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Corregedoria apresenta resultados a 
Corte Especial do TJGO

A Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJGO) 
apresentou, no dia 25 de janeiro, à Corte Espe-

cial do Tribunal de Justiça (TJGO), a situação do 1º 
grau de jurisdição estadual e o relatório de ativida-
des desenvolvidas pelo órgão em 2011. O colegiado 
assistiu, no início dos trabalhos, a explanação da cor-
regedora-geral da Justiça, desembargadora Beatriz 
Figueiredo Franco, que esteve acompanhada pelo 
1º juiz-auxiliar, Carlos Magno Rocha da Silva; dire-
tor de Administração e Operações, Leonardo Pereira 
Martins; diretor do Departamento de Tecnologia da 
Informação (TI), Antônio Pires Castro Júnior; e a di-
retora do Departamento de Planejamento e Progra-
mas, Eunice Machado Nogueira.

Conforme levantamento, a Corregedoria tem in-
vestido em tecnologias que auxiliem nas atividades 
de magistrados e servidores. Segundo o Departa-
mento de TI, só no ano passado foram desenvolvi-
dos 23 softwares. O objetivo, de acordo com Antô-
nio Pires, é prover recursos que garantam eficácia, 
agilidade e dinamismo na execução de rotinas de 
trabalho. “Logo no início da gestão, a desembarga-
dora nos solicitou o desenvolvimento de ferramen-
tas que tornassem viável, rápido e eficaz o trabalho 
de todos”, explicou.

Leonardo Martins destacou que a CGJGO recebe 
intenso volume de serviços. Ele relatou que Beatriz 
Figueiredo, a partir de estatísticas que demonstraram 
esta realidade, concentrou esforços para reforma da 
estrutura física e de pessoal do órgão. “Resultado 
direto da cada vez mais ampla atuação do CNJ, as 
corregedorias-gerais da Justiça são muito demanda-
das e demandam muito também. Tudo o que chega 
à Corregedoria é urgente: tem de ser resolvido com 
o máximo de presteza no menor tempo possível.  

Ficou claro para a desembargadora que era necessá-
rio ampliar o espaço ocupado pelo órgão e aumentar 
o quantitativo de servidores”, argumentou.

A apresentação também abordou a atuação da 
Corregedoria no cumprimento de metas do TJGO, da 
Corregedoria Nacional da Justiça, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e da Estratégia Nacional de Justiça 
e Segurança Pública (Enasp). Eunice Machado ressal-
tou, para tanto, que a CGJGO trabalha no planejamen-
to e execução de projetos que caminhem em conso-
nância às metas propostas. “Nosso papel é garantir 
que a execução, bem como os resultados alcançados 
sejam os melhores possíveis. Nesse sentido, é funda-
mental dispormos de instrumentos de mesuração, 
índices mas, sobretudo, de planejamento”, salientou.

Confira as atividades e resultados atingidos pela 
CGJGO em 2011:

Tecnologia

- Criação do Portal de Sistemas da CGJ
- 23 softwares desenvolvidos
-  Criação do Sistema Controle, ferramenta utilizada  
para auxiliar juízes na gestão de processos

- Criação do Portal da Infância e da Juventude
- Criação do Portal Justiça Plena 
- Criação do Portal do Extrajudicial: Selo Eletrô-
nico, ainda em desenvolvimento; base centra-
lizada de inventário/partilha, divórcio e testa-
mento; controle de aquisição de imóveis rurais 
por estrangeiros em Goiás

- Disponibilização do Malote Digital, ferramenta 
do CNJ: todas as comarcas cadastradas e aptas 
a receber e encaminhar documentos

Carlos Magno alerta Corte sobre situação do  
1º grau da Justiça goiana

beatriz Figueiredo assiste à apresentação de 
resultados da CgJgo

leonardo Martins avalia: “tudo o que Chega  
à Corregedoria é urgente”
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Reestruturação

- Reforma do espaço físico (layout) e aquisição de novo 
mobiliário

- Ampliação do quadro de servidores
- Criação dos três grandes departamentos: Departa-
mento de Correição e Serviços de Apoio, Departamen-
to de Tecnologia da Informação, e Departamento de 
Planejamento e Programas

Capacitação

- Juízes e escrivães com competência na área parti-
cipam do Workshop de Padronização de Rotinas de 
Execução Penal, recebem o Manual de Rotinas de Exe-
cução Penal e são orientados a respeito

- Juízes e escrivães com competência na área, bem 
como equipes multidisciplinares, participam do 
Workshop da Infância e da Juventude, recebem o 
Manual de Rotinas da Infância e da Juventude e são 
orientados a respeito

- Aperfeiçoamento continuado dos assessores correi-
cionais para inspeções e correições

- Comarcas do interior treinadas no Projudi
- Servidores das comarcas do interior do Estado rece-
bem treinamento em liquidação de penas

- Equipe do Departamento de Tecnologia da Informa-
ção (TI) passa por treinamento em SQL e RUBY on 
RAILLS, com participação da Diretoria da Informática 
do TJGO

Atualizar

- Em Goiânia, procedimentos do programa implanta-
dos nas: 4ª, 5ª e 6ª Varas de Família; 1ª, 2ª e 12ª Varas 
Cíveis; 10ª Vara Criminal; 1º, 2º, 3º, 7º, 8º e 10º Jui-
zados Cíveis; 3º e 6º Juizados Criminais e Juizado da 
Infância e da Juventude

- Expansão das rotinas e método de gestão aos gabine-
tes de juízes

- Procedimentos implantados em Águas Lindas de Goiás
- Baixa de aproximadamente 47 mil feitos no Sistema 
de Primeiro Grau (SPG), após a implantação do Siste-
ma Controle

- Projeto Avançar – que é um desdobramento do Atua-
lizar: realizado levantamento dos fluxos de trabalho 
das escrivanias cíveis e criminais para melhoria da 
produtividade

Em 1º de fevereiro deste ano, 
tornou-se obrigatória a utili-
zação do Malote Digital para 
envio de correspondências 
oficiais, como ofícios, me-
morandos, cartas preca-
tórias, habeas corpus e 

outros documentos en-
tre órgãos do Poder 
Judiciário goiano e 
brasileiro. Comuni-
quei esta mudança 

aos juízes diretores de Foro por meio do Ofício 
Circular nº 010/2012, ainda em janeiro, oportu-
nidade em que sugeri a utilização imediata da 
ferramenta para familiarização.

A ideia do Malote Digital é de autoria do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) e foi implanta-
da por esta CGJGO. Ocorre que, a partir de fe-
vereiro, quando o uso da ferramenta se tornou 
obrigatório, muitas correspondências deixaram 
de ser enviadas e/ou recebidas, unidades judici-
árias alegaram não saber como manuseá-la, ou-
tras ignoraram sua existência, o que prejudicou 
o bom andamento dos trabalhos.

Estes são tempos que exigem capacidade de 
adaptação, receptividade para com o que se re-
vela mais rápido e eficaz. Embora não tenha ha-
vido treinamentos específicos para o uso da fer-
ramenta, foram oferecidas todas as informações 
relativas à sua operacionalização – como dispo-
nibilização de sua cartilha com passo-a-passo e 
orientações diversas no site desta Corregedoria 
e, ainda, de número de telefone para acesso di-
reto ao Departamento de TI. Houve suporte por 
parte da CGJGO mas, em certos casos, desinte-
resse de algumas unidades judiciárias.

Uma das minhas principais preocupações 
tem sido a de fomentar o desenvolvimento de 
tecnologia que facilite e otimize o trabalho de 
nossos juízes e servidores. Trata-se de compen-
sar a histórica ausência de estrutura humana e 
material do Poder Judiciário com mecanismos 
que primem pela eficácia, agilidade, modernida-
de. Para tanto, necessito e solicito o empenho de 
todos para a familiarização, não apenas com o 
Malote Digital, mas também em relação às de-
mais ferramentas que esta Corregedoria vem 
desenvolvendo. Pondero que toda mudança é di-
fícil e muitas vezes implica em resistência mas, 
neste caso, é tendência incontornável e benéfica 
não somente para a comunidade judiciária como 
para a sociedade. n ►



boletiM da Corregedoria-geral da Justiça de goiás – 3

É importante sim, senhor!
Espaço que chama a atenção para a relevância do cumprimento de recomendações da CGJGO

Divisão de Atividades Específicas/Serviços 
de Apoio aos Gabinetes

- Em Goiânia, equipe auxilia juízes na elabo-
ração de despachos, decisões e sentenças 
nas: 4ª, 5ª e 6ª Varas de Família e Sucessões;  
1ª, 3ª, 11ª e 12ª Varas Cível;

- No interior: Caldas Novas, Guapó, Novo 
Gama, Minaçu, Itaberaí e Águas Lindas de  
Goiás;

- Equipe participa do Mutirão Carcerário
- Total de atos em 2011: 16.477

Assessoria Correicional

- Inspecionadas 44 comarcas em apenas um ano, 
antecipando e superando meta da Corregedoria 
Nacional da Justiça para 2012

- Assessores correcionais auxiliam no inventário de 
processos, livros e documentos por ocasião dos 
incêndios em Jaraguá, Aragarças e Itaberaí

- Auxílio durante todo o ano ao Cartório de Registro 
de Imóveis de Cavalcante, visando minimizar as di-
ficuldades encontradas na questão fundiária

- Identificada evasão de R$ 2.500.000,00 do Fundesp  

E mais...

- Mutirão Carcerário: 9.525 processos reexaminados e 972 benefícios concedidos
- Mutirão do Júri: projeto-piloto em Goiânia promove 85 julgamentos
- Sub-Registro: projeto-piloto implantado na Maternidade Nascer Cidadão, em parceria com Cartório 
de Registro Civil Antônio do Prado

- Projeto Justiça Plena: implantado e em fase de validação
- Projeto Pai Presente: Provimento nº 08/2011/CGJGO, sala no Fórum de Goiânia e informações do CNJ 
disponibilizadas no Portal da Infância e da Juventude

- Efetivação da Regionalização das Unidades de Atendimento: Provimento nº 12/2011/CGJGO, 
Workshops para Padronização das Rotinas da Infância e da Juventude em Anápolis (novembro e 
dezembro/2011) com participação de 91 juízes e 120 escrivães ao todo, elaboração do Manual de 
Rotinas da Infância e da Juventude

- Plano de Gestão em Varas Criminais e Execução Penal do CNJ: Realização dos Workshops de Padroni-
zação das Rotinas de Execução Penal (maio e junho/2011) e elaboração do Manual de Uniformização 
das Rotinas de Execução Penal – 92  comarcas receberam treinamento e 127 receberam o material de 
trabalho

- Projeto Racionalização das Execuções Fiscais: Baixa de 70 mil processos de execução fiscal municipal, 
a partir de relatório apresentado pela Prefeitura

- Estudo técnico para elaboração de projeto de lei (já sancionada Lei nº 17.522/2011 nesse sentido) 
para criação de 8 varas criminais no Entorno do Distrito Federal (Águas Lindas de Goiás, Santo Antô-
nio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Cristalina e Planaltina)

- Estudo técnico para elaboração de projeto de lei (também já sancionada Lei nº 17.541/2012) que al-
terou competência de varas criminais da Capital e de varas judiciais mistas das comarcas do interior 
do Estado para fins de especialização da competência em execução penal e do Tribunal do Júri. n

Como de praxe, a Corregedoria-Ge-
ral da Justiça de Goiás (CGJGO) soli-
cita aos senhores juízes de Direito, 
no início de cada ano, que declarem, 
no “Sistema de Docência dos Magis-
trados”, informações sobre o exer-
cício do magistério. Os dados são 
repassados ao Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), a fim de cumprir o 
disposto na Resolução nº 34, de 24 
de abril de 2007, daquele órgão.

O documento determina aos 
Tribunais brasileiros que enca-
minhem essas informações anu-
almente. O prazo para este pro-
cedimento, em 2012, terminou no 
último dia 15 de fevereiro. Antes 

disso, em 30 de janeiro, a correge-
dora-geral da Justiça, desembarga-
dora Beatriz Figueiredo Franco, fi-
xou, por meio do Ofício Circular nº 
15/2012, período de 15 dias para  
envio da declaração.

Ainda assim, a CGJGO identifi-
cou juízes que não alimentaram o 
sistema. Vale lembrar, aos magistra-
dos que não lecionaram no período 
em voga, que existe, para este fim, 
a declaração negativa. Portanto, o 
preenchimento do formulário não 
se restringe aos juízes que exercem 
o magistério. Aqueles que não lecio-
nam também são obrigados a preen-
cher a declaração - no caso - negativa.

O “Sistema de Docência dos 
Magistrados” está disponível na 
intranet do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJGO) pelo 
endereço eletrônico portaltj.
tjgo.gov. Para acessá-lo, clique 
em “Sistemas Restritos”. Em se-
guida, informe login e senha (os 
mesmos utilizados no Sistema de 
Decisões Monocráticas – SDM). 
Selecione, a seguir, o menu “Do-
cência dos Magistrados” e, logo 
após, “Módulo de Controle”.

Acesse, por fim, “Consulta de De-
claração”. Alimentar o “Sistema de 
Docência dos Magistrados” em tem-
po hábil é importante sim, senhor! n
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agenda

data 10 de abril Lançamento oficial do Projeto Pai Presente

suMaríssiMas

Igualdade. Esse foi um dos 
princípios constitucionais 
atendidos pelo Provimento 
nº 15/2011, da Corregedo-
ria-Geral da Justiça de Goiás 
(CGJGO), que padronizou o 
procedimento de registro de 
união estável entre casais 
hetero e homossexuais. O 
documento foi assinado pela 
corregedora-geral da Justiça, 
desembargadora Beatriz Fi-
gueiredo Franco, no dia 19 
de dezembro de 2011. No 
entanto, em razão do reces-
so forense, a medida só pas-
sou a vigorar a partir de 13 
de janeiro deste ano, após 
publicação no Diário da Jus-
tiça Eletrônico.

A Escritura Declaratória 
de União Estável (como é 
chamado o termo lavrado 
em cartório), põe fim à dúvi-
das recorrentes de tabeliães, 
serventuários e, sobretudo, 
da sociedade, quando casais, 
principalmente do mesmo 
sexo, solicitavam o registro 
de união estável. Antes do 
provimento, algumas serven-
tias, neste caso, nomeavam 
a declaração como “União 
Estável Homoafetiva”. No 
entanto, a diretriz da Corre-
gedoria unificou o título do 
documento, tendo em vista 
que a nomenclatura recém-
-oficializada afasta a possi-
bilidade de interpretação de 
cunho preconceituoso.

O provimento acrescen-
tou 11 novos artigos à Con-
solidação de Atos Norma-
tivos da CGJGO. Com isto, 
casais interessados na lavra-
tura de união estável devem 

Provimento regulamenta 
lavratura de uniões estáveis

comparecer a um serviço no-
tarial portando RG, CPF, cer-
tidão de nascimento ou de 
casamento (com averbação 
de separação, divórcio ou 
óbito do antigo companhei-
ro), além de documentos 
que comprovem proprieda-
de de bens imóveis e direi-
tos sobre eles. Caso as par-
tes ou alguma delas possua 
bens móveis, devem também 
comprovar sua titularidade. 
Para cumprir as devidas for-
malidades, os requerentes 
precisam, ainda, informar, 
na ocasião, seus nomes, da-
tas de nascimento, que são 
capazes e, sobretudo, não 
casados.

O documento estabele-
ce direitos comuns a casais 
que pleiteiam a união está-
vel. Portanto, segundo texto 
do ato administrativo, a “es-
critura será lavrada quando 
configurada relação de fato 
duradoura, pública, em co-
munhão afetiva, com ou sem 
compromisso patrimonial”. 
Desta forma, a medida re-
chaça tratamento desigual 
entre gêneros como, por 
exemplo, sigilo resguardado 
a casais homossexuais ou, 
em contrapartida, vantagens 
concedidas a parceiros hete-
rossexuais.

A escritura abarca, tam-
bém, o registro de eventu-
ais herdeiros. Na hipóte-
se de repartição de bens, 
o provimento orienta aos 
“declarantes estabelecerem 
quais serão suscetíveis à 
divisão na constância da 
união estável”. n

Segundo informação divulgada no 
dia 20 de janeiro, 39 comarcas e 
distritos judiciários de Goiás serão 
inspecionados, até o mês de julho, 
por assessores correicionais da 
CGJGO. O grupo fiscalizará serven-
tias judiciais e extrajudiciais. 

nnn

A Divisão de Atividades Específicas 
da CGJGO anunciou, no dia 25 de 
janeiro, intenção de elaborar, neste 
ano, ao menos 15 mil minutas de 
sentenças.

nnn

A nova tabela da Taxa Judiciária, 
definida pela Secretaria da Fazen-
da estadual, foi publicada no site 
da CGJGO, no dia 31 de janeiro. 
Os novos valores, reajustados em 
5%, passaram a vigorar a partir de  
1º de fevereiro.

nnn

Ainda no dia 31, novidade no Pro-
cesso Judicial Digital (Projudi). A 
Guia de Carta Precatória foi dispo-
nibilizada no sistema pelo cami-
nho: Opções de Processo > Guias.

nnn

Beatriz Figueiredo participou, no 
dia 3 de fevereiro, do 3º Encontro 
de Integração de Diretores de Foro. 
O evento ocorreu em Pirenópolis 
(GO), entre os dias 2, 3 e 4. 

nnn

Terminou, no dia 15 de fevereiro, 
o prazo para que juízes de Direi-
to declarassem suas atividades no 
“Sistema de Docência dos Magis-
trados”. O procedimento atende à 
Resolução nº 34, de 24 de abril de 
2007, do CNJ.

nnn

Por meio do Ofício Circular nº 
26/2012, Beatriz Figueiredo orien-
tou os magistrados, no dia 17 de 
fevereiro, sobre a importância de 
fiscalizar o recolhimento de custas 
em processos judiciais eletrônicos.


