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A Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJGO)  
promoveu, no dia 27, no Fórum Fenelon Teodo-

ro Reis, a primeira reunião, em 2011, do Fórum da 
Infância e Juventude. O encontro discutiu, princi-
palmente, o cumprimento do Provimento 24/2010, 
que regulamenta a aplicação de medidas socioedu-
cativas de internação a adolescentes infratores.

Coordenada pelo 1º juiz-auxiliar da CGJGO, Carlos 
Magno Rocha da Silva, a reunião contou com a par-
ticipação de representantes do Ministério Público, 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás 
(OAB-GO), de juízes e promotores da área de Infân-
cia e Juventude, além de membros das secretarias 
estaduais de Cidadania e Trabalho, Saúde e Educação. 

O evento ocorreu em dois períodos, manhã e tarde. 
A corregedora-geral da Justiça, desembargadora Beatriz 
Figueiredo Franco, assistiu aos debates pela manhã, 
quando ouviu as principais dúvidas, sugestões e críti-
cas dos participantes sobre a aplicação das medidas 
socioeducativas, entre elas: a falta de segurança na par-
te externa dos centros de internação; a necessidade de 
criação de um centro de internação com segurança es-
pecial para infratores de alta periculosidade e a possibi-
lidade de adolescentes que completaram 18 anos cum-
prirem a internação em unidades destinadas a maiores.

Corregedora incentiva juízes a cobrarem  unidades
Beatriz Figueiredo expressou extrema preocupação 

com a “pessoalização” da questão durante a reunião. 
“Percebo que os senhores estão tratando de um proble-
ma que não é do Poder Judiciário, e tratando cada um 
a seu modo, quando o método deveria ser um só para 
todos. A falta de vagas para internação é uma questão 
de política pública, não nos cabe criar vagas. Peço-lhes 
que discutam formas de envolver o TJGO e a CGJGO no 
sentido de cobrar essas estruturas do Poder Executivo”, 
orientou, pedindo cautela no tratamento do problema.

Carlos Magno, que coordenou grupos de trabalho 
durante a tarde, ressaltou a situação de falta de centros 
de internação para adolescentes infratores. “Podemos 
até dizer que o problema enfrentado por juízes e promo-
tores para o cumprimento das medidas socioeducativas 
de internação é ainda mais grave do que as execuções 
penais, uma vez que, embora precárias, as estruturas 
para cumprimento de sentença existem, enquanto os 
centros de internação são raríssimos”, ponderou. 

As conclusões do fórum foram enviadas à correge-
dora-geral. O documento sugere uma emenda no Pro-
vimento 24/2010 da CGJGO. Segundo Carlos Magno, 
a meta é estabelecer que a Secretaria Estadual de Ci-
dadania e Trabalho (SECT) seja a gestora exclusiva do 
sistema de vagas dos centros de internação de Goiás. 

Das 10 comarcas polo do Estado - Goiânia, Anápolis, 
Porangatu, Formosa, Luziânia, Itumbiara, Rio Verde, São 
Luis de Montes Belos, Itaberaí e Ipameri -, apenas quatro 
dispõem de infraestrutura para receber adolescentes in-
fratores: Anápolis, Formosa, Luziânia e Itumbiara. 

Goiânia não possui centros de internação e os 
menores apreendidos na capital são encaminhados, 
atualmente, aos batalhões da Polícia Militar. As co-
marcas de Rio Verde, São Luis de Montes Belos, Itaberaí 
e Ipameri também não dispõem deste tipo de unidade. 
Cada centro deve oferecer, no mínimo, 40 vagas.

De acordo com Carlos Magno, foi proposto que 
os magistrados, ao requisitar as vagas ao órgão ges-
tor, repassem à SECT um documento com informa-
ções sobre os antecedentes do adolescente infrator. 

O documento levado à corregedora, sugere, ainda, 
a elaboração de um ofício circular conjunto entre a 
CGJGO e a Procuradoria-Geral de Justiça, dirigido aos 
juízes da Infância e Juventude, orientando-os a “evi-
tar iniciativas” de construir prédios provisórios para 
internar adolescentes infratores. Essas instalações 
são conhecidas como ‘cadeias para menores’.

Fórum da Infância e Juventude discute 
aplicações de medidas socioeducativas

Para Carlos Magno situação dos Centros de internação é PreoCuPante

1º Workshop da Infância e Juventude
Previsto para os dias 05 e 06 de setembro, o  
1º Workshop da Infância e Juventude também foi ob-
jeto de discussão. A comissão, que deverá propor os 
assuntos a serem postos em pauta, é composta pelos 
juizes-auxiliares da CGJGO, Carlos Magno e Carlos Elias, 
pela promotora Liana Tormin, pela Superintendente da 
Criança e do Adolescente da SECT, Luzia Dora, e pelo 
juiz Carlos José Limongi Sterse. O grupo deve sugerir, 
ao Executivo, a construção de centros de internação em 
Goiânia, Rio Verde, São Luis de Montes Belos, Itaberaí 
e Ipameri. Para Carlos Magno, a meta é “consolidar a 
regionalização do sistema socioeducativo em Goiás”.n
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A necessidade de padronizar 
e introduzir novas metodo-
logias que garantam agilida-
de na prestação jurisdicional 
das escrivanias  com compe-
tência em execuções penais 
levou a Corregedoria-Geral 
da Justiça de Goiás (CGJGO) 
a definir cronograma para 
a realização de workshops 
permanentes sobre Unifor-
mização de Execução Penal 
envolvendo todas as comar-
cas do Estado. Os primeiro e 
segundo eventos foram reali-
zados nos dias 2 e 9, no au-
ditório do Fórum Fenelon Te-
odoro Reis (Fórum Criminal) 
e contaram com a participa-
ção de juízes e escrivães das 
comarcas convocadas para 
essas datas (ver box página 3).

A coordenação do workshop 
está a cargo do juiz-auxiliar da 
CGJGO, Wilson da Silva Dias, 
que atuou diretamente, tam-
bém, na elaboração do Manual 
de Rotinas das Varas de Execu-
ção – Teoria e Prática, que con-
siste em uma cartilha contendo 
o passo-a-passo da organiza-
ção e dos procedimentos que 
devem ser adotados pelas ser-
ventias para que os processos 
de execuções penais tramitem 
com agilidade de forma a que 
sejam respeitados, em tempo há-
bil, todos os direitos dos presos.

Na abertura do workshop, 
a corregedora-geral solicitou 
empenho dos participantes 
na aquisição e  aplicação dos 
novos conhecimentos. “Cum-
pre-me, como corregedora-
-geral da Justiça, admitir que 
o Poder Judiciário é carente 
de estruturas, mas práticas 
simples, como as que estamos 
propondo no manual que é re-
passado aos senhores durante 

Uniformização das Rotinas 
em Execução Penal: um 

instrumento de celeridade
o workshop, revelam-se impor-
tantes instrumentos para que 
consigamos reverter essa situ-
ação”, comentou na abertura 
da segunda edição do evento, 
que contou com a presença da  
corregedora nacional de Justi-
ça, ministra Eliana Calmon e do 
presidente do Tribunal de Justi-
ça de Goiás (TJGO), desembar-
gador Vítor Barboza Lenza.

O workshop para Unifor-
mização das Rotinas de Exe-
cução Penal  segue o seguinte 
rito: após  a abertura oficial,  
os participantes assistem a 
palestra de Wilson Dias, so-
bre a importância da unifor-
mização das rotinas das Va-
ras de Execução Penal (VEPs) 
e as principais medidas a se-
rem adotadas nesse sentido. 
Em seguida, já no período 
vespertino, a turma é dividi-
da entre juízes e escrivães. 
Os primeiros seguem partici-
pando de palestras e debates 
correlatos ao tema enquanto 
os segundos recebem curso 
de capacitação sobre o Ma-
nual de Rotinas das Varas de 
Execução – Teoria e Prática, 
a fim de terem condições de 
introduzir os novos métodos 
nas serventias pelas quais 
respondem.

Segundo Wilson Dias, a 
CGJGO optou por fazer vá-
rias  edições do workshop em 
vez de um grande seminário, 
porque seria praticamente 
inexequível convocar todos 
os juízes e escrivães com 
competência em execução 
penal para, numa mesma 
data, conhecerem o progra-
ma e serem capacitados. 
“Optamos por fazer pe-
quenos eventos, com nú-
mero menor de juízes ►

2 – BoletiM da Corregedoria-geral da Justiça de goiás

www.tjgo.jus.br/corregedoria
twitter.com/cgjgo

Edição de textos – Patrícia Papini
Reportagem – Patrícia Papini e Allan David
Fotos – Aline Caetano e Dayanne Fonte (Cecom/TJGO)
Projeto gráfico e Diagramação – Hellen Bueno e Diego Santos

Por suas próprias atribuições, as 
corregedorias, em geral, são 
tidas como órgãos puniti-
vos, essencialmente fiscali-
zadores, dos quais se deve 
manter distância e até um 
certo temor. Esta, contudo, 

é uma concepção errada, 
posso assegurar, pelo 
menos no que se refere 
à Corregedoria-Geral 
da Justiça de Goiás. 

Digo isso – e o reafirmarei quantas vezes for ne-
cessário – porque aqui cheguei com muitos pro-
jetos e um acentuado enfoque naquela que acre-
dito ser a melhor e mais eficaz forma de exercer 
minhas atribuições: a orientação. 

Meu entendimento, como corregedora-geral, 
é de que as medidas punitivas, embora previstas, 
somente devem ser adotadas quando esgotados to-
dos os recursos. Orientar é o melhor caminho mas, 
para isso, faz-se necessária ampla abertura para o 
diálogo, o debate, a troca de ideias, experiências, su-
gestões. É o que tenho procurado fazer. Sempre que 
possível, conclamo juízes e servidores para fazerem 
uso diário dos mais diversos canais de comunica-
ção com a Corregedoria – os emails institucionais, o 
portal eletrônico, o twitter – a fim de que não apenas 
possam acompanhar nossos projetos e orientações, 
mas também para que os utilizem externando suas 
preocupações, dúvidas, limitações e insatisfações.

Digo “limitações e insatisfações” porque bem 
conheço a precariedade das estruturas de nosso 
Poder Judiciário, mas a Corregedoria não pode se 
omitir à inaceitável existência, por exemplo, de pro-
cessos conclusos há mais de cem dias. Nesses casos, 
como em tantos outros de igual relevância, estamos 
aqui com todas as portas, literalmente, e canais 
de comunicação abertos, para que a realidade nos 
seja reportada sem temores, porque apenas tendo 
conhecimento das peculiaridades e obstáculos en-
frentados por cada comarca, por cada juiz, por cada 
servidor, é que teremos condições de avaliar com 
clareza suas eventuais falhas ou até mesmo preveni-
-las, melhor orientar,  encontrar formas de solucionar 
os problemas e evitar, assim, a temida punição. 

Ajudem-nos a ajudá-los, informem-nos para 
que possamos orientá-los, não tentem maquiar 
a realidade, pois a Corregedoria dispõe, atual-
mente, de avançados sistemas de acompanha-
mento da produtividade, entre outros dados. 
Mas o que queremos é mais que números. É a 
sua confiança, sua cumplicidade. Trabalhando 
juntos, temos chance de trabalhar melhor.n



Ao promover o workshop, a 
Corregedoria-Geral da Justiça de 
Goiás (CGJGO) busca dar cum-
primento à meta do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para 
implantação de Plano de Gestão 
para o Funcionamento de Varas 
Criminais e de Execução Penal 
em pelo menos 60% dessas ser-
ventias no país e a pelo menos 
duas metas do TJGO: a de uni-
formizar as rotinas de execução 
penal em 100% das comarcas 
do Estado e a de promover cur-
sos de capacitação aos servido-
res do Poder Judiciário goiano.

As novas metodologias in-
troduzidas abarcam os mais 
diversos aspectos das roti-
nas nas VEPs, destacando-se, 
entre essas, o início do pro-
cesso de execução penal, a 
individualização do processo 
de execução penal, apenso 
de roteiro de pena, apenso 
de incidentes de execução, 
liquidação das penas, pro-
cessamento, procedimentos 
urgentes, solicitações, exe-
cução da pena de multa, in-
timações da defesa, alvará de 
soltura, expedição de outros 
documentos, recursos, exe-
cução das penas alternativas, 
processo de execução penal 
eletrônico e a transição das 
práticas antigas para a nova 
rotina em execução penal. n

Uma ação que  
atinge várias metas

Corregedora Pede eMPenho a Juízes e esCrivães

Participação de juizes e escrivães

Foram   convocados e participaram da edição do workshop promovida no dia 2,  
juízes e escrivães de Luziânia, Anápolis, Formosa, Planaltina, Aparecida de Goiâ-
nia, Trindade, Goianésia, Valparaíso, Catalão, Águas Lindas, Novo Gama, Caldas 
Novas, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo, Ceres, Niquelândia, Ale-
xânia, Cristalina, Padre Bernardo, Cidade Ocidental, Inhumas e Minaçu. Daquela 
realizada no dia 9, participaram juízes e escrivães de  Itumbiara, Rio Verde, 
Jataí, Morrinhos, Itaberaí, São Simão, Uruaçu, Ipameri, Piracanjuba, Iporá, 
Goiatuba, Jaraguá, Posse, Anicuns, Mineiros, São Luis dos Montes Belos, 
Goiás, Quirinópolis e Porangatu.

É importante sim, senhor!

Wilson dias exPliCa rotinas

e escrivães, para que a metodologia 
seja bem repassada e apreendida. Isso 
é capacitação. Não poderíamos parar 
todo mundo de uma vez só. Conclu-
ímos que um dos grandes gargalos 
estava no fato de a maioria dos juí-
zes e escrivães tratarem as ações de 
execução penal a seu modo. O que 
queremos, agora, é que essas deman-
das tenham tramitação mais célere, 
que as varas criminais com compe-
tência em execução penal disponham 
de metodologia que lhes facilite e oti-
mize o trabalho e, sobretudo, que não 
ocorra excesso de prazo, porque a 
liberdade é um direito fundamental.”

Wilson da Silva Dias lembrou 
que a grande maioria da população 

carcerária é pobre e não tem con-
dições de pagar advogados para 
acompanhar sua execução penal, 
tampouco solicitar a concessão 
de benefícios quando cumpridos 
os critérios objetivos para tal, 
como é o caso do lapso temporal. 
“Temos cerca de 11 mil presos 
no Estado e 60% desses são sen-
tenciados. Manter as execuções 
penais em dia é impedir motins 
e rebeliões, além de garantir a 
observância desse direito funda-
mental”, observou.             

Todas as edições do workshop 
contaram com a inestimável par-
ceria da Diretoria de Recursos Hu-
manos do Tribunal de Justiça.
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Espaço que chama a atenção para a relevância do cumprimento de recomendações da CGJGO

O parágrafo 3º, artigo 6º, da Resolu-
ção nº 18/2009 da Corte Especial do 
Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) é 
claro: “a escala de plantão deverá ser 
encaminhada à Corregedoria-Geral 
da Justiça até o quinto dia útil do 
mês anterior ao mês de referência 
da escala a ser informada”. Noutras 
palavras, a escala do plantão foren-
se de agosto deve ser criada e dis-
ponibilizada até cinco dias antes do 
início de agosto. Apesar disso, um 
número considerável de comarcas 
no Estado insiste em descumprir o 
prazo, expondo negativamente, a 
imagem do Poder Judiciário goiano, 
da Corregedoria – a quem cabe co-
brar o cumprimento desta determi-
nação – e da própria comarca, vez 
que tais dados ficam disponíveis 

nos portais do TJGO e da CGJGO e, 
ainda, do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), responsável pela regula-
mentação desta exigência, por meio 
da Resolução nº 71/2009.

Todos os meses, expirado o pra-
zo, a Corregedoria, além de fazer o 
lembrete em seu portal eletrônico, 
encaminha emails diretamente aos 
diretores de Foro, em seus endere-
ços eletrônicos institucionais, solici-
tando a disponibilização da escala. 
Muitas vezes os emails são também 
ignorados, levando a CGJGO a lançar 
mão de outro recurso – desta vez 
oneroso – consistente em telefone-
mas feitos a todas as comarcas que 
ainda não cumpriram a determinação. 

Na maioria dos casos, alega-se fal-
ta de tempo, sobrecarga de trabalho, 

ou ainda, que os juízes estão de férias 
ou substituindo em outra comarca, 
mas o fato é que a escala do plantão 
forense, além de obrigatória, é im-
prescindível para a boa prestação ju-
risdicional, vez que, sem saber quem 
está de plantão e como encontrá-lo, o 
usuário não tem como acessar o Po-
der Judiciário nos dias e horários de 
plantão. Lembre-se: a escala deve 
fornecer o nome do juiz planto-
nista, horário, endereço, números 
de telefone e fax, além do nome 
dos servidores que estarão à dis-
posição nos locais, bem como 
seus números de telefone. Vamos 
lá, senhor diretor de Foro! Atente 
para o cumprimento do prazo de 
entrega das escalas de plantão fo-
rense. É importante sim, senhor! n



agenda

Edifício do Fórum Fenelon Teodoro 
Reis, Goiânia

dia 8/08 Lançamento do Mutirão Carcerário

Auditório do Tribunal de Justiça de 
Goiás

loCal

dia 19/09

loCal

Lançamento do Mutirão do Júri

Horário 12 horas Horário A partir das 8 horas

suMaríssiMas

Beatriz Figueiredo Franco re-
cebeu do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), cópia de acórdão 
com o entendimento da corte 
de que a comprovação do en-
vio da comunicação de débito 
ao consumidor é suficiente 
para validar a inscrição de seu 
nome em órgãos de proteção 
creditícia.

nnn

A ação discriminatória das co-
marcas de Cavalcante, Teresi-
na de Goiás, Colinas do Sul e 
Alto Paraíso foi objeto de dis-
cussão no dia 19. Na ocasião, 
a corregedora  se reuniu com 
os juízes auxiliares Carlos 
Elias da Silva e Carlos Magno 
Rocha da Silva, o secretário 
estadual da Fazenda, Simão 
Cirineu Dias, o superintendente 
de Desenvolvimento Agrário e 
Fundiário, Antônio Sêneca do 
Nascimento Neto e procurado-
res do Estado. 

nnn

A CGJGO encaminhou memo-
rando ao Centro de Comunica-
ção Social do Tribunal de Jus-
tiça (TJGO), solicitando que as 
notícias sobre a produtividade 
dos juízes passem, antes, pelo 
crivo da Divisão de Desempe-
nho Global da CGJGO. O obje-
tivo é evitar a publicação de 
dados inconsistentes.

Tendo encampado pública e irrestri-
tamente o Programa Atualizar desde 
sua posse, em fevereiro, a correge-
dora-geral da Justiça, desembarga-
dora Beatriz Figueiredo Franco, vem 
procurando participar e acompa-
nhar as atividades das equipes que, 
agora, estão introduzindo as meto-
dologias específicas do programa 
em Goiânia – uma das prioridades 
da corregedora – e em algumas 
comarcas do interior que ainda 
não o haviam recebido. Foi o caso, 
neste mês, de Águas Lindas, para 
onde Beatriz Figueiredo se diri-
giu, no dia 13, juntamente com o 
coordenador-geral do programa e 
juiz-auxiliar da Corregedoria-Geral 
da Justiça de Goiás (CGJGO), Carlos 
Magno Rocha da Silva. 

A corregedora-geral da Justiça e 
o juiz-auxiliar foram conferir pes-
soalmente o trabalho das equipes 
do Atualizar, que estavam ali havia 
21 dias e tinham feito a triagem de 
2.785 processos que estavam con-
clusos, além de dar cumprimento 
às demais atividades do programa, 
como: capacitação de servidores em 
procedimentos de escrivania; organi-
zação da escrivania com layout (or-
ganização física) funcional; padroni-
zação de procedimentos; introdução 
de conceitos de gestão; inventário 
do acervo de processos; redução da 
taxa de congestionamento; anda-
mento dos processos mais antigos; 
fixação de critérios para a avaliação 
do desempenho da unidade judiciá-
ria e de seus servidores. 

Estiveram na comarca 23 servi-
dores – sendo 10 gestores do pro-
grama, 10 assistentes de atividade 
específica da CGJGO e os três coor-
denadores das equipes, Jorge Ere-
mita Teixeira, Donizete Camargos 
Kobayashi e Leonora Parreira Lopes. 
Eles auxiliaram o diretor do Foro 

Beatriz Figueiredo confere 
Atualizar em Águas Lindas

local, juiz Luis Flávio Cunha Navarro 
e o juiz substituto Guilherme Sarri 
Carreira no sentenciamento das de-
mandas. Coordenadora da 4ª Região 
do Atualizar, da qual Águas Lindas 
faz parte, a juíza de Santo Antônio 
do Descoberto, Vanessa Christina 
Garcia Lemos, também participou 
dos trabalhos. Após a introdução do 
Atualizar nas escrivanias, as equi-
pes deram sequência aos trabalhos 
com o Prosseguir, que consiste em  
um programa que visa introduzir os 
mesmos métodos de organização e 
gestão nos gabinetes dos juízes.

Aproveitando sua passagem pela 
comarca, Beatriz Figueiredo fez a 
abertura oficial do Programa Atu-
alizar, solicitando o empenho de 
juízes e servidores locais para o 
sucesso das atividades. “Estejam 
seguros de que a Corregedoria 
continuará envidando todos os es-
forços que se fizerem necessários 
para que as unidades judiciárias 
tenham condições de trabalhar 
com mais qualidade e, de conse-
quência, garantir melhor prestação 
jurisdicional à sociedade”, frisou.

Por sua vez, Carlos Magno procu-
rou motivar os servidores da comar-
ca, informando-os das melhorias 
drásticas experimentadas pelas co-
marcas que receberam o programa. 
“Sabemos que o trabalho é volumo-
so e o salário, nem tanto. Mas o Atu-
alizar não vem aumentar o serviço. 
Pelo contrário, vem racionalizá-lo, in-
troduzir um método que facilita seu 
desempenho”, observou. 

Durante a permanência dos grupos de trabalho na comarca foram 
praticados 37.005 atos de movimentação processual e 4.597 atos 
judiciais. Além disso, todos os servidores locais receberam treina-
mento para se adaptarem aos métodos de gestão e organização 
próprios do Atualizar. n
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