretoria de Planejamento 
e Programas da 
Corregedoria

Divisão Interprofissional 
Forense da Corregedoria

Escola Judicial de Goiás

Indicador

Iniciativas Implementadas 

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero


Macrodesafio 9
Melhoria da Gestão de Pessoas

Perspectiva
Recursos

Resultado

Meta cumprida com 17 iniciativas implementadas

Grau de cumprimento
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A implementação de 12 iniciativas estratégicas para a melhoria na gestão de pessoas, processos e informações 
proposto pela meta 8, atingiu 142%. Este resultado advém do compromisso de uma equipe coesa, captaneada pelos Juízes 
Auxiliares da Corregedoria-Geral da Justiça, formada pelas áreas técnicas que trabalharam incansavelmente para o alcance 
de bons resultados nas diretrizes traçadas. Dessa forma, conclui-se que a meta foi cumprida superando sobremaneira as 
expectativas previstas.

Encontro da Promoção da Estratégia

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através da Diretoria 
de Planejamento Estratégico do TJGO, Corregedoria-Geral da 
Justiça, Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia e Escola Judicial 
de Goiás (EJUG), promoveram no dia 22/03/2019, o Encontro da 
Promoção da Estratégia. Aproximadamente 200 pessoas entre 
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Goiás, que atuam 
na Comarca de Goiânia, além de grande parte dos Escrivães da 
Capital, lotaram, o auditório do Fórum Cível Heitor Moraes Fleury, 
durante o aludido encontro realizado com o intuito de promover a 
Estratégia do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Atuando em total consonância, o 
Presidente do TJGO, Desembargador 
Walter Carlos Lemes, o Corregedor-
Geral da Justiça do Estado de Goiás, 
Desembargador Kisleu Dias Maciel 
Filho, e o Diretor do Foro da  Capital, 
Juiz de Direito Paulo César Alves das 
Neves, abriram o evento dando ênfase 
à importância do aprimoramento 
da prestação jurisdicional e ao 
cumprimento das Metas Nacionais 
estabelecidas para o Poder Judiciário 
como um todo.

O Diretor do Foro da Comarca 
de Goiânia, Juiz Paulo César Alves das 
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Neves, dirigiu-se a magistrados, escrivães e servidores para identificar a importância de cada meta nacional, e evidenciou a 
Meta 8, relativa ao enfrentamento à violência doméstica e casos de feminicídio, que se tornou objetiva. Evidenciou o quanto 
é importante o Poder Judiciário mostrar-se unido, pois não há estado democrático de direito sem um Judiciário autônomo, 
independente e fortalecido.

No rol de palestras apresentadas durante a reunião, foram abordadas temáticas relativas ao Orçamento, ministrada 
pelo Diretor Financeiro do TJGO, Irismar Dantas de Souza, ao Sistema de Transparência da Secretaria de Gestão Estratégica, 
exposta pelo Diretor de Gestão da Informação do TJGO, Antônio Pires de Castro Júnior, e ao Sistema Controle da Corregedoria, 
retratado pelo Diretor de Tecnologia da Informação da Corregedoria, Domingos da Silva Chaves Júnior.

Gestão Documental - Digitalização do Acervo da Divisão 
de Gerenciamento de Estatística da CGJGO

A digitalização de documentos é uma ferramenta essencial 
ao acesso e à difusão e modernização dos acervos arquivísticos, 
além de contribuir para sua preservação, restringindo o manuseio 
aos originais e possibilitando o acesso simultâneo local ou remoto. 

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
promoveu a digitalização das fichas funcionais das Comarcas 
e Magistrados do Estado de Goiás arquivados na Divisão de 
Gerenciamento de Estatística da CGJGO. 

A digitalização dessa documentação permitirá o acesso 
rápido às informações demandadas podendo ser extraídas e 
localizadas de forma célere e segura. 

A execução dos trabalhos de preparação e digitalização das 
fichas funcionais de dossiês e anotações das comarcas, referente a 
todos os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi 
realizada pela Equipe da CGJGO de Apoio às Unidades Judiciárias 
da Capital, coordenada pela Servidora Donizete Camargos 
Kobayashi, trabalho este realizado no período de 15/04/2019 à 
30/04/2019. Ressalta-se que toda a documentação digitalizada 
encontra-se no sistema SISCOM. 
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1º Encontro de Precedentes do 
Sistema de Juizados Especiais 
do Estado de Goiás (1º EPJ)

 

O evidente aumento de 

demandas com o abarrotamento 

do Poder Judiciário tornou mais 

complexo o exercício efetivo e 

célere da prestação jurisdicional. 

No entanto, os Juizados Especiais 

surgiram como uma nova perspectiva 

de solução de conflitos, como forma de implementar novos mecanismos para dar celeridade aos trâmites processuais, ante 

a massificação contínua das ações judiciais. 

Ademais, a uniformização de procedimentos no âmbito dos Juizados Especiais trata-se de um outro vetor para tais 

mecanismos. Com essa vertente, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, em parceria com a Escola Judicial de 

Goiás (EJUG) promoveu, no dia 27 de setembro de 2019, no Auditório Desembargador José Lenar de Melo Bandeira, o 1º 

Encontro de Precedentes do Sistema de Juizados Especiais (1º EPJ), sob a coordenação geral do 3º Juiz Auxiliar da CGJGO, 

Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas. 

O objetivo do encontro foi promover a discussão e a elucidação de temas controversos e relevantes alusivos à atuação 

dos magistrados com competência para as causas elencadas na Lei Federal nº 9.099/1995, assim como apresentar propostas 

de unificação de posicionamentos dos juízes no âmbito dos juizados especiais.

Magistrados que atuam nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais, juízes leigos, bem como assessores e 

servidores da Justiça em geral, lotaram o auditório durante o evento,  que contou com mais de 300 inscrições.

Durante o encontro foram apresentados quatro painéis com temáticas diversificadas como:

• Uniformização do rito de cognição nos Juizados Especiais Cíveis (juízo de admissibilidade do recurso inominado e 

alterações legislativas); 

• Uniformização do rito executivo (título judicial e extrajudicial, intimação prévia para incidência do art. 523, § 1º, do 

CPC, número de diligências executivas, acesso ao RENAJUD e ao INFOJUD); 

• Gratuidade da Justiça (critério, uniformização, dever de cooperação e mandado de segurança); 

• Ações revisionais nos JEC’s (admissibilidade ou não, complexidade e vedação à sentença líquida).
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2º Encontro de Precedentes do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Goiás (2º EPJ)

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria com a Escola Judicial de Goiás (EJUG), realizou 

no dia 09 de dezembro de 2019, o 2º Encontro de Precedentes dos Juizados Especiais (2º EPJ) que teve como objetivo 

primordial promover a integração, intercâmbio de experiências e boas práticas adotadas nos Juizados e ainda a possibilidade 

de unificação de entendimentos com a discussão de temas controvertidos e relevantes afetos aos Juizados Especiais.

O evento contou com as inscrições de magistrados que atuam nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais do 

Estado de Goiás, bem como de seus assessores e servidores da Justiça, totalizando 187 inscritos, tendo sido encaminhados 

previamente propostas de enunciados e moções para serem discutidos e votados durante o evento. Essa presença maciça 

e integração entre os magistrados também pôde ser sentida nas oficinas realizadas nas salas de capacitação da Escola 

Superior da Magistratura de Goiás (ESMEG), onde foram debatidas e deliberadas as propostas apresentadas com grande 

qualidade técnica.

As oficinas foram coordenadas pelos Juízes de direito Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas (cível-cognição), 

Guilherme Sarri Carreira (Cível - cumprimento e execução), Altamiro Garcia Filho e Roberta Nasser Leone (Criminal), Osvaldo 

Rezende Silva (Fazenda Pública) e Altair Guerra da Costa (Turmas Recursais). 

Ao final, formou-se uma Plenária composta apenas por magistrados, que recepcionaram 19 enunciados já existentes 

e após intensa deliberação, votaram pela alteração do Enunciado nº 17 e também pela aprovação de 5 novos enunciados  

(4 na área cível e 1 na área criminal) e 5 moções.

A iniciativa da Corregedoria em promover o 2º EPJ foi 

muito elogiada pelos participantes, ante o sentimento geral 

de que a unificação dos entendimentos traz maior segurança 

jurídica e efetividade nos julgamentos, especialmente nas 

Turmas Recursais onde as decisões são coletivas e não 

individuais, além do que o entendimento uno entre os colegas 

é uma maneira efetiva de garantir a segurança jurídica e tornar 

mais célere a prestação jurisdicional, muito embora não haja 

qualquer espécie de vinculação da atividade judicante aos 

respectivos enunciados.

O evento foi um sucesso para a produção jurídico-

científica no âmbito dos Juizados Especiais do Estado 

de Goiás, com a adesão de magistrados e servidores 

comprometidos com a eficiência da prestação jurisdicional.
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3º Encontro de Precedentes do Sistema de 
Juizados Especiais do Estado de Goiás (3º EPJ)

 

Realizado no dia 21 de outubro de 2020, 
pela plataforma Zoom Meetings, o 3º Encontro de 
Precedentes do Sistema de Juizados Especiais 
do Estado de Goiás (3º EPJ), promovido pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em 
parceria com a Escola Judicial de Goiás (EJUG), sob 
a coordenação do 3º Juiz Auxiliar da CGJGO, Aldo 
Guilherme Saad Sabino de Freitas, teve o objetivo de 
continuar promovendo a integração, intercâmbio de 
experiências e boas práticas adotadas nos Juizados Especiais, além de fomentar o início dos trabalhos de estudo e 
preparação do Webinário FONAJE - Goiânia 2020.

Durante o encontro, os debates foram organizadas em 6 salas temáticas divididas no âmbito:

• Cível/Conhecimento;

• Cível/Execução;

• Criminal;

• Fazendas Públicas;

• Turmas Recursais; 

• Rotinas de Secretarias. 

A coordenação dessas salas ficou a cargo dos Juízes Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, Guilherme Sarri 
Carreira, Eduardo Perez Oliveira, Altair Guerra da Costa e a exposição na sala temática alusiva às rotinas das secretarias 
ficou sob a responsabilidade da Assessora Susana Silva Araújo.

O evento contou com as inscrições de magistrados que atuam nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais do 
Estado de Goiás, bem como de seus assessores e servidores da Justiça, totalizando 566 inscritos, tendo sido encaminhados 
previamente propostas de enunciados e moções para serem discutidos e votados durante o evento.

Ao final, os participantes do aludido encontro, magistrados e servidores que atuam no Sistema dos Juizados 
Especiais e Turmas Recursais do Estado de Goiás, aprovaram 13 enunciados (3 no âmbito Cível/Conhecimento, 1 no 
Cível/Execução, 1 no Criminal, 4 nas Fazendas Públicas e 4 nas Turmas Recursais) e 7 moções (3 Cível/Conhecimento 
e 4 nas Rotinas de Secretaria), cujos conteúdos encontram-se devidamente publicados no site da Corregedoria.
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II Encontro Sociojurídico de Goiás promovido 
pelo Conselho Regional de Serviço Social/
CRESS - 19ª Região

Promovido pelo Conselho Regional de Serviço 
Social/CRESS, o II Encontro Sócio Jurídico de Goiás 
foi realizado, em parceria com a Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Goiás, com o objetivo de debater 
os desafios do Serviço Social na interface com a Justiça 
e com o Poder Judiciário. Tal evento aconteceu nas 
dependências físicas do Tribunal de Justiça de Goiás, 
Auditório Desembargador José Lenar de Melo Bandeira, 

no dia 10 de outubro de 2019 e abordou temas da área Sociojurídica, que possuem relação com a atuação dos profissionais 
de Serviço Social integrantes das Equipes Interprofissionais Forenses desta Casa Censora.

O 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria, Donizete Martins de Oliveira, realizou a abertura oferecendo boas vindas aos 
participantes e destacando a relevância e interlocução promovida nesta ação. A Divisão Interprofissional Forense contribuiu 
com o apoio para a realização do evento e integrou os debates das temáticas relativas à atuação do Assistente Social no 
âmbito do Poder Judiciário.

Estiveram presentes, 120 profissionais, entre assistentes sociais de outras instituições e também os integrantes das 
Equipes Interprofissionais do TJGO. 

Workshop Sociojurídico: Estudo Social, Perícias, Relatórios e Laudos - Aspectos legais e Metodológicos 

A Divisão Interprofissional Forense da Corregedoria-Geral da Justiça, em parceria com a Escola Judicial de Goiás - 
EJUG, realizou nos dias 24 e 25 de novembro de 2019, nas dependências das salas da EJUG, o Workshop Sociojurídico: 
Estudo Social, Perícias, Relatórios e Laudos - Aspectos Legais e Metodológicos, para os servidores de área especializada 
(Equipes Interprofissionais).

O evento teve como objetivo oferecer qualificação aos Assistentes Sociais Judiciários do TJGO, relacionada à 
produção de estudos e perícias sociais, assim como a elaboração dos registros, relatórios, laudos e pareceres sociais, 
com a carga horária de 12 horas, na modalidade presencial. Ministrado pela renomada Assistente Social, Profª. Drª. Rita 
de Cássia Silva Oliveira, Mestre e Doutora em Serviço Social pela PUC-SP, além de servidora do Tribunal de Justiça do 
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Estado de São Paulo desde 1993, o workshop contou com 
a presença de 37 assistentes sociais que compõem as 
Equipes Interprofissionais Forenses.

Na ocasião foram abordadas as temáticas: 
“Serviço Social e a garantia de direitos de crianças, 
adolescentes e famílias”; “Fundamentos históricos, 
teóricos e metodológicos do estudo social”; “As chaves 
do conhecimento”; “Diferenciação entre estudo, perícia, 
laudos, relatórios e pareceres”; “Instrumentos técnicos 
operativos da dimensão ético-política (entrevistas, visitas 
domiciliares, observações, outros)”; “A comunicação escrita: estrutura dos registros do estudo social (laudos, relatórios e 
pareceres)”; “Perspectivas descritiva e analítica e discussão do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) sobre sigilo 
profissional nos registros”. 

O curso foi de grande relevância, uma vez que dentre as atribuições dos assistentes sociais que atuam nas equipes está 
a de prestar assessoramento técnico especializado aos magistrados com atuação pericial em processos judiciais, tornando-
se imprescindível a constante atualização teórico-metodológica do Estudo Social, procedimento realizado exclusivamente 
por estes profissionais, e dos instrumentos técnico-operativos que o envolvem.

Deste modo, foi promovida a ampliação e atualização dos conhecimentos teórico-metodológicos/ético-políticos, 
como também o aprimoramento das habilidades técnico-operativas das(os) assistentes sociais judiciárias(os) do TJGO na 
produção de estudos e perícias sociais e na elaboração dos registros, quais sejam, relatórios, laudos e pareceres sociais 
relativos à defesa de direitos da criança, adolescente e família. 

Implementação da digitalização de 100% dos Selos Eletrônicos no âmbito do Sistema Eletrônico do 
Extrajudicial (SEE)

A Diretoria de Tecnologia da Informação e a Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial finalizaram em 
dezembro do ano de 2019 a implantação do novo portal de sistemas do extrajudicial, denominado de Sistemas Extrajudiciais 
Eletrônicos, cujo endereço eletrônico é <https://see.tjgo.jus.br>.

No total, foram migradas todas as serventias extrajudiciais do Estado de Goiás para a nova sistemática (mais de 500 
serventias), que passaram a contar com uma aplicação mais ágil, já que o fluxo de utilização do selo eletrônico evoluiu 
para um formato 100% automatizado, não havendo mais a necessidade de intervenção manual para sua solicitação, 
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retorno ou cancelamento, tudo sendo realizado por meio de web service, uma solução de integração e comunicação em 
tempo real entre os sistemas de automação dos cartórios e o Sistema de Selo Eletrônico da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Goiás.

As novas funcionalidades do SEE possibilitam ao cartorário um controle mais efetivo sobre os selos e tributos a serem 
pagos ao Tribunal de Justiça e aos respectivos fundos estaduais. Isso porque é possível ter acesso a uma prévia dos valores 
já no momento da solicitação, tornando mais assertivo e responsável a aquisição e utilização dos selos eletrônicos, tendo 
como repercussão direta a diminuição substancial dos erros e inexatidões no pagamento das custas e tributos extrajudiciais, 
além da implementação de “um esquema de combinação obrigatória de selos” com o fim de facilitar a fiscalização da correta 
utilização dos selos pelos Serviços Extrajudiciais, evitando a evasão de receita.

A inutilização dos selos físicos aconteceu em 05/06/2019 por meio de empresa idônea de recicláveis, onde passaram 
pelo processo preliminar de trituração, até a efetiva prensagem em fardos e transformação em novo produto, restando 
somente um pequeno estoque, que foi mantido por precaução, até a total implantação do sistema extrajudicial eletrônico.

Capacitação nos Encontros Regionais da Corregedoria-Geral da Justiça

Primando sempre pela valorização dos servidores do Poder Judiciário, bem como pelo aperfeiçoamento profissional 
com o fim de alcançar uma prestação jurisdicional de excelência, a Corregedoria promove a capacitação de servidores junto 
ao Programa Encontros Regionais realizados nas 13 Regiões Judiciárias do Estado de Goiás.

A valorização de juízes e servidores por meio 
de capacitações e o compartilhamento de práticas 
desenvolvidas em cada unidade judiciária para a melhora 
da prestação jurisdicional é uma das finalidades deste 
programa. Por essa razão, são ministrados por profissionais 
técnicos tanto da Corregedoria-Geral da Justiça, quanto 
do Tribunal de Justiça de Goiás, oficinas de capacitação 
abrangendo as seguintes áreas: 

• Processo Judicial Digital (PJD) - Gestão;

• Processo Judicial Digital (PJD) - Criminal;

• Processo Judicial Digital (PJD) - Avançado;

• Processo Administrativo Judicial (PROAD);
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• Processo Judicial e a Atividade Extrajudicial;

• Contadoria;

• Gestão das Serventias Utilizando o Sistema Controle;

• Mediação e Conciliação Judicial - CEJUSC’s.

No rol de palestras apresentadas durante os 

encontros foram abordadas temáticas relativas ao “Painel 

Jurídico” proferido pelo 3º Juiz Auxiliar da CGJGO, Aldo 

Guilherme Saad Sabino de Freitas, sobre o Novo Código 

de Processo Civil (CPC), englobando vertentes relativas 

a inovações, cooperação e aplicação a outros ramos 

processuais (Processo Penal, Processo Administrativo e 

Processo Eleitoral), além da abordagem pontual acerca das Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19, da 

CGJGO, editados no curso do período de pandemia, com a disseminação do “Novo Coronavírus” pelo mundo todo, 

“Painel Motivacional” com palestras das servidoras da DRH, Daniela Botelho e Patrícia Magalhães, palestra sobre a 

“Perícia Criminal” pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, palestra sobre “Orçamento 

Participativo”, exposta pelo Diretor Financeiro do TJGO, Irismar Dantas de Souza, e exposição acerca do “Sistema Controle 

da CGJGO” ministrado pelo Diretor de Tecnologia da Informação da Corregedoria, Domingos da Silva Chaves Júnior.

Ressalta-se que todos os cursos são certificados pela Escola Judicial de Goiás (EJUG). Neste biênio foram capacitados 

nas 13 Regiões Judiciárias do Estado de Goiás, o total de 4.799 servidores. 

Gestão das Equipes Interprofissionais Forenses do Estado de Goiás

A Secretaria Interprofissional Forense possui a atribuição de prestar assessoramento técnico especializado, em 

assuntos afetos à matéria da Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, em demandas específicas da Corregedoria-Geral 

da Justiça, por ser a unidade responsável pelo planejamento, coordenação, orientação e apoio técnico às equipes do 

primeiro grau de jurisdição que atendem as 13 Regiões Judiciárias do Estado de Goiás.

Neste biênio, foram realizadas 495 ações de assessoramento técnico dos serviços atinentes à CGJGO e às Equipes 

Interprofissionais Forenses, além da atuação em 502 processos administrativos.
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1. Assessoramento Técnico à Corregedoria-Geral da Justiça

O assessoramento técnico, em demandas relativas às atribuições da CGJGO, visa fornecer subsídios nos processos 

decisórios, por meio do embasamento técnico em processos administrativos (PROAD’s) deste órgão correicional e/ou em 

áreas afetas à atuação das Equipes Interprofissionais Forenses, relacionadas à realização de perícias e demais atividades 

técnicas, a partir dos conhecimentos especializados. Essa qualidade de assessoramento técnico configurou-se, em síntese, 

da seguinte forma:  

• Manifestação em PROAD’s, por meio de avaliação técnica em temáticas afetas à Pedagogia, Psicologia e Serviço 

Social;

• Subsídios técnicos em demandas do CNJ relacionadas a temas que envolvem o contexto de atuação das referidas 

áreas;

• Elaboração de documentos técnicos requisitados pela CGJGO, pertinentes à regulamentação e definição de 

diretrizes técnicas;

• Pareceres técnicos em processos de adoção internacional;

• Participação nas pautas técnicas nos Encontros Regionais da CGJGO;

• Promoção de ações com foco na integração interinstitucional do Poder Judiciário com instituições públicas, ONG’s 

e outros, visando fortalecimento da rede de atendimento e proteção da população vulnerável;

• Contribuição em ações formativas, na execução de projetos da CGJGO, voltadas a servidores, magistrados e à Rede 

de Proteção Social, como instrutoras e tutoras credenciadas pela Escola Judicial de Goiás (EJUG) em temáticas afins às 

suas áreas de competência, dentre outras determinadas pelo Corregedor-Geral da Justiça.

2. Gestão Técnica das Equipes Interprofissionais Forenses

As Equipes Interprofissionais Forenses são unidades de assessoramento técnico interdisciplinar à primeira instância do 

Poder Judiciário do Estado de Goiás, compostas por profissionais da Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, cuja finalidade 

é auxiliar os juízos no âmbito de sua atribuição, quando solicitado, sob a supervisão administrativa do Diretor do Foro da 

Comarca Sede à qual está vinculada (Decreto nº 2.162/2018). 

Por estarem subordinadas, do ponto de vista técnico, à Secretaria Interprofissional Forense, foram desenvolvidas 

estratégias com o fim de viabilizar o aprimoramento do trabalho pericial, bem como das demais atividades técnicas 

realizadas pelas Equipes, contribuindo para a gestão das Equipes Interprofissionais, focalizando na promoção de uma 

prestação jurisdicional efetiva e célere, com qualidade e segurança jurídica. Nesse sentido, foram desenvolvidas diversas 

ações voltadas à proposição de normativas, construção e padronização de fluxos, encaminhamentos para viabilização 
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de um sistema de gerenciamento no Sistema Controle da CGJGO, com recursos que propiciem melhoria na Gestão da 

Informação sobre as Equipes, além de Visitas Técnicas (em ambiente virtual) de supervisão às Equipes Interprofissionais 

das 13 Regiões Judiciárias.

A partir das metas estabelecidas no tocante à Gestão das Equipes Interprofissionais Forenses, a Secretaria 

Interprofissional Forense alcançou os seguintes resultados:

• Duzentos e oitenta e oito assessoramentos técnicos prestados aos 105 profissionais que integram as Equipes 

Interprofissionais Forenses, por meio de orientação especializada nas áreas da Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, 

relacionadas à realização de perícias e demais atividades técnicas;

• Dezessete visitas técnicas on-line a todas as Equipes Interprofissionais Forenses vinculadas à Secretaria 

Interprofissional Forense, com objetivo de aprimorar a gestão das Equipes Interprofissionais Forenses e promover uma 

prestação jurisdicional efetiva e célere, com qualidade e segurança jurídica;

• Apresentação de proposta de minuta do novo provimento, em substituição ao Provimento nº 14/2015, com o fim de 

definir diretrizes relativas à atuação técnica das Equipes Interprofissionais Forenses do Poder Judiciário do Estado de Goiás;

• Apoio, à Diretoria do Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, em estudo de reestruturação do funcionamento das 

Equipes Interprofissionais Forenses da 2ª Região Judiciária;

• Mapeamento e delineamento da atuação pericial das Equipes Interprofissionais Forenses por natureza processual.

• Apresentação de proposta de um Manual Técnico das Equipes Interprofissionais Forenses (em elaboração);

• Apoio à Divisão de Estatística da CGJGO na construção de recurso informatizado de registros de produtividade das 

Equipes Interprofissionais Forenses;

• Apoio à Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO no aperfeiçoamento do Sistema Controle no que tange às 

Equipes Interprofissionais Forenses;

• Solicitação de criação de novos andamentos no sistema SPG/PJD/TJGO, para as Equipes Interprofissionais Forenses.

• Levantamento e atualização das informações relativas aos contatos das Equipes Interprofissionais Forenses 

(telefones/e-mails/endereços) e profissionais que nelas atuam;

• Levantamento junto às Equipes Interprofissionais Forenses que atendem as comarcas do interior do Estado, no que 

tange às demandas para realização de Curso de Preparação Psicossocial e Jurídica de Pretendentes à Adoção;

• Realização do Curso de Preparação Psicossocial e Jurídica de Pretendentes à Adoção (PPJ), em parceria com 

a Escola Judicial de Goiás (EJUG), com a Coordenadoria da Infância e Juventude e com as Equipes Interprofissionais 

Forenses, na modalidade à distância, com a participação de aproximadamente 320 participantes, em dezembro de 2020.
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3. Resultado das Equipes Interprofissionais Forenses

Os profissionais das Equipes Interprofissionais Forenses possuem atuação pautada no uso de instrumentos próprios de 
cada área do conhecimento (Pedagogia, Psicologia, Serviço Social) para elaboração de laudos, relatórios ou pareceres, que 
ao comporem os autos possam subsidiar o magistrado na tomada de decisão. Além de outras demandas extraprocessuais 
implicadas no assessoramento técnico especializado.

Estão constituídas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, 17 Equipes Interprofissionais Forenses vinculadas 
às comarcas sede de 12 Regiões Judiciárias, com extensão do atendimento às 13 Regionais.

Desse modo, no período compreendido entre janeiro de 2019 a outubro de 2020, foram atendidos 22.812 processos. 
Vale salientar que, diante do contexto pandêmico, a partir de maio de 2020, quando foram suspensas as atividades presenciais 
e instalação do teletrabalho (home office), a realização das perícias tornou-se inviável, impactando sobremaneira na entrega 
dos laudos. Isso, em consonância com as normativas institucionais e dos conselhos profissionais dessas categorias. A 
atuação durante este período consistiu em procedimentos que fossem viáveis pelas plataformas digitais, com produção de 
informações ou relatórios parciais. Assim, foram realizadas 8.955 perícias, nas quais foram apresentados laudos e relatórios 
interprofissionais. Incluindo-se as demandas extraprocessuais e diante do contexto acima exposto, produziram-se ainda, 
outros 9.144 documentos.
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6984
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EQUIPES INTERPROFISSIOAIS FORENSES

Processospor Área de Ação

Criminal

Família e Sucessões

Fazendas Públicas

Infância e Juventude

Violência Doméstica

I - Origem dos Processos por área de ação

No tocante à atuação pericial, a priorização das demandas relativas à matéria da Infância e Juventude se revela nos 
dados, uma vez que dos 13.592 processos que passaram por estas unidades, 51,38% são originários de Varas de Infância e 
Juventude, 33,41% de Família e Sucessões, que envolvem crianças e adolescentes, e em menor parte pelas Varas Criminais 
(6,7%), de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (6,34%) e Fazendas Públicas (2,17%), conforme gráfico acima. 
Vale salientar que, os processos advindos das varas criminais, tratam de violência contra crianças e adolescentes.
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Além desses, foram atendidos ainda, 9.220 processos pelo Setor Interdisciplinar Penal (SIP), referente às penas e 
medidas alternativas de prisão, no que condiz às Comarcas de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Itumbiara.

II - Dos Procedimentos

Para a realização das perícias e outras atividades inerentes à atuação técnica das Equipes Interprofissionais Forenses, 
a depender da natureza e complexidade do caso em análise, vários procedimentos são necessários, entre os quais citam-
se: estudo detalhado dos autos, entrevistas, visitas domiciliares, visitas institucionais, atendimentos e contatos telefônicos, 
sessões de aplicação e correção de testes psicológicos, inventários ou escalas, orientações, produção de laudos, relatórios 
e outros documentos, assim como procedimentos administrativos que os perpassam, totalizando 111.775 procedimentos 
realizados. Apenas na Comarca de Goiânia realizaram-se 34.321 procedimentos.

Encontros de Peritos do Estado de Goiás - Audiências Públicas

Grande parte das demandas judiciais implica em conhecimentos técnicos de outras áreas da ciência, que não a 
jurídica. Justamente por essa razão, a figura do perito é extremamente relevante para o Poder Judiciário na prolação de 
decisões judiciais mais justas e imparciais, imbuídas de amplo conhecimento técnico. 

Em iniciativa inovadora, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás promoveu no dia 05 de fevereiro de 
2020, uma audiência pública com os peritos judiciais de todo o Estado de Goiás. O evento ocorreu no Auditório José Lenar 
de Melo Bandeira e teve como objetivo a orientação e oitiva de sugestões para o aprimoramento do Sistema do Banco de 
Peritos da CGJGO.

Após vários estudos, diligências e debates 
empreendidos, além de relevantes sugestões que 
foram colhidas para o aprimoramento desse sistema, 
durante a realização da mencionada audiência pública, 
foi concluído um dos importantes projetos conduzidos 
nesta gestão, com a edição do Provimento nº 38/2020, 
da CGJGO.  

Para tanto, a Corregedoria-Geral da Justiça, 
promoveu no dia 26 de novembro de 2020, no formato 
on-line, pela plataforma Zoom Meetings, uma audiência 
pública devolutiva com peritos, órgãos de classe, 
magistrados, advogados, entre outros, objetivando 
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apresentar as melhorias e inovações desenvolvidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação no Sistema do Banco de 
Peritos e sanar eventuais dúvidas sobre as novas funcionalidades e a forma de sua utilização, o qual foram amplamente 
debatidas para uma plateia de quase oitenta participantes.

O Juiz Auxiliar da Corregedoria e coordenador do projeto, Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, fez uma exposição da 
parte jurídica do Provimento nº 38/2020, da CGJGO, explicando as 10 principais alterações contidas no referido provimento, 
chamando a atenção para alguns incisos e parágrafos específicos e as devidas interpretações conjuntas. Na oportunidade 
houve explanação acerca da parte técnica e do manejo do sistema, sob o ponto de vista do usuário, como a forma de efetivar 
a inscrição no Banco de Peritos (passo a passo), o ambiente de homologação/consulta ao referido banco, a possibilidade 
de indicar em qual região atuar, a avaliação do magistrado sobre a atuação do perito, e as funcionalidades do sistema, cujas 
explicações ficaram por conta da assessora Ana Paula Saad Canedo Machado. 

Criação do Banco de Administradores Judiciais de Falências e Recuperações Judiciais - Audiências 
Públicas

A recuperação judicial tem sido cada vez mais utilizada por empresas que passam por dificuldades financeiras para 
invocar a intervenção jurisdicional como ferramenta de auxílio. Para que o maior número possível de empresas possam 
se recuperar e voltar às atividades normais, a figura do administrador judicial tornou-se fundamental. Como forma de 
valorizar esses profissionais, facilitar o trabalho do juiz acerca de processos relacionados à falência e recuperação judicial e 

conferir maior agilidade e transparência na atuação desse 
crescente tipo de ação, a Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Goiás, promoveu no dia 04/03/2020, no 
Auditório Desembargador José Lenar de Melo Bandeira, 
uma Audiência Pública com Administradores Judiciais 
goianos, para discutir o projeto da possível implantação do 
Banco de Administradores Judiciais. Várias manifestações 
e propostas foram apresentadas durante o evento, de alta 
qualificação técnica, pelos profissionais presentes no que 
tange à criação do Banco de Administradores Judiciais 
para atuação em processos de recuperação judicial e 
falência nos moldes do Banco de Peritos.

A proposta para a implantação de um Banco de 

Administradores Judiciais no âmbito estadual deve-se 

principalmente ao caráter multidisciplinar da atividade de 
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administrador judicial, bem como da complexidade de demandas relacionadas à matéria e da necessidade de estabelecer 

mecanismos de contribuição para o aprimoramento, transparência e impessoalidade dos processos de recuperação judicial 

e falência, cujo objetivo deve ser a proteção da unidade produtiva e dos credores. Além de contribuir para a padronização 

dos procedimentos que permeiam as atividades de contratação desses auxiliares e de órgãos prestadores de serviços 

técnicos, os juízes podem selecionar profissionais de sua confiança entre aqueles que estejam regularmente cadastrados 

nesse banco.

No entanto, por iniciativa do Juiz Auxiliar da Corregedoria, Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, foi concluído 

um dos mais inovadores e importantes projetos concebidos nesta gestão, com a edição do Provimento nº 43/2020, da 

CGJGO, publicado em 18.09.2020, criando o Banco de Administradores Judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Goiás, estabelecendo procedimentos para o credenciamento de profissionais e empresas especializadas para atuarem 

em processos de falência e recuperação judicial.

O novo sistema desenvolvido, foi apresentado para magistrados, servidores, advogados e demais profissionais 

interessados, através de uma Audiência Pública, realizada em formato on-line, pela plataforma Zoom Meetings, no dia 03 de 

dezembro de 2020, sob a coordenação geral do 3º Juiz Auxiliar da CGJGO, Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas.

Esta última Audiência Pública realizada teve como objetivo apresentar o novo sistema desenvolvido pela Diretoria de 

Tecnologia da Informação e sanar eventuais dúvidas sobre as funcionalidades e sua forma de utilização pelos magistrados, 

servidores, advogados e demais profissionais interessados.

1º Encontro Virtual Motivacional da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás

A pandemia do “Novo Coronavírus” (COVID-19), a extensão do trabalho no regime 

de home office por tempo indeterminado, e a mudança brusca nas rotinas de trabalho 

dos servidores do Poder Judiciário goiano (embora com altos índices de produtividade), 

ocasionaram mudanças de toda natureza na vida de cada um. 

Dessa forma, muitas dificuldades e sentimentos que surgiram com essas 

circunstâncias adversas decorrente de tempos incertos, como ansiedade, angústia, e até 

depressão, têm assolado os servidores, bem como grande parte da população mundial. 

Preocupado e atento com esse fator de abalo emocional e psicológico devido 

à complexidade do momento o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás, 

Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, decidiu pela realização de um “Encontro 
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Motivacional Virtual” que aconteceu no dia 30 de 

abril de 2020, com o intuito de ajudar os servidores 

a cuidarem da saúde mental em meio a essa 

situação tão delicada, que tem afligido toda a 

sociedade. 

Com a temática “Inteligência Emocional, 
Autoestima e Atitude = Servidor Motivado”, 
o encontro envolveu um rol de palestras com 
técnicos e profissionais de áreas diversas, como 
psiquiatria, psicologia, fisioterapia e musicoterapia, 
além de ministrações dos 3 Juízes Auxiliares 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, quais sejam, Donizete Martins de Oliveira, Algomiro Carvalho 
Neto e Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas. Toda a organização e preparação do evento esteve a cargo da Equipe 
Interprofissional Forense da CGJGO e contou com o apoio do Diretor do Centro Médico do TJGO, o médico Paulo 
Henrique Fernandes Sardeiro. 

Com a participação de mais de 100 servidores e 7 palestrantes, o primeiro “Encontro Motivacional Virtual” promovido 
pela Corregedoria-Geral foi realizado com grande sucesso utilizando a ferramenta Zoom Meetings com mensagens e dicas 
inspiradoras, de alento, encorajamento, ânimo e incentivo. 

A reorganização das rotinas para ajudar na saúde psíquica foi o tema da primeira palestra feita pelo psiquiatra 
Pedro Antônio Amador Júnior, que atende no Centro de Saúde do TJGO. Na ocasião, ele lembrou que é preciso adaptar 
as atividades cotidianas dentro do que é possível ser feito, sempre priorizando não só o físico, mas o aspecto mental, 
emocional e intelectual. Já a fisioterapeuta Priscila Camargos Kolayashi, falou na sequência sobre a importância de se 
levar a ergonomia a sério no home office, organizando um local específico para o trabalho, com luz adequada, ambiente e 
temperatura agradáveis, além de criar rotinas que se adequem a essa nova realidade. 

Em seguida, a importância do autocuidado para a saúde emocional foi enfatizado pela psicóloga Ana Paula Osório 
Xavier, integrante da Secretaria Interprofissional Forense da CGJGO. A adoção de pequenas estratégias para desenvolver o 
bem-estar no dia a dia foram acentuadas pela profissional que disse ainda ser necessário reconhecer que os sentimentos ruins 
existem e que todas as pessoas devem se permitir sentir medo e angústia, naturais em momentos delicados, esclarecendo, 
contudo, que é preciso extrair dessa situação um aprendizado, um ensinamento para a vida, olhando para o outro, sem 
deixar de cuidar de si mesmo.

A quarta palestra foi ministrada pela musicoterapeuta Érica Fernandes que abordou a comunicação não violenta/CNV 
em home office. Ao tocar nesse ponto, a musicoterapeuta apontou dois aspectos importantes: que 90% do nosso sofrimento 
é causado pelas nossas interpretações e as necessidades universais. 
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Seminário com Oficiais de Justiça do Tribunal do Estado 
de Goiás

Diz respeito ao expediente encaminhado pelo Presidente do 
Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Goiás 
(SINDOJUS-GO), Moizés Bento dos Reis, o qual solicita o acesso 
à categoria dos Oficiais de Justiça ao Sistema INFOSEG, visando 
a melhoria e maior segurança no cumprimento dos mandados, a 
Corregedoria-Geral da Justiça promoveu várias reuniões e estudos 
com as áreas envolvidas que culminou em uma minuta de provimento 
a qual foi remetida à Comissão de Legislação e Controle de Atos 

Normativos desta Casa Censora para análise e, que restou aprovada na reunião realizada no dia 29 de outubro de 2019, por 
unanimidade de votos, resultando na edição do Provimento nº 002, de 14/01/2020, da CGJGO, que regulamenta o acesso 
dos Oficiais de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao sistema INFOSEG.    

Portanto, durante as discussões que levaram à aprovação do Provimento, houve um consenso de que seria necessária 
a realização de seminário para a apresentação de como utilizar o Sistema INFOSEG aos Oficiais de Justiça e para a orientação 
sobre as responsabilidades decorrentes do acesso aos dados fornecidos pelo mesmo sistema. 

O INFOSEG cuida-se de uma das ferramentas mais importantes e que integra uma rede de informações de Segurança 
Pública, Justiça e Fiscalização, tendo sido objeto de orientação, debate e aprimoramento dos Oficiais de Justiça do Poder 
Judiciário de Goiás, no dia 05 de maio de 2020,  durante o “Seminário Virtual com os Oficiais de Justiça do Tribunal do 
Estado de Goiás”, promovido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás pela plataforma Zoom Meetings. 
A interatividade e a participação maciça de quase 400 
Oficiais de Justiça do Estado de Goiás foram marcas 
registradas do encontro.

De forma pontual e muito didática, o 3º Juiz Auxiliar 
da CGJGO e coordenador do evento, Aldo Guilherme 
Saad Sabino de Freitas, fez várias ponderações aos oficiais 
de justiça sobre a importância do esforço conjunto e a 
complexidade para a realização do evento com estudos 
aprofundados acerca dessa temática, além de fazer 
esclarecimentos e dar orientações sobre o Provimento  
nº 2, de 14/01/2020, da CGJGO, alertando, inclusive, 
sobre os cuidados a serem observados pelos profissionais 
ao pontuar os art. 2º e 4º, que dispõem, respectivamente, 
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sobre a autorização por parte dos oficiais de justiça para realizar pesquisas junto ao INFOSEG, exclusivamente para o 
levantamento prévio ou concomitante, de dados, detalhes, óbices e riscos ao cumprimento das diligências determinadas 
no mandado judicial, bem como sobre o uso indevido ou abusivo das informações colhidas no sistema, que acarretará 
responsabilização cível, criminal e administrativa ao oficial de justiça, tendo sido reiterado que nenhum oficial de justiça, 
magistrado ou servidor pode usar o sistema para fins de interesse pessoal porque existem penalidades sérias e qualquer 
tipo de consulta fica registrada.

Os servidores William Pires Caldeira, da Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do CNJ e Conveniados, e Daniela 
Bittencourt Medeiros, da Assessoria Jurídica da CGJGO, também se manifestaram no decorrer do evento ajudando a 
esclarecer sobre a acessibilidade ao INFOSEG, bem como sobre sua importância e cuidados a serem tomados, mormente 
quanto ao fato de que qualquer tipo de pesquisa pode ser detectada pelo sistema. A responsabilidade é muito grande, 
pois toda informação pode ser auditada, sendo que o acesso foi regulamentado justamente para auxiliar a categoria no 
cumprimento efetivo de suas atividades, o que, consequentemente, reflete na melhora da prestação jurisdicional.

Webinário Fonaje - Goiânia 2020

Foi realizado de forma inédita e no formato virtual, sob a coordenação geral 
do 3º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás e membro 
da Diretoria do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais), Aldo Guilherme 
Saad Sabino de Freitas, o Webinário FONAJE - Goiânia 2020, promovido nos 
dias 22 e 23 de outubro de 2020, em parceria com a Escola Judicial de Goiás 
(EJUG), cujo evento totalizou mais de 1.000 inscritos para participação mediante 
acesso nas salas de videoconferência da plataforma Zoom Meetings, além do 
acompanhamento da transmissão ao vivo pelo Canal do YouTube da Diretoria de 
Planejamento e Programas da CGJGO. 

O Webinário FONAJE - Goiânia 2020 foi uma edição especial de aniversário 
dos 25 anos da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e reuniu juízes 

e servidores que atuam nos Juizados Especiais e Turmas Recursais de todo o País, contando com a participação em sua 
abertura do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Desembargador Walter Carlos Lemes, do Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, do Coordenador Estadual do Sistema de Juizados Especiais de 
Goiás, Desembargador Gerson Santana Cintra, além da Presidente do FONAJE, Desembargadora Janice Goulart Garcia 
Ubialli do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e demais magistrados membros da Diretoria do FONAJE. O 
evento disponibilizou 4 salas temáticas, no formato virtual, com a finalidade precípua de difundir as boas práticas realizadas 
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no Sistema de Juizados Especiais de todo o Brasil, além de 

ter trabalhado o encaminhamento de eventuais propostas de 

enunciados e de moções para o próximo FONAJE presencial 

a ser realizado futuramente pela Diretoria do Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais, promovendo ainda 5 painéis para 

exposição e debates de temas atuais ante o cenário pandêmico 

de ordem mundial.

O estímulo ao debate, à reflexão, à importância dos 

juizados especiais e às consequências do atual momento de 

crise pandêmica deram a tônica dos dois painéis apresentados 

na manhã do primeiro dia de atividades do Webinário FONAJE - 

Goiânia 2020. No período da tarde foram disponibilizados aos 

magistrados dos Juizados Especiais e Turmas Recursais de todo 

o País espaços para quatro salas temáticas (Cível, Criminal, 

Fazendas Públicas e Gestão), abrindo o leque de debates e 

discussões sobre temas diversificados afetos a cada área e a 

esse sistema como um todo.

No segundo dia do webinário tiveram vez mais 3 painéis, 

remetendo-se os participantes ao período atípico experimentado 

pela sociedade no que condiz à pandemia que se instalou sobre 

o mundo todo, com incursões sobre os temas pertinentes às 

“Atualidades e Alterações Legislativas no Sistema de Juizados 

Especiais”, à “Criação do Comitê Nacional dos Juizados Especiais (CONAJE)” e ao “Sistema dos Juizados Especiais Pós-

Pandemia e Avanços Possíveis”, tendo sido defendida a uniformização das políticas públicas e os métodos alternativos de 

solução de conflitos.

O coordenador desse webinário, Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, enalteceu a produção jurídica decorrente 

dos amplos debates, painéis e oficinas temáticas do respectivo evento. Por sua vez, a Presidente do FONAJE, a 

Desembargadora Janice Goulart Garcia Ubialli, salientou que a singularidade do momento permitirá a todos extrair 

importantes reflexões e ressaltou que um novo paradigma se descortinou com a realização do Webinário FONAJE - 

Goiânia 2020 no âmbito virtual.

Ao final, magistrados e servidores que atuam no Sistema dos Juizados Especiais e Turmas Recursais do Estado 

de Goiás aprovaram 2 Propostas de Enunciados, 6 Propostas de Moção e 1 Proposta de Nota Técnica, que foram a título 

preliminar, votadas e admitidas para apreciação no próximo FONAJE presencial. 
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Curso de Capacitação de Técnicos do Poder Judiciário para atuarem no Curso de Preparação 
Psicossocial e Jurídica para Pretendentes à Adoção (PPJ)

Trata-se de uma ação da Coordenadoria da Infância e da Juventude, que contou com a participação da equipe da 

Divisão Interprofissional Forense da Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás no planejamento e realização do Curso de 

Capacitação de Técnicos do Poder Judiciário para atuarem na Preparação Psicossocial e Jurídica para Pretendentes à 

Adoção, no qual participaram como instrutoras junto à Equipe Interprofissional do Juizado da Infância e da Juventude de 

Goiânia, cujo evento foi realizado nos dias 5 e 6 de setembro de 2019.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), em seu art. 50, § 3º, determina que a inscrição de 

postulantes à adoção deve ser precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica 

da Justiça da Infância e da Juventude. 

Foram capacitados 61 profissionais das Equipes Interprofissionais Forenses do Poder Judiciário que contribuíram 

para o alinhamento teórico-metodológico e elaboração do material de referência a ser utilizado nos cursos voltados aos 

pretendentes à adoção, que são oferecidos nas diversas Comarcas do Estado de Goiás. Ao final da capacitação, a Divisão 

Interprofissional Forense, a partir de contribuições dos cursistas, elaborou a minuta de um manual voltado para o Instrutor 

do Curso de Preparação Psicossocial e Jurídica para pretendentes à Adoção e apresentou à Coordenadoria da Infância e 

da Juventude.

Curso de Capacitação de Preparação Psicossocial 
e Jurídica para Pretendentes à Adoção

A adoção é, sem sombra de dúvida, um ato de 

amor incondicional e significa a abertura do coração para 

o acolhimento de um semelhante com a intensidade dos 

laços de profundo afeto e carinho. 

Porém, abrigar no seio da família um outro ser humano 

demanda preparação, serenidade e imensa capacidade de 

compreensão de todas as vertentes que envolvem esse 

processo tão delicado e complexo. 

Curso de 
Capacitação 
de Preparação 
Psicossocial e 
Jurídica para 
Pretendentes  
à Adoção
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Atenta e sensível a este fator a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, por meio da Divisão Interprofissional 
Forense e da Comissão Judiciária Estadual de Adoção (CEJAI), juntamente com a Coordenadoria da Infância e Juventude 
do Estado de Goiás e a Escola Judicial de Goiás (EJUG), promoveu nos dias 1º, 2, 9 e 10 de dezembro de 2020, o “Curso 
de Preparação Psicossocial e Jurídicas para Pretendentes à Adoção” destinado a 335 inscritos, abrangendo as comarcas 
do interior do Estado de Goiás. 

A iniciativa para a realização do evento no formato virtual partiu do 1º Juiz Auxiliar da CGJGO, Donizete Martins de 
Oliveira, que fez a abertura do evento, delimitando um marco histórico neste cenário pandêmico, já que o jurisdicionado 
não pode ficar desguarnecido dessa qualificação, sem a qual não poderá ser habilitado no Cadastro Nacional de Adoção.  

Com os temas “Adoção, uma conta que não fecha. Por que?” e “Perfil da criança/adolescente disponível para adoção 
x Perfil desejado pelos pretendentes”, o digno 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral deu início ao curso no dia 1º de 
dezembro de 2020. Na sequência, o Juiz Carlos José Limongi Sterse, do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de 
Anápolis e Coordenador da Infância e Juventude no Interior, foi o expositor do primeiro módulo. 

No dia 2 de dezembro de 2020, a juíza Célia Regina Lara, do Juizado da Infância e Juventude e Diretora do Foro da 
Comarca de Luziânia, foi a expositora do segundo módulo cuja temática foi voltada para as “Adoções Necessárias (Adoção 
Tardia/Interracial/ Grupo de Irmãos/Crianças) com graves e complexos problemas de saúde”, além de abordar “A voz da 
Criança e do Adolescente como sujeitos de direitos, na adoção”. 

O módulo 3 foi apresentado no dia 9 de dezembro, pelo juiz Wagner Gomes Pereira, do Juizado da Infância e Juventude 
de Rio Verde, com uma explanação sobre os “Mitos e Preconceitos relativos à Adoção à luz do Direito”; “Mitos e Preconceitos 
relativos à Adoção numa perspectiva Psicossocial”; e “Processo de Adaptação na Família Adotiva, o desconhecido pode 
(não) ser assustador”. 

Finalizando o rol de capacitações, a Juíza de Direito do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia e 
Coordenadora da Infância e Juventude do Estado de Goiás, Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva, discorreu no dia 10 de 
dezembro, sobre os “Aspectos Jurídicos da Adoção e o Sistema Nacional de Adoção (SNA)”, encerrando, assim, o quarto 
módulo. O evento terminou com a fala da Coordenadora Pedagógica da Escola Judicial de Goiás (EJUG), Flávia Osório. 
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META 9 Viabilizar no mínimo 3 iniciativas para facilitar 
o acesso e a transparência aos serviços desta 
Corregedoria

Responsável

Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Indicador

Iniciativas Realizadas

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero


Macrodesafio 11
Instituição da Governança Judiciária

Perspectiva
Recursos

Resultado

Meta cumprida com 9 iniciativas realizadas

Grau de cumprimento
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A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, alicerçada pela Resolução nº 215/2015, do CNJ, que tem como 
objetivo fomentar a acessibilidade às informações, buscou no Biênio 2019/2021 a adoção de práticas que condizem com 
uma gestão transparente, com informações claras, imparcialidade e respeito à veracidade.

Para o alcance dessa meta podemos destacar as seguintes iniciativas como a Devolução de armas às Polícias Civis e 
Militares do Estado de Goiás, Encontros Periódicos do Extrajudicial, Informativo Semestral, Atualização da Carta de Serviços, 
Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), cujas ações e projetos tornaram a CGJGO mais próxima dos cidadãos, agregando 
mais coerência e credibilidade aos serviços prestados em benefício da sociedade. 

Devolução de armas às Polícias Civil e Militar do Estado de Goiás

Como forma de auxiliar as Polícias do Estado de Goiás, assegurando que os trabalhos prestados em prol da segurança 
pública tenham maior efetividade, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, Desembargador Walter 
Carlos Lemes, e Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás, Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, procederam a 
devolução de 247 armas oriundas de processos judiciais do âmbito criminal aos representantes das Polícias do Estado e da 
Secretaria de Segurança Pública de Goiás. 

A iniciativa partiu do Tenente-Coronel Joneval Gomes de Carvalho Júnior, Assessor Militar do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, que requereu a medida junto à Corregedoria-Geral da Justiça e obteve parecer favorável do 1° Juiz Auxiliar 
da CGJGO, Donizete Martins de Oliveira, e ulterior acolhimento por parte do Corregedor, que determinou a expedição 
de Ofício Circular a todos os magistrados do Estado atuantes na esfera criminal do primeiro grau de jurisdição para que 
prestassem as informações devidas sobre as armas de fogo aptas à devolução para as instituições policiais. 

Em parceria entre a Presidência do TJGO, a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Goiás e as Polícias Civil e Militar do Estado para a 
melhora do serviço prestado pelas corporações à sociedade em geral, todo 
o procedimento foi autorizado prontamente seguindo posicionamentos do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da própria CGJGO, que permitem 
que armas de fogo apreendidas, mesmo no curso do processo, sejam 
devolvidas e requeridas pelo juiz a qualquer momento. Foram restituídas 
pistolas, revólveres, fuzis, metralhadoras e carabinas, que estavam no 
Depósito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e voltaram 
para o serviço operacional das corporações.

O ato solene da devolução de armas às corporações policiais 
foi realizado no Salão Nobre da Presidência, em maio de 2019, além 
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de acentuar a missão de transparência dos serviços da CGJGO, ainda ressalta a importância do exercício de combate à 
criminalidade no Estado de Goiás. A publicidade dada às medidas administrativas entre os órgãos ligados à segurança 
pública e ao próprio Judiciário evidencia a conformidade dos trabalhos desempenhados pelos policiais e ressalta os esforços 
necessários na luta contra as organizações criminosas.

Encontros Periódicos do Extrajudicial

Tal iniciativa coordenada pelo 2° Juiz Auxiliar da CGJGO, Algomiro 
Carvalho Neto, e realizada pela Diretoria de Correição e Serviços de 
Apoio juntamente com a Assessoria de Orientação e Correição, ambas 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, diz respeito à 
adoção da prática de realização de reuniões periódicas com as entidades 
representativas dos Notários e Registradores do Estado de Goiás. 

A aproximação entre a CGJGO e os responsáveis pelos Serviços 
Extrajudiciais do Estado de Goiás objetiva a apresentação de sugestões 
e a participação proativa das tomadas de decisões da administração, 
demonstrando, assim, o compromisso desta gestão com a transparência 
e a cooperação mútua entre as instituições, visando a melhoria da 

prestação dos serviços extrajudiciais no Estado de Goiás e a possibilidade de ganhos para a sociedade destinatária 
desses serviços. Os temas deliberados nessas reuniões são objeto de estudo de viabilidade para integração às normas da 
Corregedoria, a fim de regulamentar novas questões, bem como otimizar os serviços extrajudiciais prestados aos usuários.

Dentro dos Encontros Regionais também foi disponibilizado um momento para reunião conjunta entre a Corregedoria-
Geral da Justiça e os Notários e Registradores da Região Judiciária visitada pelo programa com a participação dos 
representantes das Associações dos Serviços Extrajudiciais do Estado de Goiás. 

Durante o Biênio 2019/2021 foram realizadas o total de 16 reuniões entre a Corregedoria-Geral da Justiça e o 
Extrajudicial. A possibilidade de ter um espaço aberto para os cartorários manifestarem suas opiniões e intenções propicia 
uma atuação dinâmica e transparente, mediada pela colaboração entre as instituições envolvidas no processo correicional.

Informativo Semestral

Com o desafio de alcançar a todos que atuam na prestação jurisdicional no âmbito do primeiro grau de jurisdição em 
prol do jurisdicionado, a idealização de um informativo semestral expõe a clareza deste meio de comunicação para tratar 
dos assuntos mais urgentes e de maiores relevâncias e tem como finalidade a publicação e divulgação, em padrão claro 
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e conciso, de entrevistas, relatos jornalísticos, registros fotográficos e informações importantes dos assuntos institucionais 
deste Órgão Censor.

Com periodicidade semestral, durante o Biênio 2019/2021 foram elaboradas 4 edições, contendo “pílulas de 
informação” com os principais assuntos de relevância deste Órgão, priorizando os impactos das normas, dos projetos e das 
ações, além de comunicados de utilidade pública para os leitores. 

Visando dar maior transparência as ações e aos projetos desenvolvidos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 
de Goiás, o Informativo foi regulamentado pela Portaria nº 138, da CGJGO, de 15 de julho de 2019, e é um projeto de 
responsabilidade tanto da Diretoria de Planejamento e Programas, quanto da Diretoria de Comunicação Social da CGJGO.

Atualização da Carta de Serviços da CGJGO

Este projeto foi realizado com foco na reestruturação e atualização da Carta de Serviços da 
CGJGO, o qual apresenta as devidas informações de forma estruturada e com facilidade de acesso. 
Uma informação concisa é de suma importância para uma boa gestão e administração de uma 
organização, de forma que magistrados, servidores e cidadãos possam ter orientação de como ter 
acesso a determinados serviços, quais os documentos necessários, a área responsável e seu contato. 

A atualização da Carta de Serviços tem por finalidade divulgar os serviços prestados pela 
Corregedoria-Geral da Justiça com o compromisso de que os atendimentos disponíveis sejam 
amplamente conhecidos pela sociedade, visando melhorar a relação da Administração Pública com 
os usuários e fortalecer a confiança, a credibilidade e o comprometimento de transparência nas 
informações de forma clara para a sociedade.

Perguntas e Respostas Frequentes (FAQ)

Com a necessidade de atender aos questionamentos e as dúvidas do jurisdicionado, usuário das Unidades Judiciais 
do primeiro grau de jurisdição do Estado de Goiás, a Frequently Asked Questions (FAQ), foi desenvolvida pela Diretoria de 
Tecnologia da Informação da CGJGO, sob a coordenação do 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral, Aldo Guilherme Saad 
Sabino de Freitas, com o intuito de dar mais celeridade e dinamizar o suporte aos usuários que procuram pelos serviços da 
CGJGO, através de um método simples e eficiente de autoatendimento.

Conhecida também como Perguntas mais Frequentes, a FAQ visa esclarecer automaticamente as perguntas e respostas 
mais relevantes por parte do jurisdicionado que procura pelos serviços atinentes às unidades judiciárias do primeiro grau 
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de Jurisdição. Através da página da Corregedoria, o usuário digita sua solicitação no buscador de perguntas e respostas 
prontas, na intenção de obter um retorno imediato para sanar a sua dúvida, e, caso não haja, deverá ser enviada a solicitação 
ao formulário eletrônico do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). 

Esta sistemática do FAQ, utilizada em grandes instituições corporativas e também pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), traz dinamismo ao atendimento ao público, otimização do trabalho, eficiência na prestação jurisdicional, além de 
aproximar o público do Poder Judiciário com a possibilidade de fácil acesso às informações. 

Com essa medida, a CGJGO promove a transparência e a acessibilidade das informações com o intuito de tornar cada 
vez mais efetiva a participação da sociedade, com relação às atividades correicionais.

Serviço de Atendimento ao Usuário da Corregedoria (SAU)

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) é o instrumento mais aprimorado de aproximação e acessibilidade dos 
serviços da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás. Além de prestar o atendimento de forma personalizada e 
facilitada, com a disponibilização de multicanais (formulário eletrônico, presencial, e-mail e telefone), permitindo ao usuário 
uma interação instantânea com a atividade correicional.

Primando pelo princípio da eficiência, o SAU tem o objetivo de prestar os atendimentos da Corregedoria, bem como 
solucionar as demandas sem complexidade de forma ágil e eficiente, dando uma resposta rápida apontando a solução, 
sendo que no caso de impossibilidade de solver a questão, o SAU oferece ao usuário as informações de protocolo e 
especificando o campo de atuação deste Órgão Censor.

Total 
Fonte: Serviço de Atendimento ao Usuário da CGJGO

Atendimentos via sistema

Dados de 2019

Atendimentos via telefone

Atendimentos presenciais

2.116

6.382

621

9.119
Total 

Fonte: Serviço de Atendimento ao Usuário da CGJGO

Atendimentos via sistema

Dados de 2020

Atendimentos via telefone

Atendimentos presenciais

2.013

2.398

23

8.790Fonte: Serviço de Atendimento ao Usuário da CGJGO

Dados de 2019

Total 

Total do ano de 2019

Dados Gerais (2019 e 2020)

Total do ano de 2020

9.119

8.790

17.909

Atendimentos via e-mail (pandemia) 4.356

Fonte: Serviço de Atendimento ao Usuário da CGJGO
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Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Com o objetivo de compatibilizar as inovações legislativas ocorridas ao longo dos 17 anos desde a edição do Regimento 
Interno anterior, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás empreendeu estudos no sentido de implementar a 
atualização regimental no que condiz às suas atividades.

O novo Regimento Interno elaborado na Gestão 2019/2021 contempla toda a estrutura organizacional e define as 
atribuições e atuação das áreas e divisões da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás.

Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial

A edição do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial advém da necessidade de adequação das normas 
editadas pela Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás aos avanços tecnológicos e normativos, sobretudo aqueles decorrentes 
da edição da Lei Federal nº13.105/2015 (Código de Processo Civil) e da tramitação processual em sua forma digital.

O objetivo foi sistematizar em um único documento as normas editadas pela Corregedoria-Geral da Justiça, bem 
como as interpretações sobre tais normas, a fim de facilitar sua consulta e otimizar o cumprimento das regras atinentes 
ao Foro Judicial, ante as novas rotinas cartorárias decorrentes das inovações legislativas e tecnológicas pela qual passa o 
processo judicial brasileiro.

Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial

Diante da necessidade de consolidar as diversas orientações e determinações referentes ao Foro Extrajudicial, 
exaradas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás e pelo Conselho Nacional de Justiça, a Assessoria 
Correicional envidou esforços durante o Biênio 2019/2021 para a construção do Novo Código de Normas e Procedimentos 
do Foro Extrajudicial.

O trabalho foi desenvolvido por meio de uma parceria entre a Corregedoria-Geral da Justiça e as Associações e 
Entidades Representativas dos Serviços Extrajudiciais, formalizada por meio da Portaria nº 245/2019, da CGJGO. A iniciativa 
é de grande importância para a Corregedoria-Geral, delegatários, interinos e prepostos dos serviços extrajudiciais, uma vez 
que congrega em um único documento as normas que disciplinam essa atividade.
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META 10 Desenvolver e implantar no mínimo 8 ferramentas de 
aperfeiçoamento dos sistemas da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado de Goiás

Responsável

Diretoria de Tecnologia 
da Informação da 
Corregedoria

Indicador

Ferramentas Implantadas

Linha de Base

Quanto maior o resultado, melhor o desempenho

Polaridade

Zero


Macrodesafio 12
Melhoria da Infraestrutura e 
Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

Perspectiva
Recursos

Resultado

Meta cumprida com 16 ferramentas implantadas

Grau de cumprimento
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Com o objetivo de entregar à sociedade um trabalho jurisdicional mais ágil, efetivo e de qualidade a Diretoria de 
Tecnologia da Informação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, não mediu esforços no desenvolvimento, 
implantação e aperfeiçoamento dos sistemas desta Casa Censora, com iniciativas voltadas para um modelo de gestão 
eficiente e célere, superando as expectativas previstas para esta meta.

Sistema Extrajudicial Eletrônico (SEE)

Desenvolvido e implantado pela Diretoria de Tecnologia da Informação, por sua Divisão de Gerenciamento de Sistemas 
do Extrajudicial, ambas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, esse projeto foi coordenado pelo 2º Juiz 
Auxiliar da CGJGO, Algomiro Carvalho Neto, responsável pela pasta condizente ao Serviço Extrajudicial. O novo portal do 
Sistema Extrajudicial Eletrônico (SEE) foi reestruturado baseado no antigo Portal Extrajudicial, plataforma utilizada pelos 
cartorários para controle e administração dos selos eletrônicos e demais procedimentos adotados pelas escrivanias.

Entre as inúmeras vantagens oferecidas pelo sistema, 
que já está implementado em 503 serventias extrajudiciais 
de Goiás, podemos ressaltar a queda de 54% no atraso do 
pagamento dos tributos judiciais de 2017 para 2019. O SEE 
permitiu a construção de módulos de relatórios de controle 
e de fiscalização úteis aos setores que exercem o poder de 
polícia administrativa na Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado de Goiás. Com o refinamento do sistema de controle e 
fiscalização dos recolhimentos tributários a CGJGO conta com a 
pontualidade nos repasses, transparência e confiabilidade nos 
valores devidos e arrecadados. A recriação de um modelo de 
selos eletrônicos que prioriza a imediata comunicação dos atos 
praticados, com total interoperabilidade entre os sistemas de 
automação cartorária, destaca-se no judiciário nacional como 
o único que congrega a dupla funcionalidade de autenticação e 
marcador tributário dos atos extrajudiciais.

A implantação do Sistema Extrajudicial Eletrônico 
(SEE) constitui importante ferramenta para tornar mais eficaz 
e dinâmica a forma de autenticação dos atos praticados por 
notários e registradores, representando maior segurança dos 
atos jurídicos praticados nos cartórios extrajudiciais de Goiás 
e melhoria dos serviços prestados aos usuários do sistema.
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Atualizações no Sistema Controle

O Sistema Controle é o principal instrumento de atuação da Assessoria 
Correicional nas inspeções judiciais realizadas, razão pela qual merece revisão 
e atualização constante e cuidadosa. Com a necessidade de implementar 
melhorias no desempenho do sistema e otimizar os serviços prestados, levando-
se em conta o acompanhamento, a fiscalização e a gestão eficaz por parte deste 
Órgão Censor foram desenvolvidas novas funcionalidades para modernização 
dos indicadores do Sistema Controle.

As atualizações feitas nos indicadores do Sistema Controle visam 
auxiliar na elucidação de eventuais dúvidas, bem como na implementação de 
ações tendentes a melhorar o desempenho da ferramenta. Diante disso, as 
modificações tiveram como intuito principal identificar os processos “perdidos” 
no Sistema PJD, além de atender demandas de sugestões de alteração 
encaminhadas por usuários do Sistema Controle e publicar eletronicamente a 
legenda atualizada dos indicadores. 

As alterações realizadas possibilitaram que doravante seja prestada uma 
orientação adequada, a fim de otimizar os trabalhos das Unidades Judiciárias 
inspecionadas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás.

Sistema de Anotações (SISAN)

Visando otimizar e modernizar a forma de acesso para anotações relativas aos registros documentais e possibilitando 
ainda a inclusão de vários eventos e interessados, a Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJGO reformulou o antigo 
Sistema de Comarcas (SISCON), que passa a ser denominado Sistema de Anotações (SISAN).

Houve um aperfeiçoamento no que condiz a segurança dos dados e o controle de acesso, além de ter sido desenvolvido 
um perfil que permite realizar a consulta das anotações para os usuários autorizados da CGJGO. Outra melhoria destacada 
foi a implementação de relatórios para pesquisas das anotações dos magistrados que serão necessários para o processo 
de promoção e remoção.

A partir da sua reestruturação, o sistema permite ter anotações relativas às serventias extrajudiciais possibilitando 
a inclusão de vários eventos e interessados, além de ter sido reformulada a categorização das anotações a qual permite 
dinamização dos serviços e buscas mais precisas.



Relatório de Gestão 2019 | 2021  115

Webservice Polícia Civil

Esse projeto teve como intuito a criação de uma ferramenta visando a troca de informações relativas a mandados 

de prisão expedidos pelo Poder Judiciário local, a fim de fortalecer o Sistema de Inteligência da Polícia Civil no âmbito do 

Estado de Goiás. 

O sistema desenvolvido é capaz de extrair, semanalmente, dados referentes aos mandados de prisão ativos no 

Sistema de Primeiro Grau (SPG) e implementar meios tecnológicos para transmissão segura das respectivas informações à 

Inteligência da Polícia Civil.

A ferramenta eletrônica cooperativa desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Corregedoria 

possibilita maior eficiência à atividade policial de inteligência, de forma a contribuir para uma melhor prestação dos serviços 

públicos correlatos.

Implantação do Sistema de Multiportabilidade (MPortal) 

Evidenciando ainda mais a parceria e a atuação conjunta da 

Corregedoria-Geral com os Cartórios Extrajudiciais, o Sistema de 

Multiportabilidade (MPortal) da Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de Goiás foi implementado com objetivo de reduzir 

substancialmente as fraudes praticadas no âmbito do extrajudicial. 

Agora, os cartórios extrajudiciais poderão consultar imagens e 

dados biográficos disponíveis no MPortal, sob a supervisão do 

órgão correicional para consulta de documentos de identificação 

apresentados pelos usuários nas serventias. 

O sistema é considerado uma ferramenta imprescindível de 

prevenção a organizações criminosas, onde sua operacionalização 

permite que o usuário cadastrado tenha acesso a consulta de 

fotos e dados como: nome, CPF, RG, nome da mãe e data de nascimento, afim de combater fraudes de documentos de 

natureza diversa nas serventias extrajudiciais. O acesso aos dados de identificação dos cidadãos representa um avanço 

e efetividade nos trabalhos dos cartórios extrajudiciais, beneficiando diretamente a população. 

A uniformização e a padronização das ações conjuntas contribuem com a melhora da prestação jurisdicional e 

influencia de forma positiva nos serviços prestados a todos os cidadãos que buscam a justiça, bem como os cartorários.
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Ferramenta de Apoio à Fiscalização das Declarações de Custeio

A iniciativa é resultante de uma parceria da Corregedoria-Geral da Justiça com a Diretoria Financeira do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás, e diz respeito à implementação de ferramentas necessárias para o aperfeiçoamento dos 
processos de controle e fiscalização de receitas devidas pelas serventias extrajudiciais.

Para a concretização dessa iniciativa, foram feitos aprimoramentos no Sistema de Declaração de Custeio, que é 
uma plataforma desenvolvida para a utilização nas inspeções remotas do excedente de teto nas unidades cartorárias em 
situação de interinidade. De tal forma, a ferramenta visa individualizar ainda mais as despesas efetuadas pelos interinos/
respondentes, propiciando melhor visualização dos gastos no momento da análise pelo agente fiscalizador.

A implantação da ferramenta de Apoio à Fiscalização das Declarações de Custeio confere através de recursos 
tecnológicos maior agilidade, segurança e racionalidade aos processos de fiscalização das serventias extrajudiciais.

SERCIM 2.0

Este sistema tem como objetivo facilitar o registro 
de nascimento do bebê, por meio de plataforma web que 
garanta comunicação imediata e segura entre os cartórios 
e as maternidades. Portanto, a medida visa incentivar a 
emissão do documento nas maternidades de forma segura 
para combater o sub-registro e facilitar a vida das mães, que 
poderão sair das unidades hospitalares já com a certidão 
dos filhos em mãos.

A versão SERCIM 2.0 trouxe modernização e integração 
ao novo portal de sistemas do extrajudicial, evoluindo o fluxo e as ferramentas, para facilitar a atuação dos cartórios e dar 
mais agilidade para as maternidades.

Guia Unificada dos Fundos Estaduais

O projeto buscou implementar ferramentas capazes de possibilitar a cobrança de forma única, em um mesmo 
instrumento de arrecadação, relativamente aos valores devidos pelas serventias extrajudiciais em todos os fundos decorrentes 
desse serviço delegado, o que, via de consequência, facilita tanto o recolhimento, quanto a  fiscalização.
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Implantação do PJeCor

Este projeto teve por finalidade a implantação do PjeCor como ferramenta de tramitação processual para os novos 

procedimentos de pedidos de providências, atos normativos, representações por excesso de prazo, bem como de todos 

os procedimentos de natureza disciplinar, conforme determinado no Provimento nº 102/2020 do CNJ.

O PjeCor, gerenciado pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás, consiste em uma instalação única da plataforma “Processo Judicial Eletrônico”, a partir da 

qual tramitarão os processos de competência dos órgãos correicionais do Poder Judiciário Nacional. O Conselho 

Nacional de Justiça concedeu o acesso e determinou o uso a todas as Corregedorias-Gerais a fim de possibilitar 

o processamento padronizado dos procedimentos administrativos que constou com as seguintes etapas: 

cadastramento dos usuários, treinamento, normatização e implantação, conforme Provimento Conjunto nº 06/2020 

do TJGO e da CGJGO. O registro, o controle e a tramitação dos procedimentos da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Goiás já estão sendo gradativamente 

promovidos no sistema PJeCor.

A ferramenta tecnológica implantada 

otimiza o fluxo, principalmente dos procedimentos 

disciplinares, propiciando celeridade, transparência 

e segurança nos serviços, além de maior velocidade 

e confiabilidade nos procedimentos administrativos. 

Um sistema informatizado único para todas 

as Corregedorias-Gerais é de suma importância, 

pois padroniza a tramitação dos procedimentos 

administrativos e garante maior eficiência, transparência 

e economia na atuação dos órgãos correicionais.

Sistema Monitoramento de Processos Administrativos do Extrajudicial

Tal sistema foi implementado com objetivo de vincular os processos administrativos que tramitam na CGJGO 

relacionados ao extrajudicial com suas respectivas serventias extrajudiciais, possibilitando assim uma visão do histórico de 

cada unidade, correlacionando informações para facilitar a atuação da assessoria correicional e das assessorias jurídicas 

tanto do respectivo Juiz Auxiliar, quanto do próprio Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás. 
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Sistema de Acompanhamento de Metas Nacionais das 
Corregedorias

Com o novo cenário em que esta gestão se deparou, onde a 
Corregedoria Nacional de Justiça instituiu metas nacionais para as 
corregedorias, fez-se necessário que tais metas pudessem ser medidas 
e acompanhadas em tempo real, para facilitar o acompanhamento e 
a tomada de decisões. Daí adveio o aludido sistema que permitiu o 

monitoramento dos processos administrativos relacionados, de acordo com o escopo definido em cada meta. 

Sistema de Gestão dos Fundos SINOREG

Com base em uma diretriz do CNJ que recomendou que as Corregedorias monitorem os repasses e valores do Fundo 
de Compensação dos Atos Gratuitos Praticados pelos Notários e Registradores e de Complementação da Receita Mínima 
das Serventias Deficitárias (FUNCOMP), a CGJGO implementou um sistema que comunica, via webservice, com sistema 
próprio do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Goiás (SINOREG), que é a entidade gestora do fundo, para 
uma melhor e efetiva gestão da arrecadação e repasses realizados.

Sistema de Correições Ordinárias Periódicas

Tal sistema permite que sejam realizadas inspeções ordinárias periódicas pelos Diretores de Foro das Comarcas do Estado 
de Goiás e demais magistrados, em consonância com orientação do CNJ, de forma eletrônica, o que permite a integração aos 
sistemas da corregedoria e uma vinculação histórica, facilitando o acompanhamento e a fiscalização pela CGJGO.

Banco de Administradores Judiciais (BAJ)

Nos moldes do Banco de Peritos já existente, o Banco de Administradores Judiciais, consiste num banco de dados 
com cadastro das pessoas com qualificações técnicas para serem nomeadas pelos magistrados para atuação nas ações de 
Falência e de Recuperação Judicial. 

O Cadastro Eletrônico de Administradores Judiciais, sejam eles profissionais independentes ou constituídos na 
forma de pessoa jurídica, serve de instrumento para que os profissionais interessados em atuar como auxiliares da justiça 
inscrevam-se para fins de consulta pelos magistrados e eventual nomeação em processos judiciais.
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Considerando especialmente que o cadastramento de auxiliares da justiça contribui de forma efetiva para a 
padronização dos procedimentos que permeiam as atividades de contratação de profissionais e de órgãos prestadores de 
serviços técnicos, foi desenvolvido o Banco de Administradores Judiciais (BAJ) pela Diretoria de Tecnologia da Informação 
da CGJGO, mediante a coordenação do 3º Juiz Auxiliar da Corregedoria, Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas.

Tal iniciativa demonstra resultados extremamente positivos para o Poder Judiciário goiano, conferindo maior agilidade 
e efetividade nas nomeações dos auxiliares da justiça, além de preservar os princípios constitucionais da transparência, 
publicidade, moralidade, impessoalidade e igualdade, possibilitando a seleção equânime dos profissionais.

Alvará Eletrônico - SISCONDJ (BB)

O projeto Alvará Eletrônico consiste na implantação do serviço de integração dos sistemas de depósitos judiciais do 
Tribunal de Justiça ao sistema do Banco do Brasil. A interligação dos sistemas por meio do software SISCONDJ possibilita 
o intercâmbio de informações e permite a gestão dos serviços de geração de guias, alvarás, consulta de saldos e extratos e 
levantamentos eletrônicos dos depósitos judiciais vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

O desenvolvimento dessa iniciativa otimiza sobremaneira os trabalhos diários das unidades judiciárias, repercutindo 
na celeridade e segurança dos procedimentos de levantamento de numerários, proporcionando maior velocidade e 
confiabilidade aos alvarás.

Implantação do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (SINALID)

O Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (SINALID), objetiva criar um sistema de 
buscas integrado nacionalmente, bem como desenvolver ações conjuntas e apoio mútuo às atividades de sistematização 
de procedimentos, comunicações e registros de notícias de pessoas desaparecidas ou vítimas de tráfico humano, com 
cruzamento de dados. 

Para tanto, foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica nº 02/2018, entre o Tribunal de Justiça, a Secretaria 
de Segurança Pública e o Ministério Público do Estado de Goiás, com a finalidade de desenvolver ações conjuntas e 
coordenadas visando a adoção e realização de procedimentos para garantir a efetividade das investigações relativas aos 
casos de desaparecimento de pessoas no Estado de Goiás.

O Ofício Circular nº 315/2019 da CGJGO, tem por fim o cadastramento dos magistrados no sistema SINALID 
e orientação sobre a importância de garantir a prioridade na tramitação de procedimentos investigatórios referentes às 
representações por medidas cautelares indispensáveis à elucidação dos fatos, especialmente durante os plantões forense.
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Mensagens dos Juízes Auxiliares

Talvez a palavra que melhor possa definir minha atuação como juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Goiás nesta gestão, tão profícua e acometida por uma das maiores pandemias mundiais (Covid-19) sem 

perder o foco, a união e a produtividade, seja gratidão. Diante de todas as adversidades, seguimos protagonizando a cena 

para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, fundada na harmonia social e comprometida com 

a solução pacífica das controvérsias.

Estivemos à frente de programas de grande relevância social como o Pai Presente que continuou dando 

prosseguimento aos atendimentos contínuos e reconhecimentos de paternidade no formato virtual, com grande êxito. Neste 

Biênio 2019/2021 foram realizadas mais de 1.300 entrevistas pelo programa, garantindo a qualquer cidadão o direito básico 

de ter o nome do pai incluído na sua certidão de nascimento, além de inúmeros reconhecimentos de paternidade e exames 

de DNA, que não deixaram de ser feitos mesmo diante do contexto pandêmico.

Durante o regime de teletrabalho, foram promovidos 

vários eventos no formato on-line, de suma importância para toda a 

sociedade, relativos à minha pasta, como o curso para pretendentes 

à adoção, no qual tivemos mais de 300 candidatos, assim como 

a primeira adoção internacional em muitos anos no Estado de 

Goiás pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJAI). Sem 

dúvida, o aprendizado deixado nesta gestão da Corregedoria, que 

vai muito além do conhecimento jurídico adquirido no gabinete ao 

longo dos anos, é imensurável. Fora do que podemos denominar 

nossa “zona de conforto” assimilamos lições que levaremos para 

a vida e para o exercício da própria carreira como capacidade de 

gestão e habilidades de mobilização e de interação.
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Nesses 32 anos dedicados à judicatura, em que tive a tarefa de julgar com isenção, respeitando o contraditório 

e a ampla defesa, atuando no limite da consciência e do que prescreve a Constituição, bem como no exercício de cargos 

diferenciados como juiz auxiliar da Presidência e diretor do Foro da Comarca de Goiânia, estabeleço no encerramento desse 

ciclo neste órgão censor um novo parâmetro, uma verdadeira quebra de paradigmas. Valores fundamentais como celeridade 

sem igual, visão moderna e arrojada, ética, transparência e espírito colaborativo fazem desta gestão, capitaneada pelo 

desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, um marco histórico na Justiça goiana. E é justamente com o coração agradecido 

que tenho a convicção de que cumprimos nossa missão com mais acertos do que erros, priorizando e alavancando o 

primeiro grau de jurisdição com ações inéditas, em observância ao âmbito social, ao aspecto humano, ao diálogo franco 

e aberto com todas as instituições e atores ligados ao Judiciário, mas, sobretudo pautados em valores primordiais para o 

sucesso de qualquer administração: a junção de equilíbrio, ponderação, presteza e muito amor pelo que se faz.

Donizete Martins de Oliveira
1º Juiz Auxiliar da CGJGO
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Gestão de aprendizado, com o serviço extrajudicial e 

de sua importância e relevância para a sociedade. Dois anos de 

crescimento profissional e, principalmente, humano. Período de 

conhecimento de novas matérias e questões fora de minha área 

de atuação judicial. Finalmente, dias de novas oportunidades, 

para aprender, colaborar, oferecer e receber, mas essencialmente 

conhecer novas e generosas pessoas, que ficarão para sempre 

guardadas em minha memória.

Portanto, o sentimento ao final desta gestão na 

Corregedoria-Geral da Justiça é de gratidão. Ao Corregedor-Geral 

pela oportunidade concedida e por confiar em meu trabalho. A 

todos os colegas de trabalho da Corregedoria, que tanto me 

auxiliaram e ensinaram. Aos Notários e Registradores de Goiás, 

especialmente aos Presidentes de suas Associações, pelo apoio e espírito colaborativo durante este período.

O trabalho em equipe permitiu conquistas importantes nesta gestão e que certamente ficarão gravadas para 

sempre, como o Sistema Extrajudicial Eletrônico (SEE), o novo Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial, o 

cumprimento das metas estabelecidas pela Corregedoria Nacional de Justiça, além de importantes Provimentos relacionados 

ao serviço extrajudicial, citando como exemplos a regulamentação de centrais eletrônicas, publicação eletrônica de editais e 

casamentos por videoconferência.

Finalizo registrando gratidão à minha família, pelo apoio sempre incondicional, e a Deus, que nos permitiu 

chegar até aqui e vencer todos os obstáculos e desafios, especialmente neste ano que fomos surpreendidos por uma 

pandemia que nos obrigou a reaprender a forma de viver.

“E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos e redunde o sentimento de 

gratidão, para glória de Deus.” (II Coríntios 4, 15)

Algomiro Carvalho Neto
2º Juiz Auxiliar da CGJGO
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Minha história com a Corregedoria-Geral da Justiça se inicia em novembro de 2018, quando eu recebi uma 

ligação oriunda do Des. Kisleu Dias Maciel Filho marcando uma reunião.

Quando cheguei no dia marcado, não havia uma pauta especificada e o objetivo, logo percebi, foi o de formular 

o convite para participar da equipe da Corregedoria-Geral da Justiça, como Juiz Auxiliar, na gestão seguinte (“gostaria que 

compusesse minha equipe na Corregedoria-Geral da Justiça”).

Naquele momento indaguei se eu estava à altura do cargo. Informei que minha especialidade era no Processo 

Civil e toda minha vida funcional tinha sido pautada na atividade-fim do Poder Judiciário. Perguntei se eu teria, na visão dele, 

condições técnicas de assumir o cargo, e a resposta do referido Desembargador foi: “Vamos aprender juntos”.

Naquele momento senti que meu destino estava “selado”. Percebi rapidamente que sairia da zona de conforto 

em que me encontrava no 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia-GO e que teria de enfrentar uma batalha.

O temor surgiu.

No primeiro mês de atuação na Corregedoria-Geral da Justiça me senti um estranho no ninho, mas com o 

tempo fui percebendo que tinha que me desvincular da função jurisdicional e do julgamento isolado, assumindo uma postura 

de comparticipação e de membro de uma equipe.

Era necessária a assunção de uma postura de gestor.

Notei que passava a ser parte de uma engrenagem.

Aprendi que sem a ajuda dos colegas, das áreas técnicas e sem o 

apoio do Corregedor não conseguiria concluir qualquer projeto ou iniciativa.

Senti que a importância de cada um era praticamente igual. Tínhamos 

que caminhar juntos.

Notei que a Corregedoria-Geral da Justiça era muito mais que um 

órgão correicional e disciplinar, era, isso sim, um campo fértil para a criação, uma 

fábrica de melhorias para o Poder Judiciário, para os magistrados e servidores, 

bem como para o usuário do serviço jurisdicional.

A partir dali, fiquei absolutamente em casa, adaptado.
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Todos os projetos que sugeri só foram implementados em face do aval do Corregedor-Geral da Justiça, pela 

capacidade dos servidores da Corregedoria-Geral da Justiça e em virtude da vontade de acertar.

Em todas as dúvidas, tive quem me acolhesse e aconselhasse.

Quando precisei executar, tive quem o fizesse.

Enfim, com a pandemia, o maior chamado foi feito. Era a maior e mais relevante convocação que tinha recebido 

na minha vida funcional.

Era minha mais nobre tarefa, pois a humanidade nunca tinha vivenciado algo do gênero. Procurei dar o meu 

melhor e externar toda a capacidade cognitiva que existe dentro de mim.

O recado, então, diante desse resumo e do fim da gestão (que se aproxima), é de alegria, de gratidão ao chefe 

maior (pelo convite, oportunidade e apoio), aos colegas Juízes Auxiliares, Servidores, Assessoras (Susana, Paula e Dani) e 

a minha família mais próxima e sempre presente, Fábia, Victor, Guilherme e Rafael (Leleo).

Agradeço, então, espiritualmente a todos que me auxiliaram, ensinaram e ajudaram a executar os projetos 

que idealizei.

Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas
3º Juiz Auxiliar da CGJGO
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Mensagem do Secretário-Geral

Caríssimos amigos.

A minha história com a Corregedoria começou a ser escrita em meados do ano de 1999 por amigos que 

sempre depositaram em mim sua confiança, convidando-me para integrar, à época, a equipe de sentenças da CGJGO, onde 

permaneci até fevereiro de 2001. De lá para cá, tive a grata satisfação de exercer outros cargos administrativos, dentre eles, 

o de Coordenador Judiciário da Diretoria do Foro de Goiânia.

A partir de então, passei a integrar a Assessoria Jurídica do Gabinete do Des. Kisleu Dias Maciel Filho, sempre 

fiel aos seus princípios éticos e de serenidade, prudência e elevado senso de justiça, sendo leal à sua confiança. A seu 

convite, tive a grata satisfação de retornar à Corregedoria em fevereiro de 2019, agora para exercer o honroso cargo de 

Secretário-Geral, cuja atividade está sendo concluída.

Sem dúvida, os novos desafios foram 

imensuráveis e no início, após afastarmos alguns pontos fora 

da curva e que poderiam atrapalhar nossa gestão, no limite de 

nossas forças, procuramos fazer o melhor em prol de toda a 

família correicional, com o apoio de amigos e parceiros e com 

efetiva participação e dedicação de todos. A começar pelas 

conquistas de novas e modernas instalações, centralizando 

todas as atividades da CGJGO em um único espaço físico, 

com substituição de 100% de nossos equipamentos de 

informática que possuíam configuração técnica obsoleta e 

inadequada, com novos mobiliários e estações de trabalho, 

além da obtenção de uma nova frota de veículos, sempre 

contando com a parceria e em perfeita sintonia com a 
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Administração do TJGO, com o escopo de valorizar os servidores desta Casa Censora e assegurar maior segurança, 

continuidade e eficiência das atividades correicionais.

Convicto de que novamente estou deixando portas abertas, expresso minha gratidão a Deus pelo êxito 

e conquistas desta gestão nestes anos relativos ao Biênio 2019/2021 e me despeço saudando a todos os amigos que 

conquistei nesta valorosa família correicional.

Até breve.

Rui Gama da Silva
Secretário-Geral da CGJGO
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Considerações Finais

E de repente começava o primeiro dia útil de trabalho efetivo desta gestão no âmbito da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás no início de 2019, e naquele momento ninguém poderia imaginar o que nos aguardava, desafios, 

trabalhos, sustos, lockdown e superação.

As equipes foram se conhecendo, as áreas buscando proximidade com os Juízes Auxiliares, Servidores 

que já estavam na CGJGO recebendo aqueles que chegavam, e as pessoas passaram a criar empatia, gerar vínculos de 

comprometimento, estabelecer conexões profissionais, principalmente com relação ao que estava no ponto de intersecção  

das equipes, portanto, comum a todos os servidores e colaboradores, frise-se, a responsabilidade, a vontade de trabalhar, 

a demonstração de zelo com a coisa pública e um anseio desmedido de servir o cidadão alvo da Corregedoria-Geral da 

Justiça, que é o jurisdicionado.

Logo no início não tardaram as necessárias e essenciais reuniões de alinhamento de ideias, de objetivos, um 

verdadeiro “conluio” do bem, com a liberdade poética que vem ao caso, já que tal palavra significa a união de pessoas para 

tramar o mal, mas vale a pena ressaltar que nesta gestão específica, a Família Correicional da CGJGO uniu-se pra exaltar o 

bem, para construir positividade, para idealizar e concretizar a paz social tão almejada pelo Poder Público como um todo, 

com vistas ao alcance da tranquilidade civil a níveis sólidos e estabilizados que a sociedade tanto aspira. 

E aí o avião da Corregedoria decolava para o seu voo, e se preparava para voar alto, muito alto, e logo no 

primeiro trecho da jornada veio a elaboração do Plano de Gestão (Biênio 2019/2021), com a participação efetiva de 

todos, Corregedor-Geral, Juízes Auxiliares, Secretário-Geral, Servidores das Áreas e Divisões, enfim, de todos da CGJGO, 

guiados, sobretudo, pelo senso de justiça, equidade, técnica e celeridade, mas também orientados pela estratégia do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sintetizada nos 12 macrodesafios do Poder Judiciário (Sexênio 2015/2020), tanto que 

a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás estabeleceu suas 10 metas para o desenvolvimento dos programas, 

projetos, iniciativas e ações, como forma de implementar no primeiro grau de jurisdição goiano uma prestação jurisdicional 

efetiva, eficiente, ética e transparente.
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Diretoria de Planejamento e Programas da CGJGO

Há muito podemos observar e acompanhar a evolução da nossa CGJGO em ciclos consecutivos de 

amadurecimento e aperfeiçoamento perpassados pelas gestões antecedentes. Mas nesta gestão o sentimento uníssono de 

quem está envolvido com as atividades correicionais e de orientação emanadas da Corregedoria-Geral da Justiça deságua 

na conclusão comum de que a qualificação apurada das áreas técnicas e a eficiência no desenvolvimento das demandas 

internas e externas resultaram no sucesso quanto ao integral cumprimento das metas estipuladas no vigoroso Plano de 

Gestão 2019/2021, frente ao aclamado êxito dos programas e concretização dos mais diversos projetos que estruturaram a 

base forte das funções estratégicas deste Órgão Censor no que tange ao controle e à indução de sua efetividade institucional.

D’outra banda, o sentimento de superação, cooperação e respeito ao jurisdicionado e à sociedade restou 

clarividente por ocasião daquele que até então apresenta-se como o pior cenário coletivo vivenciado pela humanidade em 

sua história, referente à pandemia que assola o nosso planeta em razão do contágio desenfreado pelo “Novo Coronavírus”, 

escancarando tragicamente, via de consequência, milhares e milhares de vítimas fatais acometidas da doença denominada 

COVID-19, onde a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, inovou ao implementar em sua rotina atividades de 

caráter remoto, valendo-se das ferramentas tecnológicas disponíveis para continuar o trabalho iniciado, desenvolvendo seu 

labor contínuo e regular, sem comprometer o êxito que se esperava, ante os resultados positivos apresentados ao longo 

deste relatório de gestão, por demais rico em substância e essência. 

Por fim, não se pode deixar de enaltecer a gratidão para com todos que concorreram de modo efetivo e salutar 

para os trabalhos realizados no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, ante o envolvimento individual 

de cada membro da equipe una que se ergueu no Biênio 2019/2021, cuja gestão deixa como seu maior legado para o próximo 

corpo diretivo da CGJGO o verdadeiro espírito do significado da expressão “trabalho em equipe”. Missão cumprida!!!
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Abirone da Silva Aranha Júnior 
Adão Ferreira Dantas 
Ademar de Souza Borges Filho
Adriano Coelho Leão
Alberto Nunes Guerra
Alexandre Paiva Veiga
Aliny Flávia Sampaio Martins 
Amanda Meneses Campos
Ana Carla do Amaral de Oliveira
Ana Carolina Gonçalves Maia
Ana Cristina Rodrigues Lepesqueur
Ana Lúcia de Moura Ornelas
Ana Paula Osório Xavier
Ana Paula Saad Canedo Machado
Analice Vilela Leão de Almeida Martins Bernardino
Andreia Gomes de Oliveira Matos
Angélica Fonseca de Paula Silveira
Angelina Miranda de Moraes Bautzer Silvestre 
Ângelo Augusto Peres Veiga
Anna Luisa do Carmo Braga
Ari Pereira Barbosa
Benilde Arruda Dutra
Bianka Maryllia da Costa de Carvalho
Bruno Castro Vendramini
Bruno Guedes Tocantins Garcia
Carlos Frederico Soares de Castro
Clarissa Brasil da Costa Oliveira
Claudilene Ferreira Mendanha
Clécio Silva Marquez
Cyntia Aparecida de Araújo Bernardes
Daniela Bittencourt Medeiros

Divina do Carmo e Silva Veiga Braga
Domingos da Silva Chaves Júnior
Donisete Camargos Kobayashi
Edson José dos Santos 
Elaine Cristine Costa e Silva
Elias Elder Ribeiro Silva
Elisângela de Morais Ferreira Teles
Ellen Fernanda Hilário Oliveira
Evaldo Vilela Leão Filho
Fabrício Alves do Nascimento
Felipe Aires Gonçalves Vieira 
Fernanda de Souza Garcia Vargas
Fernanda Moreira de Castro
Gerziley Rabelo de Almeida Costa
Guilherme da Paixão Costa Ferreira
Hellen Bueno Valadão Mendes
Hércules Alexandre Alves Milhomem
Hudson Cândido Rodrigues
Iraídes Rita dos Santos
Isabel de Oliveira Carvalho
Isabel Maria da Silva Ferreira
Isabel Santos Pereira
Isabela de Campos Faria Peixoto Mendonça
Ivani de Fátima Freire Segato
Janete Jacinta Arruda
João Daniel dos Santos
João Gabriel Amanso da Conceição
Joaquim Fleury Ramos Jubé
José Marlei de Sousa
José Reinaldo Mariano
Jurema Fleury

Equipe de Servidores da CGJGO - Gestão 2019/2021
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Kariton Miller Gonçalves

Kenedy Augusto Batista Pereira

Larissa Conceição Bomfim Alves

Larissa Vilela Carvalho

Leandro Araújo Barros 

Leandro Mendonça de Araújo

Leonardo Santos Reus Braz da Silva

Letícia Monteiro Vieira Rocha

Lígia Beatriz de Bastos Carvalho

Linda Valéria Ribeiro Pereira

Luciana Rodrigues de Sousa Amorim

Luciana Pinho Chaves 

Ludmila Alves Imai Rique

Maiza Ferreira de Lima

Maraísa Franco Ferreira

Marcelo Borges de Melo

Marcelo Giovane Silva

Márcia Rabelo de Almeida

Marcirley Maria da Silva

Marco Antônio de Oliveira Lemos Júnior

Marcos Antônio Guerra Pires 

Maria Beatriz Passos Vieira Borrás 

Maria de Fátima Gomes Marquez

Maria Madalena de Sousa

Maria Nilva Fernandes da Silva

Mariana Ribeiro da Cunha 

Marília Rodrigues Cezílio

Marly Alves da Rocha 

Matheus Carvalho de Sena Conceição 

Maysa Rodrigues da Silva

Myrelle Motta Oliveira

Nair de Souza Monteiro de Almeida

Natal Vieira Júnior

Natália de Almeida Costa

Neiliane Fernandes de Siqueira

Norminio Charu Ramos Júnior
Oséas Machado dos Reis
Paranahyba Santana
Patrícia Cardoso Valente
Patricia de Oliveira Montandon
Paulo César Araújo de Castro
Pedro Carneiro Filho
Rafael Silva de Oliveira Santiago
Renata Souza Dias
Rivaldo José Borges
Rodrigo Lopes da Silva
Rogério Alves Ribeiro
Ronaldo Taveira Loyola
Rosana Carla Balestra Rodrigues
Rui Gama da Silva
Sérgio Dias dos Santos Júnior 
Sílvia Maria Gonçalves Santos de Lacerda Santana Curvo
Sílvio Garcia de Souza
Susana Reis de Oliveira Mônaco Lima
Susana Silva Araújo
Suzana Estevam de Almeida Alvarenga
Tales Estevam de Andrade Vilela Dias 
Tânia Cândida Fernandes
Tatiana Ribeiro Freire Franco
Tatiane Morais Fonseca
Telmary Netto Cerqueira Leão
Tiago Alves Pereira Cardoso
Ubiratan Alves Barros
Valéria de Fátima Moreira
Vera Lúcia da Costa Alkimin
Vítor Flávio Oliveira Santos
Wesley Rocha Teixeira
Wilana Carlos da Silva
William Pires Caldeira 
William Rocha Parreira
Wilton Adriano Rezende
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