
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência 

ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS

DATA E HORÁRIO: 01 de setembro de 2021, às 16h

LOCAL: Sala Zoom Juiz Auxiliar da Presidência – Aldo Sabino

REUNIÃO CONDUZIDA POR: ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS,  Juiz Auxiliar  da
Presidência

TEMA Reestruturação da CPE

PROAD 265241

SECRETÁRIO (A): ANA PAULA SAAD CANEDO MACHADO – Assistente de Juiz

PARTICIPANTES ALDO  GUILHERME  SAAD  SABINO  DE  FREITAS  –  Juiz  Auxiliar  da
Presidência
CÁSSIA APARECIDA DE CASTRO ALVES, Coordenadora da CPE
SUSANA SILVA ARAÚJO, Assistente de Juiz Auxiliar
EQUIPE DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO

ABERTURA: Aberta a reunião, o Juiz Auxiliar da Presidência,  ALDO GUILHERME SAAD SABINO
DE FREITAS, deu início aos trabalhos. 

I - Registro dos apontamentos e dos consensos estabelecidos:
1. O Juiz Auxiliar da Presidência Aldo Sabino iniciou a reunião exaltando as qualidades da
equipe, enfatizando a importância e relevância dos trabalhos executados pela CPE e como
impactam positivamente na vida de milhares de jurisdicionados.
1.1 Destacou que  os  trabalhos  executados  pela  CPE contribuem para  a  efetividade da
prestação jurisdicional, além de promoverem uma boa imagem do Poder Judiciário;
1.2 Destacou também o comprometimento e a seriedade da liderança de Cássia Aparecida,
Coordenadora como um diferencial na condução dos trabalhos.
2. Cássia Aparecida ressaltou que a equipe é motivada, com  disposição em trabalhar e
apresentar  resultados,  inclusive  na  superação  de  todos  os  desafios  que  foram
apresentados até agora, apresentando uma produtividade elevada e satisfatória.
2.1 Alguns integrantes  da equipe manifestaram sua satisfação em trabalharem em um
projeto tão bem sucedido.
3.  Susana  Silva  Araújo  enfatizou  o  sucesso  do  projeto,  que  cresceu  e  amadureceu,
apresentando hoje características positivas que superam a expectativa do momento da
criação, que é a prática de atos em massa e auxílio em serventias.
4. O Juiz Auxiliar da Presidência Aldo Sabino pontuou que a prática de atos de constrição
pela CPE (o que ocorrerá no âmbito da atuação referente às RPVs nos JEFP de Goiânia) vai
modificar a forma de trabalho do Poder Judiciário, com reflexos na vida do jurisdicionado e
também dos servidores.
4.1 Inclusive destacou que o trabalho nos JEFPs na expedição de RPVs é extremamente
relevante e quando for finalizado será amplamente divulgado no site e nas redes sociais do
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TJGO.
5.  E convidou a Coordenadora e a Equipe da CPE a deve fazer sugestões para a redação
final  da minuta do decreto de reestruturação da CPE,  para que a atuação da CPE seja
formatada  de  uma  forma  que  permita  efetividade  e  independência  na  execução  dos
trabalhos  nas  diversas  Unidades  Judiciárias  que  serão  atendidas  nos  próximos  anos.
contemplar essa vertente.
6. Ao  final,  Cássia  Aparecida  sugeriu  a  retirada do art.  7º   da  Minuta  do Decreto  de
reestruturação, que trata dos serviços que não são prestados pela CPE, tendo em vista
estar desatualizado.
7. Serão ministradas à equipe CPE duas aulas pelo Juiz Auxiliar da Presidência Aldo Sabino
e por Susana Silva Araújo para orientações sobre o cumprimento de atos.

REGISTRO VISUAL DA REUNIÃO

DELIBERAÇÕES:
1. Lavre-se a ata;
2. Disponibilize-se aos presentes para exame e aprovação por meio eletrônico (WTS);
3.  Após  a  aprovação,  insira-se  no  PROAD  e  remeta-se  a  Secretaria-Executiva  da
Presidência para aguardar a data da próxima reunião semanal ordinária (24.08.2021).

CONCLUSÃO:  Finalmente,  nada mais havendo a expor,  o Juiz Auxiliar da Presidência,  ALDO
GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS, agradeceu a presença de todos e eu, SUSANA SILVA
ARAÚJO, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada eletronicamente. 
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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