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REFERÊNCIA E OBJETO 
DE CONSULTA

A 
transformação por que 

passa o Judiciário goiano 

num momento de dificul-

dades não só no Brasil, mas 

em todo o mundo, e a so-

ciedade cada vez mais exigindo me-

lhor prestação jurisdicional, são de-

safios enfrentados pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás (TJGO). 

A busca de solução para as deman-

das mais importantes e urgentes, bem 

como as ações para alcançar o equilí-

brio financeiro e fiscal, dentre outros 

problemas, são assuntos abordados na 

entrevista com o presidente do TJGO, 

desembargador Leobino Valente Cha-

ves, que abre a Revista TJGO nº 20. 

A publicação também oferece ao 

leitor reportagens que abordam assun-

tos de grande interesse público e mos-

tra os projetos e programas que estão 

sendo adotados na atual gestão, entre 

eles a ambiciosa implantação do pro-

cesso judicial eletrônico. O plano es-

tratégico, para os próximos seis anos, 

prevê a nomeação maciça de servi-

dores aprovados no primeiro concur-

so unificado, o destaque do TJGO na 

campanha nacional Justiça Pela Pa-

z-Nossa Justa Causa, bem como um 

detalhado diagnóstico do Juizado da 

Infância e Juventude, fazem parte da 

atual edição, preparada pelo Centro de 

Comunicação Social do TJGO. 

Destacam-se, ainda, artigos, de 

autoria de magistrados que abor-

dam temas variados e atuais. Os arti-

gos de opinião enriquecem a publica-

ção não só pela qualidade de seus au-

tores, mas também pelo conteúdo dos 

textos. Assuntos como o novo Códi-

go de Processo Civil, guarda compar-

tilhada, redução da maioridade penal 

e competência dos juizados especia-

lizados em violência doméstica e fa-

miliar contra a mulher são abordados.

Outro artigo resgata a memória do 

Judiciário goiano, ao relatar o tris-

te período da ditadura no Brasil, mais 

especificamente o Ato Institucional 

nº 5 e suas consequências para o Ju-

diciário goiano, com a decretação de 

aposentadorias de desembargadores, 

em desrespeito às garantias de vitali-

ciedade. Na série Raio-X da Comarca, 

desta vez Caldas Novas, com suas pe-

culiaridades, é mostrada aos leitores. 

A edição número 20 da Revis-

ta TJGO é um presente dedicado aos 

magistrados e servidores do Judiciá-

rio goiano e a quantos atuam na Justi-

ça em todo o País, pois as informações 

e opiniões aqui contidas poderão cons-

tituir referência e objeto de consulta.  n
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DESEMBARGADOR 
LEOBINO VALENTE CHAVES

“TODAS AS METAS E AÇÕES 
DE MINHA ADMINISTRAÇÃO 
ESTÃO VOLTADAS PARA A 
VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO”
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P
ela segunda vez ocu-

pando a presidência 

do Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goi-

ás (TJGO), fato iné-

dito na história do Judiciário 

goiano, o desembargador Leo-

bino Valente Chaves faz um 

balanço positivo do primeiro 

quadrimestre de sua gestão. A 

crescente demanda jurisdicio-

nal aliada ao aumento das des-

pesas de custeio do TJGO, hoje 

entre os dez maiores tribunais 

do País, é uma das preocupa-

ções do presidente que alerta: 

“Se não forem adotadas medi-

das céleres, efetivas e eficien-

tes, tais despesas ultrapassarão 

as receitas já a partir do ano de 

2017.” Para evitar que se con-

cretize esse prognóstico, Leo-

bino Valente Chaves infor-

ma que estão sendo adotadas 

ações para incrementar a ar-

recadação do Fundo Especial 

de Reaparelhamento e Mo-

dernização do Poder Judiciá-

rio (Fundesp),  e equacionar as 

despesas. 

Natural de São Domin-

gos (GO), Leobino Chaves 

foi empossado como juiz-

-adjunto- denominação na 

época- em março de 1979, 

quando assumiu a comar-

ca de Anápolis. Em seguida, 

foi promovido para a comar-

ca de Arraias, hoje municí-

pio pertencente ao Estado do 

Tocantins. Respondeu ain-

da pelas comarcas de Pira-

canjuba e Porto Nacional. 

Em maio de 1991, assumiu 

a 1ª Vara Cível de Goiânia e, 

no dia 1º de março de 2001, 

foi empossado como desem-

bargador do TJGO. Assumiu 

a vice-presidência do TJGO 

em 1º de fevereiro de 2011, e 

a presidência em 6 de março 

de 2012, completando o man-

dato do desembargador Ví-

tor Lenza. Casado com Ode-

te Alves Aprígio Chaves, pai 

de três filhos e avô de quatro 

netos, Leobino Valente Cha-

ves assumiu, no dia 1º de fe-

vereiro de 2015, a presidên-

cia do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás para um 

mandato de dois anos.

Tenho plena consciência 

de que os atuais desafios são 

portentosos, em face dos de-

sequilíbrios fiscais e das limita-

ções dos recursos financeiros 

e orçamentários legados, tanto 

com relação ao Caixa de Pes-

soal quanto ao Fundo Especial 

de Reaparelhamento e Moder-

nização do Poder Judiciário - 

Fundesp, conforme detalhada-

mente constatado no relatório 

de transição, antes mesmo de 

assumir a Presidência, ocasião 

em que tive oportunidade de 

conhecer, de forma mais com-

pleta, as nuances e complexi-

dades administrativas do Poder 

Judiciário goiano. 

O Poder Judiciário goiano 

possui atualmente uma for-

ça de trabalho com mais de 

10.000 pessoas, entre servi-

dores, terceirizados, estagiá-

rios e pró-jovens; 384 magis-

trados; aproximadamente 1,8 

milhão de processos judiciais 

em trâmite; processos e pre-

catórios à monta superior de 

1 bilhão de reais; 85 mil pro-

cessos administrativos; mais 

de 150 unidades executivas 

(área meio/apoio); cerca de 

400 unidades judiciárias; or-

çamento geral superior a 1,7 

bilhão de reais/ano; depósi-

tos jusdiciais superiores a 2 

bilhões de reais, portfólio com 

mais de 160 contratos admi-

nistrativos em andamento; 

frota de veículos acima de 570 

unidades; infraestrutura com 

155 prédios, sendo 17 na ca-

pital e 138 no interior, corres-

pondendo ao total de 1,4 mi-

lhão de metros quadrados de 

área construída. Ainda, possui 

24 obras em andamento, sen-

do 15 no interior e 9 na capital, 

com destaque para o Fórum 

Cível da Comarca de Goiâ-

nia, com 57 mil metros qua-

drados de área construída e 25 

mil metros quadrados de área 

externa, a maior deste Poder.

Sobre as dificuldades orça-

mentárias e financeiras iden-

tificadas, já nos primeiros dias 

da gestão, quitei a pendência 

do reajuste dos subsídios dos 

magistrados referente a janei-

ro de 2015, assim como deter-

minei sua regularização a par-

tir do mês de fevereiro.

Importante esclarecer que 

existem dois caixas distintos 

e independentes de recursos 

orçamentários e financeiros 

disponíveis para o Judiciá-

rio goiano fazer frente às suas 

despesas. E, segundo o rela-

tório de transição, a situação 

de ambos estava configurada 

da seguinte forma. 

O primeiro, em relação à 

dotação orçamentária e fi-

nanceira para as despesas ex-

clusivas de pessoal do Judi-

ciário, que consiste na dis-

ponibilização mensal de um 

percentual no limite legal de 

Estar à frente do TJGO pela 

segunda vez lhe oferece 

dianteira para enfrentar os 

problemas do Judiciário 

nesse cenário de dificulda-

de financeira?

Sim. A experiência ad-

quirida quando estive à fren-

te do Poder Judiciário, elei-

to para cumprimento de um 

mandato tampão, de março 

de 2012 a janeiro de 2013, me 

propicia conhecimento mais 

amplo para enfrentar e supe-

rar os desafios do atual cená-

rio de dificuldade financeira. 

E com o mesmo entu-

siasmo e consciência do de-

ver cumprido como con-

cluí aquela gestão, inicio esta 

com dedicação e responsa-

bilidade, também para hon-

rar a oportunidade e con-

fiança novamente em mim 

depositada por meus pares, 

mediante uma segunda elei-

ção, fato inédito na história 

deste Poder Judiciário goia-

no e raro no país. 

Imediatamente após a 

eleição, ocorrida em novem-

bro de 2014, cuidei de indicar 

a Equipe de Transição, en-

carregada de levantar os da-

dos e informações da gestão 

em curso, à época, e elaborar 

minucioso relatório de dados 

e informações, conforme fa-

cultado no artigo 3º da Reso-

lução nº 95, de 29 de outubro 

de 2009, do Conselho Nacio-

nal de Justiça – CNJ, equipe 

integrada, pela primeira vez, 

por magistrados de 1º e 2º 

graus de jurisdição e repre-

sentantes das classes dos ser-

vidores (SINDJUSTIÇA) e ofi-

ciais de justiça (AOJUSGO). 

Diante da 
crescente 
demanda 
de produtos 
e serviços, 
determinei 
estudos visando 
reduzir despesas 
e incrementar o 
caixa do Fundesp, 
no intuito 
de retomar 
o equilíbrio 
fiscal”

Importante esclarecer 
que existem dois 
caixas distintos 
e independentes 
de recursos 
orçamentários 
e financeiros 
disponíveis para o 
Judiciário”

ENTREVISTAENTREVISTA
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6% da receita corrente líqui-

da do Estado de Goiás, con-

forme previsto na legislação 

vigente. Para 2015 há previ-

são de receita orçamentária 

de R$ 1.033.335.869,87 e a pre-

visão de utilização era de R$ 

1.031.835.882,52 e, por conse-

guinte, uma frágil sobra pro-

jetada de R$ 1.499.987,37, cor-

respondente a 0,1%.

O segundo é a dotação 

orçamentária e financei-

ra única para despesas de 

custeio e investimento, ex-

ceto pessoal, que são pro-

venientes do Fundesp e 

Fundo Especial dos Juiza-

dos, principalmente atra-

vés de recolhimento de ta-

xas, custas e emolumentos. 

Para 2015 há uma previ-

são de receita orçamentá-

ria de R$ 299.888.000,00, 

e estimativa de utiliza-

ção de R$269.538.238,29 e, 

consequentemente,  dis-

ponibilidade projetada de 

R$ 30.349.761,71, para no-

vos investimentos ou ele-

vação de despesas de cus-

teio, correspondente a ape-

nas 10,12%.

Diante desse comple-

xo cenário orçamentário-fi-

nanceiro, e a crescente de-

manda de produtos e ser-

viços, determinei estudos 

visando reduzir despesas e 

incrementar o caixa do Fun-

desp, sem comprometer a 

regularidade das atuais ope-

rações bem como proceder 

análises no atual quadro de 

pessoal, no intuito de retor-

nar o equilíbrio fiscal.

Também, estão em cur-

so outras ações e medidas 

tendentes à realização de 

uma gestão responsável e 

segura, apesar dos reduzi-

dos  recursos disponíveis, a 

fim de corresponder o má-

ximo possível aos anseios 

dos magistrados, servidores 

e jurisdicionados.

Novo Fórum Cível: 

Registro fotográfico da 

obra do Fórum Cível 

de Goiânia, de junho 

de 2015. Previsão 

para entrega da obra: 

outubro de 2016

timento e agilidade na 

prestação jurisdicional, 

dentre outros.

7.  Realização de 18 edições 

do Projeto Acelerar Pre-

videnciário, com mais 

de 3.000 audiências de-

signadas, nas seguin-

tes Comarcas: Mineiros, 

Senador Canedo, Jussa-

ra, Montes Claros, Ara-

garças, Crixás, Santa Te-

rezinha, Itapaci, Goia-

nésia, Jaraguá, Itaguaru, 

Itaberaí, Ipameri, Abadi-

ânia, Alexânia, Pontali-

na, Guapó e Porangatu. 

8.  Realização de 4 edições do 

Projeto Justiça Ativa, com 

774 audiências designa-

das, nas seguintes comar-

cas: Planaltina, Santa Te-

rezinha, Uruaçu e Jussara. 

9.  Participação de Direto-

res do Tribunal de Jus-

tiça na realização do 

Programa Acelerar Pre-

videnciário e Progra-

ma Justiça Ativa, pos-

sibilitando reunião com 

magistrados e servido-

res, para levantamento 

“in loco” de necessida-

des estruturais, físicas e 

de pessoal.

10. Instalação de 3 Centros 

Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania, 

sendo: 6º CEJUSC – Goi-

ânia - Faculdade Uni-A-

nhanguera; 3º CEJUSC – 

Anápolis - Faculdade Uni-

-Evangélica; 1º CEJUSC 

– Inhumas - Faculdade 

de Inhumas (FACMAIS) e 

1º CEJUSC – Itumbiara – 

UBRA – Instituto Lutera-

no de Ensino Superior. 

imediata e 148 para opção 

de lotação em audiência 

pública, com nomeação 

em abril deste ano, além da 

elaboração de cronograma 

para convocação dos de-

mais aprovados. Esse ato 

marcou o encerramen-

to de um ciclo iniciado na 

minha primeira gestão, 

em 2012, quando ideali-

zei a Lei nº 17.663/12, que 

criou o Plano de Cargos e 

Salários, e resultou na uni-

ficação da carreira dos ser-

vidores de todas as entrân-

cias realização do concur-

so, sacramentando uma 

forma mais racionalizada 

do processo seletivo de in-

gresso no Judiciário goia-

no. Foram destinados 267, 

ou seja, 96% do total de 

cargos, para atuação no 1º 

grau de jurisdição.

5. Definição de Grupo de 

Trabalho para gerenciar 

as complexas obras de 

construção do novo Fó-

rum Cível da Comarca 

de Goiânia e as aquisi-

ções necessárias à sua 

inauguração e pleno 

funcionamento.

6.  Definição do sistema, 

metodologia e crono-

grama de implantação 

do processo judicial ele-

trônico, que resultará em 

vários benefícios como 

a otimização/ampliação 

de servidores para outras 

atividades, liberação de 

espaço físico com digi-

talização e tramitação de 

processos por meio ele-

trônico, redução de des-

pesas de custeio e inves-

Que balanço o senhor faz dos 

primeiros cem dias à frente da 

atual administração?

O balanço é sem dúvida 

positivo, pois adotei diver-

sas medidas que de imedia-

to contribuíram efetivamen-

te para a melhoria, a celeri-

dade e o aperfeiçoamento da 

prestação dos serviços inter-

nos e externos. 

Dentre as ações realiza-

das, destaco as seguintes: 

1. Descentralização admi-

nistrativa com delega-

ção inédita neste Tribu-

nal de poderes ao Vice-

-Presidente do Tribunal 

de Justiça para realizar o 

juízo de admissibilidade 

nos recursos interpos-

tos para o Supremo Tri-

bunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça.

2.  Nomeação dos mem-

bros da equipe executi-

va e respectivas asses-

sorias, efetivadas pela 

primeira vez em con-

formidade com as regu-

lamentações legais vi-

gentes, notadamente a 

Resolução nº 156/2012 

do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ.

3. Quitação imediata, nos 

primeiros dias da ges-

tão, do reajuste dos sub-

sídios dos magistrados 

referentes ao mês de ja-

neiro, assim como sua 

regularização a partir do 

mês de fevereiro. 

4.  Convocação de 278 can-

didatos aprovados do con-

curso público unificado, 

sendo 130 com nomeação 

Determinei 
estudos visando 
reduzir despesas 
e incrementar o 
caixa do Fundesp, 
bem como 
proceder análises 
no atual quadro 
de pessoal, 
no intuito de 
retornar o 
reequilíbrio 
fiscal.”

ENTREVISTAENTREVISTA
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23. Participação no 102º En-

contro do Colégio Per-

manente de Presidentes 

de Tribunais de Justi-

ça do Brasil, com deli-

beração para que o re-

ferido colegiado atue 

como órgão consultivo 

do Conselho Nacional 

de Justiça - CNJ. 

24. Conclusão da Tomada de 

Contas Anual para remes-

sa ao Tribunal de Contas 

do Estado de Goiás. 

25. Distribuição de mais 50 

veículos, sendo destina-

dos 80% para o 1º grau 

de jurisdição. 

26. Disponibilização de 10 ve-

ículos (num investimen-

to de R$ 1.310.000,00) ple-

namente equipados para o 

Projeto Justiça Móvel nas 

Comarcas de Anápolis (1) , 

Itumbiara (1), Rio Verde (2), 

Goianésia (1) e Goiânia (5).  

27. Homologação da licita-

ção para contratação de 

empresa especializada 

na prestação de serviços 

de vigilância e seguran-

ça armada e desarmada 

para atender às necessi-

dades do Poder Judici-

ário e de suas unidades 

em todo o Estado, com 

investimento anual que 

supera R$ 17 milhões.

28.  Inauguração dos Fó-

runs das Comarcas de 

Itajá e Varjão. 

29. Composição de layouts 

dos ambientes de 274 

unidades judiciárias e 

administrativas de todo 

o Estado, que receberam 

7.505 itens de mobiliá-

rios e equipamentos, no 

valor aproximado de R$ 

9 milhões, sendo 90% 

em unidades alocadas 

no 1º grau de jurisdição. 

18. Primeiro lugar em julga-

mentos na Segunda Se-

mana Nacional do Júri, 

segundo balanço divul-

gado pelo Conselho Na-

cional de Justiça – CNJ.

19. Realização de 1.849 re-

servas orçamentárias, 

no valor total de R$ 

415.906.812,30 para su-

prir despesas de pes-

soal, encargos sociais, 

custeio e investimento. 

20. Alocação de mais de 75% 

das reservas orçamen-

tárias destinadas ao 1º 

grau de jurisdição.

21. Incremento em mais 

de 20% das receitas do 

FUNDESP, visando o re-

equilíbrio fiscal no caixa 

destinado às despesas de 

custeio e investimento.

22. Redução das despesas de 

custeio e manutenção na 

ordem de R$ 2,5 milhões. 

ção; 4) Núcleo Permanen-

te de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos; 5) 

Conselho Setorial de Políti-

ca Salarial; 6) Comitê Ges-

tor do Sistema Judicial Ele-

trônico; 7) Núcleo de Re-

percussão Geral e Recursos 

Repetitivos (NURER); 8) 

Comissão Estadual Judi-

ciária de Adoção Interna-

cional do Estado de Goiás 

– CEJAI; 9) Comissão Ges-

tora do Programa Justiça 

Terapêutica do Poder Ju-

diciário do Estado de Goiás; 

10) Comissão Especial In-

terna para Estudos a respei-

to da Audiência de Custó-

dia; 11) Comissão de Direi-

tos Humanos do Tribunal 

de Justiça; 12) Comissão 

Permanente de Segurança 

do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás; 13)  Coor-

denadoria do Sistema dos 

Juizados Especiais e Tur-

mas Recursais do Estado de 

Goiás; 14) Grupo de Traba-

lho intitulado “Trabalho In-

fantil é Ilegal”; 15) Comissão 

Permanente de Licitação 

e indicação de pregoeiros 

16) Comitê Estadual para 

o Monitoramento e Reso-

lução de Conflitos Fundi-

ários Rurais e Urbanos; 17) 

Núcleo de Enfrentamen-

to das Demandas Repeti-

tivas e Complexas; 18) Co-

mitê de Enfrentamento 

das Demandas Repetitivas 

e Complexas; 19) Comi-

tê Gestor de Tecnologia da 

Informação e Comunica-

ção; 20) Comissão Perma-

nente de Processo Discipli-

nar da Secretaria deste Tri-

11.  Vencedor do Prêmio 

Conciliar é Legal do 

Conselho Nacional de 

Justiça em três catego-

rias: “Tribunal Estadu-

al”; “Maiores Índices de 

Composição na Sema-

na Nacional de Conci-

liação” e “Prêmio Espe-

cial de Qualidade”.

12. Instalação de estrutu-

ra física independente 

e sala de arquivos para 

a Vice-Presidência, em 

razão das novas atri-

buições delegadas, com 

relação aos Recursos 

Constitucionais. 

13. Atuação de um Procura-

dor do Estado, de modo 

exclusivo e com lotação 

no Poder Judiciário. 

14. Designação de membros 

relativos a: 1) Turmas Re-

cursais; 2) Planejamen-

to e Execução da Meta 4 da 

ENASP; 3) Núcleo de Coo-

peração Judiciária do Po-

der Judiciário do Estado de 

Goiás e o Juiz de Coopera-

bunal; 21) Comissão com 

o fim de solucionar incon-

sistências geradas nas es-

tatísticas de produtividade 

dos processos em trami-

tação no 2º grau de juris-

dição; 22) Comitê Gestor 

das Contas Especiais; 23) 

Comissão Permanente de 

Prevenção e Eliminação ao 

Nepotismo no Poder Ju-

diciário; 24) Grupo de Tra-

balho para análise, estudo 

e identificação de eventual 

necessidade de adequação 

em relação a normas ine-

rentes à estrutura adminis-

trativa e funcional e ques-

tões afetas ao quadro de 

pessoal; 25) Comitê Ges-

tor Regional e Orçamen-

tário do Primeiro Grau do 

Tribunal de Justiça do Es-

tado de Goiás; e 26) Comi-

tê de Precatórios do Estado 

de Goiás.

15. Concepção do Plano Es-

tratégico 2015-2020 e 

Plano de Gestão 2015-

2017, nos moldes estabe-

lecidos pelas Resoluções 

nº 70/2009 e nº 198/2014, 

ambas do Conselho Na-

cional de Justiça - CNJ. 

16. Encaminhamento à As-

sembleia Legislativa do 

Estado de Goiás do Proje-

to de Lei que dispõe so-

bre a revisão geral anual 

da remuneração dos ser-

vidores do Poder Judici-

ário do Estado de Goiás.

17. Estruturação comple-

ta de Equipes Multidis-

ciplinares compostas de 

pedagogos, psicólogos e 

assistentes sociais para 

todo o Estado de Goiás. 

Tenho plena 
consciência de 
que os desafios 

são portentosos, 
em face dos 

desequilíbrios 
fiscais e das 

limitações 
dos recursos 
financeiros e 

orçamentários”

Fórum de Varjão: 

O prédio que abriga a 

sede da comarca foi o 

segundo inaugurado 

pelo presidente 

Leobino Valente 

Chaves, na gestão 

2015/2017.

ENTREVISTAENTREVISTA
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Graças à existência 
do Fundesp, 
o Judiciário 
goiano passou a 
ter definitivamente 
autonomia 
orçamentária 
e financeira para 
gerir os recursos 
destinados às 
suas despesas”

especialização, aprimo-

ramento, quinquênio, 

etc) para servidores. 

52. Conclusão dos estudos 

para o incremento do 

quantitativo de bolsas de 

estágio.

53. Realização de primei-

ra visita presidencial à 

sede do Sindicato dos 

Servidores e Serventuá-

rios do Estado de Goiás 

– SINDJUSTIÇA. 

54. Reestruturação do es-

paço físico da Secretaria 

Geral da Presidência.

55. Quitação de 388 processos de 

precatórios, no valor aproxi-

mado de R$ 32,4 milhões.

Ressalto que a maioria das 

ações realizadas nos primei-

ros cem dias desta gestão foi 

direcionada, prioritariamen-

te, para atender às necessida-

des do 1º grau de jurisdição.

 

42. Pagamento de locomo-

ções aos oficiais de justiça 

no importe de R$ 3,3 mi-

lhões referente às diligên-

cias da Justiça Gratuita. 

43. Disponibilização de 

mais de 500 ativos de 

informática, todos para 

o 1º grau de jurisdição, 

além de outros destina-

dos às Unidades Judi-

ciais e Administrativas

44. Reforma nas salas de 

sessões das 2ª e 3ª Câ-

maras Cíveis e 1ª e 2ª 

Câmaras Criminais.

45. Implementação das ações 

para tramitação eletrôni-

ca dos processos de aqui-

sição de bens e serviços 

pelo PROAD – Processo 

Administrativo Digital.

46.  Conclusão do proje-

to para implantação do 

rastreamento, localiza-

ção e monitoramento 

33. Otimização na rotina de 

protocolo de petições in-

terlocutórias diretamen-

te nas Varas não oficia-

lizadas e de Família da 

Comarca de Goiânia. 

34. Incrementação no par-

que gráfico, com insta-

lação de máquina im-

pressora de grande porte, 

com investimento  apro-

ximado de R$ 2 milhões.

35. Criação da Central de Rela-

cionamento da Diretoria-

-Geral, destinada a receber, 

encaminhar e acompanhar 

o atendimento das solici-

tações de magistrados re-

lativas a materiais, equipa-

mentos, patrimônio, obras, 

serviços e outros, que já re-

cepcionou 282 pedidos, 

dentre os quais se desta-

cam: serviços de manuten-

ção e reforma (32%) e for-

necimento de mobiliários 

(9%), ar-condicionado (7%) 

e veículo (6%).

30. Disponibilização, por 

procedimento licitatório, 

de insumos (café e açú-

car, que corresponde a 

70% das despesas custe-

adas pelos fundos rota-

tivos) visando raciona-

lizar as rotinas adminis-

trativas das Comarcas e 

da Administração, com 

redução de aproximada-

mente 400 processos de 

prestação de contas. 

31. Mutirão nos Depósi-

tos de armas brancas e 

objetos da Comarca de 

Goiânia, com destrui-

ção e incineração de 2 

(duas) toneladas de ob-

jetos inservíveis. 

32. Transferência do 2º Jui-

zado da Mulher da Co-

marca de Goiânia para o 

prédio do Fórum Desem-

bargador Fenelon Teodo-

ro Reis, com a divisão do 

espaço físico da 1ª Vara 

de Execução Penal.

36. Instauração de procedi-

mento para licitação vi-

sando atualização e  incre-

mento da frota de veículos 

(90) e aquisição de apare-

lhos de ar condicionado 

(734) para todo o Estado. 

37. Conclusão de estudos 

visando o fornecimen-

to de refeições para os 

participantes dos Tribu-

nais do Júri das comar-

cas do interior. 

38.  Estudos visando contratar 

empresa para a realiza-

ção de manutenção pre-

dial nas sedes das unida-

des do Poder Judiciário. 

39. Elaboração de 80 layouts 

para unidades judiciais 

e administrativas e con-

fecção de 90 projetos de 

construção e reforma. 

40. Realizados 1.172 aten-

dimentos de manuten-

ções prediais em todas 

as unidades do Estado.

41. Realizadas 72 diligências 

para fiscalização de obras 

e reformas em andamen-

to e efetivadas 103 vistorias 

técnicas e levantamentos. 

Reforma: 

Salas de sessões de 

Câmaras Cíveis e 

Criminais foram 

reformadas no início 

da atual gestão.

Encontro 

de Presidentes: 

Desembargador 

Leobino Valente 

Chaves participou 

do 102º Colégio 

Permanente de 

Presidentes dos 

Tribunais de Justiça, 

em Belo Horizonte.

da frota oficial de veícu-

los do Poder Judiciário. 

47. Reestruturação física dos 

gabinetes dos Juízes Au-

xiliares da Presidência.

48. Criação de equipe de apoio 

informacional para atendi-

mento a magistrados em 

assuntos relacionados a 

softwares e hardwares.

49. Celebração de 34 ajustes 

(contratos e aditivos). 

50. Incremento nos valores e 

vagas individuais das bolsas 

de estudo disponibilizadas 

aos servidores, correspon-

dendo a 9,83% para gradu-

ação, 13,4% para especiali-

zação, 100% para mestrado 

e 66,67% para doutorado, 

além do aumento de 33,18% 

nos recursos totais disponi-

bilizados. 

51. Concessão de mais de 

1.000 gratificações fun-

cionais (nível superior, 

ENTREVISTAENTREVISTA
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Com a conclusão da obra 

do Fórum Cível, prevista 

para os próximos meses, 

Goiânia terá infraestrutu-

ra física suficientemen-

te adequada para atender 

ao público e dar condições 

de trabalho a servidores e 

magistrados?

Sim. A conclusão da 

obra do Fórum Cível da Co-

marca de Goiânia, prevista 

para  o final de 2016, licitada 

em 2012, quando de minha 

primeira atuação na Pre-

sidência do Tribunal, pro-

porcionará estrutura física 

segura e eficiente para que 

os magistrados e servido-

res que lá atuarem tenham 

plenas condições de traba-

lho e os jurisdicionados que 

necessitarem dos serviços 

daquela unidade judiciá-

ria disponham de ambiente 

adequado e moderno. 

A estrutura física e o 

layout das varas cíveis na 

nova sede também contri-

buirão para solucionar, de 

vez, a situação dos juízes 

que atuam simultaneamen-

te na mesma vara, alavan-

cando ainda mais a presta-

ção jurisdicional.

Como já mencionado, 

existe um grupo de traba-

lho específico para acom-

panhar e fiscalizar a com-

plexa execução da citada 

obra e as aquisições neces-

sárias à sua inauguração 

e pleno funcionamento, o 

qual já identificou mais de 

50 projetos e ações con-

correntes imprescindíveis 

à sua regular conclusão, já 

em fase de execução.

Por outro lado, no que se 

refere à redução de despe-

sas, determinei medidas que 

já resultaram numa econo-

mia de R$ 2,5 milhões, além 

de outras ações internas 

para minimização de custos 

em fase de implementação.

Quanto à melhoria da es-

trutura do Judiciário goiano, 

na esfera administrativa, para 

atendimento adequado ao 

jurisdicionado, acredito que 

ela advirá com as medidas 

anunciadas no final de mi-

nha gestão anterior: a correta 

contratação eficiente de em-

presa especializada para ser-

viços corretivos e de suporte 

em todo o parque informa-

cional; a contratação de em-

presa para prestação de ser-

viços de manutenção, con-

servação e limpeza de todos 

os prédios; a contratação de 

empresa especializada para 

realização de manutenção 

predial (corretiva e preventiva 

das ocorrências de natureza 

elétrica, hidrossanitária, tele-

comunicações e reparos es-

truturais); a disponibilização 

de cartões de abastecimento 

de combustíveis; a contrata-

ção de empresa para a pres-

tação de serviços de vigi-

lância armada e monitorada 

ininterruptamente nas de-

pendências de todos os pré-

dios; a conclusão da instala-

ção do sistema de gravação 

de áudio e vídeo em todas as 

salas de audiências; a insta-

lação de código de barras e 

impressoras térmicas em to-

das as unidades judiciárias; a 

ampliação do número de es-

tagiários, dentre outras.

O Fundesp proporcio-

nou ao Judiciário goiano a 

construção de fóruns e ou-

tros benefícios, melhoran-

do sobremaneira a infra-

estrutura do Tribunal. Por 

outro lado, tem aumenta-

do o custo de manutenção 

desses prédios. Como en-

frentar esse desafio, não 

só agora mas também nas 

próximas gestões, e o que 

ainda falta para que o Ju-

diciário goiano tenha uma 

estrutura adequada para 

atender ao jurisdicionado?

Realmente, graças à exis-

tência do Fundo Especial de 

Reaparelhamento e Moder-

nização do Poder Judiciário 

- Fundesp, criado pela lei nº 

12.986, de 31 de dezembro de 

1996, o Judiciário goiano pas-

sou a ter definitivamente au-

tonomia orçamentária e fi-

nanceira para gerir, com real 

independência administrati-

va, os recursos destinados às 

suas despesas de custeio e in-

vestimento. Com tais recur-

sos foi possível dotar de sedes 

próprias todas as unidades ju-

diciárias do Estado, bem como 

equipá-las com mobiliários, 

ativos de informática, veículos, 

dentre outros equipamentos, e 

custear as despesas para o re-

gular funcionamento, como 

limpeza e conservação, ma-

nutenção predial e segurança, 

as quais eram suportadas pe-

los respectivos municípios.

Neste contexto, tais des-

pesas de natureza contínua 

tendem a aumentar, confor-

me alertado no relatório de 

transição, onde restou de-

monstrado que, numa linha 

de tendência, se não forem 

adotadas medidas céleres, 

efetivas e eficientes, tais des-

pesas ultrapassarão as recei-

tas a partir do ano de 2017. 

Contudo, para que esse ce-

nário orçamentário-financeiro 

possa ser revertido, no presen-

te e no futuro, estão sendo ado-

tadas ações para incremen-

tar a arrecadação do Fundesp e 

equacionar as despesas. 

Com relação à arreca-

dação, já foi observada uma 

elevação na receita na ordem 

de mais de 20%, resultante 

das ações recentemente rea-

lizadas, como intensificação 

da fiscalização e cobrança 

junto aos principais cartórios 

extrajudiciais, repactuação 

dos contratos com institui-

ções financeiras referentes 

a depósitos judiciais e pre-

catórios, reajuste dos valo-

res das taxas e custas, gestão 

e conscientização junto aos 

cartórios extrajudiciais, com 

apoio da Corregedoria-Ge-

ral da Justiça, quanto à im-

plantação do selo eletrônico 

e elevação da demanda po-

pulacional no judiciário.

Importante frisar que a 

referida obra possui 57 mil 

metros quadrados de área 

construída, com capacidade 

para alocação de 60 unida-

des judiciárias, sendo atual-

mente a maior obra predial 

em edificação do Centro-O-

este, a qual está sendo cons-

truída com recursos exclu-

sivos do FUNDESP. Tal obra 

corresponde, praticamente, 

ao dobro da área construí-

da do complexo Tribunal de 

Justiça / Fórum Heitor Mo-

raes Fleury, localizado no 

Setor Oeste da Capital.

Ainda, a transferência das 

Varas Cíveis da Comarca de 

Goiânia para nova sede pro-

porcionará relativa adequa-

ção e racionalização de des-

pesas, notadamente pela des-

necessidade da continuidade 

de locação de outros prédios 

para abrigar unidades judici-

árias, sem falar na liberação 

de espaço para melhor alo-

car outras unidades judiciais 

e administrativas nas partes 

dos prédios próprios que se-

rão desocupados. 

A atual estrutura judicial da 

comarca de Goiânia é sufi-

ciente para atender à de-

manda, ou será preciso re-

adequá-la, com a criação 

de novas varas cíveis e cri-

minais e juizados especiais 

cíveis e criminais?

A atual estrutura judicial 

da comarca de Goiânia não é 

suficiente para atender, com 

plena eficiência, à necessida-

de dos jurisdicionados, sen-

do imprescindível uma rea-

dequação, mediante a cria-

ção de novas varas e juizados.

Entretanto, no atual ce-

nário orçamentário-finan-

ceiro encontra-se preju-

dicada qualquer iniciativa 

nesse sentido, no momen-

to, considerando a realidade 

constatada no relatório da 

equipe de transição, excetu-

ada a previsão para criação/

transformação de Vara de 

Execução Fiscal para a refe-

rida comarca. 

Para melhor elucidar a 

citada severa situação e os 

limites do caixa de pesso-

al deste Poder Judiciário, 

consta no demonstrativo de 

previsão de gastos com pes-

soal, período 2015/2017, in-

tegrante ao Projeto de Lei 

que dispõe sobre a revisão 

geral anual da remuneração 

dos servidores do Poder Ju-

diciário do Estado de Goiás, 

já encaminhado à Assem-

bleia Legislativa, que, de 6% 

(R$ 1.266.065.734,61) da Re-

ceita Corrente Líquida dis-

ponível (conforme estima-

tiva oficial da Secretaria da 

Fazenda), a utilização de 

5,98% (R$ 1.260.953.247,45), 

ou seja, apenas 0,02% (R$ 

5.112.487,17) de margem.

Outras medidas que re-

sultarão em relevante me-

lhoria no atendimento da 

atual demanda já foram 

adotadas, como a convoca-

ção de servidores aprovados 

no concurso público unifi-

cado, a nomeação dos juízes 

substitutos que serão apro-

vados no concurso em an-

damento e a implantação do 

processo judicial eletrônico.

Se não forem 
adotadas medidas 

céleres, efetivas 
e eficientes, as 

despesas de 
natureza contínua 
podem ultrapassar 
as receitas a partir 

de 2017”
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mento dos cargos em co-

missão e função por encar-

go de confiança e servido-

res requisitados ou cedidos 

de outros órgãos públicos, 

nos termos da Lei Estadu-

al nº 17.663/2012 e Resolu-

ção nº 88 de 2009, do Con-

selho Nacional de Justiça, e 

demais legislação aplicável.

Aludido grupo de traba-

lho composto por servidores 

e magistrados já apresentou 

propostas de adequações e 

concluiu os requisitos para 

um amplo e geral recadas-

tramento funcional, que 

proporcionará à Adminis-

tração uma completa e mi-

nudente análise do quadro 

de servidores da capital e do 

interior do Estado, em todos 

os seus apectos e nuanças.

Com a realização do re-

cadastro geral dos servidores 

será possível, e de modo se-

guro, impulsionar possíveis 

medidas saneadoras, caso 

sejam efetivamente identi-

ficadas. Vale relembrar que 

o Poder Judiciário goiano 

possui uma força de traba-

lho superior a 10 mil pesso-

as que estão distribuídas em 

127 Comarcas, cuja respon-

sabilidade da administração 

de pessoas, dentre outras, 

está sob cuidados dos dire-

tores de foros. A compreen-

são correta da atual estrutura 

funcional permitirá, então, 

adotar mecanismos reais e 

técnicos de aperfeiçoamen-

to da estrutura organizacio-

nal administrativa deste Po-

der e, sempre, com a estrita 

observância nas normas le-

gais de regência.

tentes, o quadro de servido-

res era, na sua maioria, inte-

grado por servidores cedidos 

pelas prefeituras locais, os 

equipamentos eram obsole-

tos e sem manutenção satis-

fatória, a limpeza e conser-

vação predial eram dificulto-

sas, sem falar na ausência de 

segurança e vigilância.

Atualmente, todas as Co-

marcas estão instaladas em se-

des próprias, possuem veículos 

funcionais com seguro e ma-

nutenção regular. Se o desloca-

mento do servidor ou magistra-

do é realizado em seu veículo, 

cabe a concessão de uma ajuda 

de custo por deslocamento cujo 

valor, inclusive, é objeto de estu-

do para atualização.

As comarcas possuem 

Fundo Rotativo, como for-

ma de descentralização or-

no, atendendo e adequan-

do antigas reivindicações, a 

exemplo da equiparação dos 

vencimentos entre os servi-

dores da capital e do interior. 

Além da convocação e 

nomeação dos 278 candi-

datos aprovados, determi-

nei que fossem adotadas 

providências para convoca-

ção e nomeação de todos os 

candidatos aprovados nos 

concursos anteriores, ain-

da em vigência, cujas vagas 

estão resguardadas e não 

foram incluídas no edital do 

concurso público unificado.

Dessa forma, todos os 

concursados aprovados em 

concursos vigentes serão 

nomeados, sempre à luz 

da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e dentro dos limites 

legais orçamentários.

Ainda é necessária a 

adoção de medidas que vi-

sem aperfeiçoar o Poder Ju-

diciário na sua estrutura ad-

ministrativa. Assim, logo no 

início da minha Adminis-

tração editei o Decreto Ju-

diciário nº 818/2015, consti-

tuindo um grupo técnico de 

trabalho, com objetivos bem 

delineados para proceder 

estudos e identificação de 

eventuais ajustes em rela-

ção às normas relativas a: 1) 

às substituições nos afasta-

mentos e nos impedimen-

tos legais ou regulamen-

tares de servidores dispos-

to no Decreto Judiciário nº 

2616/2014 ; 2) a distribuição 

de cargos em comissão e 

funções de encargo de con-

fiança criados pela Lei nº 

18.175/2013 e 3) o preenchi-

Serão realizados novos con-

cursos para a magistratura e 

para o quadro de pessoal?

Como relatei acima, exis-

tem concursos públicos de 

servidores ainda em perío-

do de validade, com candi-

datos aprovados, os quais se-

rão convocados e nomeados, 

incluindo as vagas que sur-

girem. Também temos um 

concurso para juízes substi-

tutos em andamento. 

Contudo, assim como 

determinei a convocação de 

todos os aprovados, determi-

nei que sejam realizados es-

tudos para abertura de outros 

concursos, visando a seleção 

de novos servidores e magis-

trados, tão logo sejam nome-

ados os atuais aprovados.

Presidente, o senhor sem-

pre lembra das dificulda-

des por que passou no iní-

cio de sua carreira de ma-

gistrado. Fazendo uma 

comparação, hoje o magis-

trado dispõe de boas con-

dições de trabalho. Essas 

conquistas, para o senhor, 

seriam um reconhecimen-

to quanto à importância do 

trabalho do juiz?

Sem dúvida. Atualmen-

te os magistrados dispõem de 

melhores condições de traba-

lho, mais adequadas do que 

as que encontrei quando fui 

aprovado no concurso de juiz. 

Antes, as unidades ju-

diciárias não tinham sedes 

próprias, não dispunham de 

veículos nem ajuda de custo, 

o sistema de comunicação 

era precário, não havia assis-

Já um outro desafio é o au-

mento do quantitativo de 

servidores para atender à 

crescente demanda do ju-

risdicionado. Como resol-

ver isso sem ultrapassar as 

limitações orçamentárias e 

o rigor da Lei de Responsa-

bilidade fiscal?

Como sempre fiz questão 

de frisar, e já foi destacado 

em entrevista anterior à re-

vista Justiça Efetiva, todas as 

metas e ações de minha ad-

ministração estão voltadas 

para a valorização do ser hu-

mano. Inclusive, passei essa 

orientação à equipe execu-

tiva que, àquela época, em 

2012 apenas 2 anos pratica-

mente, elaborou o Plano de 

Cargos e Salários, que con-

templou todos os servidores 

do Poder Judiciário goia-

Planejamento e 
criatividade, a meu 

ver, são palavras-
chave para vencer 

a morosidade da 
Justiça. E para 

transpormos 
o gigante da 

morosidade, é preciso 
transformar a sinergia 

de magistrados 
e servidores em 

instrumento 
adequado para 

contornar as 
dificuldades”

ENTREVISTAENTREVISTA

Novas atribuições: 

Desembargador João 

Waldeck Félix de 

Sousa, vice-presidente 

do TJGO, passou a ter 

novas atribuições com 

a descentralização 

administrativa
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remunerações pelo exercício 

de funções de natureza judi-

cial e administrativa ou de re-

presentação, de caráter tem-

porário ou eventual. 

Todas essas conquistas e 

avanços da carreira somente 

foram possíveis graças à Lei 

Estadual nº 12.986, de 31 de 

dezembro de 1996, que insti-

tuiu o Fundo Especial de Re-

aparelhamento do Poder Ju-

diciário – FUNDESP, opor-

tunizando a real autonomia 

e independência financeira 

para o Poder Judiciário goia-

no, possibilitando o atendi-

mento das despesas de cus-

teio e de investimento.

Tudo isso reflete não só o 

reconhecimento da impor-

tância do trabalho da magis-

tratura, como também a for-

ma como a própria sociedade 

recebe o retorno desse investi-

mento, por meio da prestação 

jurisdicional célere e eficaz.

O primeiro grau de juris-

dição é uma das priorida-

des da atual gestão. Quais 

projetos serão desenvolvi-

dos neste sentido nos pró-

ximos dois anos?

Alinhado aos ditames da 

Resolução nº 195, de 3 de 

junho de 2014, do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, 

determinei que seja dada 

prioridade no atendimen-

to às demandas do primeiro 

grau de jurisdição. 

Como já ressaltei, a maio-

ria das ações realizadas nos 

primeiros cem dias desta ges-

tão foram direcionadas priori-

tariamente para atender ao 1º 

grau de jurisdição, e assim será 

feita em toda minha gestão.

Tais ações já se encontram 

concretizadas na convocação 

de servidores efetivos para as 

comarcas da capital e interior, 

assim como na implantação 

do processo judicial eletrôni-

co, o qual será iniciado pela 

Comarca de Goiânia, aper-

feiçoamento da estrutura fí-

sica, incentivo aos Progra-

mas Acelerar Previdenciário e 

Justiça Ativa, etc.

Acrescento que, tão logo 

seja concluído o concurso 

para juiz substituto, os apro-

vados serão imediatamen-

te nomeados e será instau-

rado procedimento visando 

ampliação e preenchimento 

de novas vagas.

Além da ampliação dos 

produtos e serviços já dispo-

nibilizados ao primeiro grau, 

também determinei a conclu-

são dos estudos para contra-

tação de empresa especiali-

zada visando efetivar a manu-

tenção predial nas comarcas.

Com relação ao Projeto 

Justiça Móvel foram disponi-

bilizadas 10 viaturas, totalmen-

te equipadas, para as Comar-

cas de Itumbiara, Rio Verde, 

Goiânia, Anápolis e Goianésia.

Instalação de 3 Centros 

Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania, sendo: 

6º CEJUSC – Goiânia - Fa-

culdade Uni-Anhanguera; 3º 

CEJUSC – Anápolis - Facul-

dade Uni-Evangélica e 1º CE-

JUSC – Inhumas - Faculdade 

de Inhumas (FACMAIS).

Evidentemente, outros pro-

jetos estão em estudo e serão 

oportunamente apresentados.

çamentária, visando fazer 

face às despesas de pequena 

monta e pronto pagamento. 

Todas as comarcas são pro-

vidas de sistema de teleco-

municações ativo e eficiente, 

com ligação direta ao Tribu-

nal de Justiça. Os computa-

dores e demais equipamen-

tos são modernos e possuem 

manutenção regular. Os de-

mais mobiliários são ade-

quados. Os prédios dispõem 

de segurança, manutenção 

e limpeza, prestadas por em-

presas especializadas.

Esses serviços serão am-

pliados e aperfeiçoados nes-

ta Administração.

Ademais, no primeiro pe-

ríodo em que exerci a Pre-

sidência, em 2012, tive a 

oportunidade de apresentar 

projeto, tornado lei ora em vi-

gência, que trouxe benefícios 

de caráter perene para toda a 

magistratura goiana, dispon-

do sobre as indenizações e 

Todos os 
concursados 

aprovados 
em concursos 
vigentes serão 

nomeados, 
sempre à 

luz da Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal e 
dentro dos 

limites legais 
orçamentários”

ENTREVISTAENTREVISTA
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mandas repetitivas dos gran-

des litigantes; 10 – Implantar 

cinco ações de melhoria da 

gestão das execuções fiscais 

e cíveis; 11 – Realizar cinco 

ações para o aprimoramento 

da gestão da justiça criminal; 

12 – Executar 100% do Plano 

Permanente de Capacitação 

elaborado para a área fim; e 

15 – Mapear 75% das com-

petências pessoais dos ser-

vidores relacionados com as 

atividades finalísticas do Po-

der Judiciário.

As citadas metas impac-

tam diretamente na otimi-

zação da prestação juris-

dicional, pois os objetivos 

que compõem a estratégia 

para o enfrentamento dos 12 

macrodesafios do Judiciá-

rio nacional, representam o 

norte para se alcançar o ide-

al de Justiça que toda a so-

ciedade persegue. 

Vale a pena relembrar que 

o Judiciário goiano é pionei-

ro, desde 2007, em concepção 

e elaboração de Planejamen-

to Estratégico, antecedente-

mente às determinações do 

Conselho Nacional de Justiça, 

advindos em 2009.

Planejamento e criati-

vidade, a meu ver, são pa-

lavras-chave para vencer 

a morosidade da Justiça. E 

para transpormos o gigan-

te da morosidade, é preci-

so transformar a sinergia de 

magistrados e servidores em 

instrumento adequado para 

contornar as dificuldades 

existentes e atender ao gran-

de anseio da sociedade que 

clama por uma justiça célere, 

efetiva e de qualidade.

Para dar essas respos-

tas ao jurisdicionado, o pla-

nejamento estratégico pre-

vê, entre outras diretrizes, o 

fortalecimento da atuação 

do Poder Judiciário em to-

das as localidades do Esta-

do de Goiás, universalizando 

o acesso à Justiça e garan-

tindo a equidade no aten-

dimento à sociedade. Além 

disso, está contemplada a 

desburocratização de proce-

dimentos de trabalho e o in-

vestimento na permanente 

modernização dos sistemas 

de tramitação processual, 

que deverão permitir a exe-

cução de metas como a am-

pliação, para 50%, do núme-

ro de processos eletrônicos 

em relação ao total de pro-

cessos protocolados e a im-

plantação de critérios para 

aferição da produtividade de 

magistrados e servidores.

Outro objetivo estabele-

cido são os investimentos 

nas áreas de Tecnologia de 

Informação e Comunicação 

com a finalidade de aprimo-

rar os processos e a entrega 

desses serviços com quali-

dade e eficiência.

 Com relação ao comba-

te à corrupção e à improbi-

dade administrativa, serão 

aperfeiçoados os mecanis-

mos de controle e fiscaliza-

ção do uso de recursos pú-

blicos, além da prevenção 

de desvios de conduta. Nes-

se sentido, está o desenvol-

vimento de mecanismos de 

inteligência para a identifi-

cação de anormalidades na 

tramitação de processos ju-

diciais e administrativos.

Como o senhor avalia as 

metas do Planejamento Es-

tratégico e qual o impacto 

delas no Poder Judiciário 

goiano? E uma das diretri-

zes é o combate à improbi-

dade administrativa. Como 

o senhor pretende enfren-

tar a questão?

Faço uma avaliação posi-

tiva, haja vista que as metas 

do Plano Estratégico 2015-

2020 deste Poder Judiciário 

priorizam o 1o grau de Juris-

dição, conforme defini des-

de o meu discurso de posse. 

Dentre elas, ressalto as 

seguintes: Meta 1 – Realizar 

dez ações para ampliação do 

acesso à justiça em todo o 

Estado; 3 – Reduzir os pro-

cessos pendentes de julga-

mento que tratam do des-

vio de recursos públicos e 

improbidade administrati-

va em, no mínimo, quanti-

dade igual ao de distribuídos 

no período; 5 – Desenvolver 

mecanismos de inteligência 

para a identificação de situ-

ações de anormalidade na 

tramitação de processos ju-

diciais e/ou administrativos; 

6 – Ampliar para 50% o nú-

mero de processos eletrôni-

cos em relação ao total de 

processos que são protocoli-

zados; 7 – implantar critérios 

para a aferição da produtivi-

dade individual de magistra-

dos e servidores da área fim, 

considerando as especifici-

dades das diferentes unida-

des judiciárias; 8 – Ampliar 

em 100% o número de CE-

JUSCs em funcionamento; 9 

– Reduzir em 10% o quanti-

tativo de casos novos de de-

A capacitação de magistra-

dos e servidores é uma das 

prioridades da atual admi-

nistração? O que os inte-

grantes do Poder Judiciário 

podem esperar para os pró-

ximos anos? Como estão os 

estudos para a implantação 

da Escola Judicial?

Sim. A capacitação é uma 

das prioridades da atual ad-

ministração, inclusive de-

terminei o incremento nos 

valores e quantitativo  in-

dividuais das bolsas disponi-

bilizadas aos servidores, cor-

respondendo a 9,83% para 

graduação, 13,4% para espe-

cialização, 100% para mestra-

do e 66,67% para doutorado, 

além do aumento de 33,18% 

nos recursos totais disponibi-

lizados, conforme divulgado 

no último Edital de seleção.

Também já determinei a 

imediata retomada da elabo-

ração do Plano Permanente 

de Capacitação de servido-

res e magistrados, já apro-

vado pelo Diretor-Geral de 

acordo com a Meta nº 12 do 

Plano de Gestão 2015/2017, 

com alocação de contínuos 

e crescentes recursos orça-

mentários destinados à re-

ferida capacitação.

Quanto à Escola Judicial, 

os estudos estão avançados 

para sua implantação.

O Judiciário goiano é pioneiro
em concepção e elaboração 
de Planejamento Estratégico, 
antecedentemente às determinações 
do Conselho Nacional de Justiça”

ENTREVISTAENTREVISTA
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Trata-se de mudança de 

mentalidade pelo conheci-

mento aprofundado da ad-

ministração e o esforço con-

junto de todos os magistrados 

e servidores que integram o 

Tribunal de Justiça de Goiás. 

Pela primeira vez, o plane-

jamento estratégico abran-

ge três gestões e é mensura-

do com ferramentas específi-

cas nos próximos cinco anos. 

O Tribunal implanta de forma 

inédita no País indicadores 

para monitorar as estratégias 

a longo prazo que contribui-

rão para avaliar a evolução do 

Judiciário estadual. No to-

tal, são 12 macrodesafios es-

tabelecidos pela resolução do 

CNJ, 15 objetivos estratégicos 

alinhados a eles e fixados para 

o  sexênio 2015/2020, além 

das 20  propostas para o biê-

nio 2015/2017.

Elaborado pela Secre-

taria de Gestão Estratégica 

(SGE) do TJGO em conjun-

to com as diretorias de área 

pertencentes à Diretoria-Ge-

ral, que movimenta e im-

pulsona efetivamente a má-

quina administrativa deste 

tribunal, o planejamento es-

tratégico tem como priorida-

des o aperfeiçoamento e am-

pliação do Processo Eletrôni-

co Judicial, a priorização do 

primeiro grau, a celeridade e 

a produtividade na prestação 

jurisdicional, a continuidade 

no investimento em soluções 

alternativas de conflito, a me-

lhoria da gestão de pessoas 

e o combate à corrupção e à 

improbidade administrativa.

Para o presidente do Tri-

bunal de Justiça do Estado de 

Goiás (TJGO), desembarga-

dor Leobino Valente Chaves, 

os objetivos que compõem 

a estratégia para o enfrenta-

mento dos 12 macrodesafios 

do Judiciário nacional repre-

sentam o “norte para se al-

cançar o ideal de Justiça que 

toda a sociedade persegue”. 

Planejamento e criatividade, 

a seu ver, são peças chave 

para vencer a morosidade da 

Justiça. “Para transpormos 

o gigante da morosidade, é 

preciso transformar a siner-

gia de magistrados e servi-

dores em instrumento capaz 

de contornar as dificuldades 

existentes e atender ao gran-

de anseio da sociedade por 

uma justiça célere, efetiva e 

de qualidade”, ressaltou.

Investir no aperfeiço-

amento do processo judi-

PLANO ESTRATÉGICO

NO CAMINHO 
DO  APERFEIÇOAMENTO, 
HUMANIZAÇÃO  E 
INFORMATIZAÇÃO

terno e externo, o Poder Ju-

diciário de Goiás adotou um 

olhar diferenciado e irrestrito 

para o material humano com 

o lançamento, em 30 de mar-

ço deste ano, do Plano Estra-

tégico 2015/2020 que traça as 

diretrizes do Poder Judiciário 

goiano para esse período, e do 

Plando de Gestão 2015/2017, 

que contempla as metas ela-

boradas para a execução da 

estratégia proposta pelo Con-

selho Nacional de Justi-

ça (CNJ). A iniciativa atende 

à Resolução nº 198/2014 do 

CNJ que institui a Estratégia 

Nacional do Poder Judiciário.

A 
demanda  pela 

prestação jurisdi-

cional vem cres-

cendo de forma vi-

sível nos últimos 

anos exigindo dos órgãos do 

Poder Judiciário, que, até en-

tão, por suas tradições e cos-

tumes, mostravam-se como 

instituições resistentes a mu-

danças, adaptações para li-

dar com as novas necessi-

dades da sociedade cada vez 

mais consciente e exigente 

no que se relaciona aos seus 

direitos. Em resposta a essa 

mudança cultural de grande 

amplitude nos ambientes in-

Texto
Myrelle Motta

Fotos 
Aline Caetano 
Wagner Soares

PLANO ESTRATÉGICO 2015/2020 TRAÇA AS 
DIRETRIZES DO PODER JUDICIÁRIO GOIANO, 
ENQUANTO O PLANO DE GESTÃO 2015/2017 
CONTEMPLA AS METAS ELABORADAS PELO CNJ
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ra, melhores práticas de co-

municação e informação, de 

gestão documental, de pro-

cessos de trabalho e projetos.

Já o processo de in-

formatização evidencia o 

quanto são importantes a 

superação de barreiras e a 

predisposição às inovações 

tecnológicas para se obter 

sucesso e propiciar verda-

deira revolução na prestação 

do serviço judiciário, a cus-

to zero e economia de ma-

terial humano. “No mundo 

atual o meio eletrônico faz 

parte da vida diária das pes-

soas e seu uso é indispensá-

vel para realização de tarefas 

simples, por exemplo, man-

ter contato com as pesso-

as, efetuar transações ban-

cárias, compras, etc. Com o 

Judiciário não poderia ser 

diferente. Desde a primeira 

experiência em 2003, o pro-

cesso eletrônico vem pas-

sando por uma verdadeira 

transformação, modificando 

o modo de agir, pensar, tra-

balhar e organizar, do advo-

gado, juiz e servidores, oti-

mizando o processo”, frisou 

o presidente do TJGO.

A governança judiciária, 

uma das prioridades do 

PE, estabelece a formulação 

e o monitoramento de estra-

tégias flexíveis e aderentes às 

especificidades regionais e 

próprias de cada segmento 

da Justiça,   ou seja, abrange 

a participação da sociedade 

nesse processo. Anseio an-

tigo e importante de magis-

trados e servidores, a adoção 

desta medida é voltada para a 

eficiência operacional, trans-

parência institucional, for-

talecimento da autonomia 

administrativa e financei-

GOVERNANÇA JUDICIÁRIA 
E INFORMATIZAÇÃO

cial eletrônico, em solu-

ções alternativas para com-

bater a corrupção, nas áreas 

de tecnologia de comunica-

ção e informação e na go-

vernança judiciária são al-

guns dos principais direcio-

namentos do TJGO para os 

próximos seis anos. “O de-

safio está aceito e o propó-

sito é vencê-lo, nos moldes 

apresentados pelo CNJ, ou 

seja, garantindo os direitos 

de cidadania, combatendo 

a corrupção e improbidade 

administrativa, dando cele-

ridade à prestação jurisdicio-

nal por meio da priorização 

do primeiro grau e informa-

tização do Poder Judiciário”, 

enfatizou Leobino Chaves, 

ao pontuar que o tribunal 

goiano desponta na fren-

te ao estabelecer indicadores 

para monitorar a evolução da 

Justiça goiana a longo prazo.

Presidente do Tribunal 

goiano pela  segunda  vez, ele 

lembrou que a elaboração de 

planos estratégicos neste Po-

der ocorre desde março de 

2007 e que a experiência do 

primeiro mandato, quando 

exerceu a Presidência de mar-

ço de 2012 a janeiro de 2013, 

em razão da aposentadoria do 

desembargador Vítor Barbo-

za Lenza, torna a responsabi-

lidade ainda maior. “Cabe-me 

gerenciar esses valiosos ins-

trumentos, desde alguns anos 

utilizados pelas instituições 

do Poder Judiciário para me-

lhorar o desempenho da ativi-

dade jurisdicional”, pontuou.

PLANO ESTRATÉGICO

O desafio 
está aceito e o 

propósito é vencê-
lo, nos moldes 

apresentados pelo 
CNJ, garantindo 

os direitos de 
cidadania, 

combatendo 
a corrupção e 
improbidade 

administrativa, 
dando celeridade 

à prestação 
jurisdicional”

Apresentação: 
Sessão do Tribunal 
Pleno para o 
lançamento do Plano 
Estratégico e do Plano 
de Gestão.
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gos e salários, normatização 

e informatização das diárias 

dentre outros -, já foram so-

lucionados, e passam por na-

turais e recorrentes etapas de 

manutenção e aperfeiçoa-

mento.” enfatizou.

Sobre esta atividade já roti-

neira neste Tribunal, uma vez 

que foi implementada des-

de 2007 no Judiciário de Goi-

ás, e em 2009 nos demais Tri-

bunais, Stenius explicou que 

a missão, a visão de futuro e 

os valores contidos no PE não 

mudaram ao longo dos 10 

anos em que é desenvolvido 

pelo TJGO. A seu ver, o traba-

lho árduo consiste na mudan-

ça cultural promovida, só pos-

sível com perseverança, técni-

ca e união de esforços. “Hoje 

lidamos com um grande vo-

lume de demandas numa ve-

locidade descomunal e com 

um grau de complexidade 

alto. Crescemos rapidamen-

te após o Plano Estratégico de 

2007, nos tornamos mais in-

dependentes administrativa-

mente, rompemos os víncu-

los estruturais com os execu-

tivos municipais e fazemos 

gestão de mais de 150 edifica-

ções. Para vencer esse desafio, 

temos de mudar os métodos 

de gestão e alterar modelos 

que não mais suportam o gi-

gantismo da nossa instituição. 

Isso só é possível com compe-

tência, dedicação, técnica e si-

nergia”, afirmou.

Segundo o diretor-ge-

ral, é preciso compreender 

as urgências da instituição, 

entender seus problemas e 

potencialidades, elegendo, 

assim, as principais priori-

dades para que se possa uti-

lizar o planejamento estraté-

gico como uma ferramen-

ta realmente eficaz na gestão. 

“É por meio de uma diagnose 

correta e metas arrojadas que 

podemos modificar a nos-

sa realidade. Essa fase é cru-

cial, mas não podemos nos 

ater somente a metas quando 

elaboramos o PE, devemos 

voltar nossos esforços para o 

levantamento das reais ne-

cessidades do órgão. No nos-

so caso, foi preciso aliar os 

anseios da comunidade judi-

ciária com as determinações 

da Presidência”, acentuou.

Stenius relembra que 

compete à Diretoria-Geral, 

ordenadora de despesas, por 

delegação da Presidência, in-

tegrada  pelas 11 diretorias de 

área que a compõem, imple-

mentar estratégias que mo-

vimentam e desenvolvem as 

metas de apoio a toda ma-

gistratura goiana. “Buscamos 

sempre o aperfeiçoamento 

constante da administração. 

Avançamos muito e isso é in-

contestável. Contudo, existem 

fronteiras a serem superadas. 

Um dos nossos maiores obje-

tivos é dotar as comarcas com 

número adequado de magis-

trados e servidores e manter a 

capacitação e salários dignos. 

Este é um desafio perene do 

administrador”, asseverou.

E os desafios não são pou-

cos, nem menos complexos, 

conforme pondera Stenius 

Lacerda. ”Na atualidade há 

iminente necessidade de se-

veros ajustes fiscais, por seu 

atual desequilíbrio, nos cai-

xas de pessoal (salários, ven-

cimentos, subsídios) e do 

Fundo Especial de Reapare-

lhamento e Modernização do 

Poder Judiciário - Fundesp 

(custeio e investimento), que 

são prioritários e emergen-

ciais, a fim de manter o Po-

der Judiciário efetivamen-

te independente e evoluindo, 

em igual velocidade às de-

mandas de estrutura e da so-

ciedade goiana. Por isso, for-

tes metas que remetem a um 

esforço continuado e adoção 

de medidas alicerçadas em 

fundamentos acadêmicos e 

visão de curto, médio e lon-

go prazo, buscando retomar 

os equilíbrios fiscais, já estão 

em curso”, comentou.

Antes mesmo de se tor-

nar obrigatório nos Tri-

bunais de Justiça de todo o 

País por determinação do 

Conselho Nacional de Jus-

tiça (CNJ), em 2009, através 

da Resolução nº 70, o Ju-

diciário goiano já avança-

va e, de maneira arrojada e 

pioneira, realizou o primei-

ro planejamento estratégi-

co no ano de 2007. “À épo-

ca, todos os servidores e 

magistrados foram efetiva-

mente envolvidos, num re-

al processo de aproximação 

entre a administração e as 

unidades administrativas e 

judiciárias. O TJGO é refe-

rência para o Conselho Na-

cional de Justiça”, afirmou o 

diretor-geral do TJGO, Ste-

nius Lacerda Bastos, ideali-

zador e coordenador do do-

cumento, na gestão do de-

sembargador José Lenar de 

Melo Bandeira.

  A partir daí, o CNJ tra-

çou uma estratégia de plane-

jamento e em 2014 promo-

veu a revisão de longo prazo, 

ao editar a Resolução nº 198, 

que estabeleceu as diretrizes 

para os próximos seis anos do 

Poder Judiciário. Para Stenius 

Lacerda, que coordenou e im-

plementou o primeiro plane-

jamento estratégico do Poder 

Judiciário Goiano, o grande 

diferencial do TJGO é a valo-

rização do ser humano den-

tro da organização. “Sem a 

sensibilidade da administra-

ção e o envolvimento de to-

dos os servidores e magistra-

dos não existe como alcan-

çar o êxito pretendido com o 

PE. Uma casa não se constrói 

apenas com tijolos, mas com 

material humano, primordial 

para a sua perfeita execução e 

conclusão. Os principais de-

safios de natureza estrutural 

que foram identificados em 

2007 - sedes próprias, des-

centralização do orçamento, 

mobiliários, equipamentos de 

informática, veículos funcio-

nais, ajuda de custos de diver-

sas naturezas, planos de car-

PIONEIRISMO NA ELABORAÇÃO DO PE: 
TJGO SAIU NA FRENTE DO CNJ

PLANO ESTRATÉGICO

Apresentação: 
Luís Maurício Bessa 
Scartezini, secretário 
de Gestão Estratégica 
(foto), faz apresentação 
das diretrizes adotadas
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Em apenas 40 dias, a Secre-

taria de Gestão Estratégica 

(SGE), por meio de uma aná-

lise criteriosa, planejamen-

to e levantamento de infor-

mações, realizou um diag-

nóstico organizacional dos 

públicos interno e externo 

do TJGO na elaboração tan-

to do planejamento estraté-

gico quanto do plano de ges-

tão e adoção de seus objeti-

vos e estratégias. “Usamos as 

técnicas de gestão estratégica 

para que os resultados sejam 

alcançados efetivamente. Es-

se trabalho estruturado, total-

mente pensado, planejado, 

estudado nos mínimos de-

talhes, deságua diretamente 

na melhoria da prestação ju-

risdicional. É através dele, por 

exemplo, que teremos a exa-

ta noção do nosso desem-

penho, de como estamos no 

âmbito nacional”, destacou o 

secretário da SGE, Luís Mau-

rício Bessa Scartezini.

Essa visão sistêmica 

para que os resultados se-

jam atingidos a longo pra-

zo de maneira certeira, de 

acordo com Scartezini, se 

deve também à profissiona-

ça Estadual; e, mais impor-

tante, a verificação da ima-

gem da instituição e o nível 

de satisfação da popula-

ção com a justiça, através 

de uma pesquisa cientifica-

mente conduzida com 1.900 

pessoas entrevistadas.

“Priorizamos os projetos 

a serem executados, bem 

como a designação dos lí-

deres e suas equipes, para 

que os objetivos estratégi-

cos se transformem em re-

alidade e possamos pros-

seguir como referência em 

âmbito nacional, além de 

atender às necessidades e 

expectativas de uma socie-

dade em evolução e cada 

vez mais exigente. O pro-

cesso de gestão estratégi-

ca não se encerra no pla-

nejamento. Após planejar, é 

necessário acompanhar as 

ações e verificar o avanço 

rumo a sua implementação. 

A etapa de monitoramento e 

avaliação compreende, por-

tanto, a geração de informa-

ções sobre o desempenho, 

sua disseminação e inser-

ção no processo decisório”, 

esclareceu  Scartezini.

O Planejamento Estra-

tégico passou por vá-

rias etapas para chegar à 

sua versão final. A primei-

ra delas foi o levantamento 

de informações para com-

por análise de ambiente 

(SWOT), e, consequente-

mente, na definição da ma-

triz de posicionamento es-

tratégico. O próximo pas-

so foi o estabelecimento 

dos objetivos estratégicos 

de longo prazo para o sexê-

nio 2015/2020. Uma vez re-

alizada esta etapa de ma-

peamento estratégico, foi 

iniciado o Plano de Ges-

tão para o biênio 2015/2017, 

quando foram delineadas 

20 metas com seus indica-

dores de desempenho de 

curto prazo e as iniciativas 

para o período.

Ainda, destaca o diretor-

-geral, que, em observân-

cia aos comandos do Presi-

dente Leobino, as estratégias 

e execuções na busca da al-

ternância de modelos mais 

ágeis e metodologia de ges-

tão modernas podem ser im-

plementados com projetos “a 

custo zero”, como no caso do 

processo eletrônico de com-

pras já implantado e em ple-

na operação. “O presiden-

te, desde a sua posse, já nos 

ensinava que a mola mestra 

desta Administração seria a 

criatividade. Temos uma fer-

ramenta totalmente desen-

volvida por nós, que alavan-

cará de forma ímpar os pro-

cedimentos de aquisição de 

bens e serviços, eliminando 

a morosidade, e unindo re-

cursos financeiros às neces-

sidades de todo o Poder Ju-

diciário”, salientou.n

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL, ANÁLISE 
APROFUNDADA E PROFISSIONALIZAÇÃO DO CORPO 
TÉCNICO QUE COMPÕE A GESTÃO ESTRATÉGICA

ETAPAS E 
MAPEAMENTO

lização do corpo técnico da 

gestão estratégica. “Temos 

hoje uma equipe dotada de 

grande capacidade técnica e 

investimos nessa profissio-

nalização. Essa foi uma das 

razões que propiciou a ela-

boração do PE e do Plano de 

Gestão em tempo recorde. 

O presidente do TJGO, de-

sembargador Leobino Cha-

ves, nos deu condições para 

apontar esses profissionais 

técnicos que fizeram toda a 

diferença”, evidenciou. 

Para dar subsídios a uma 

análise profunda da gestão 

como um todo foi disponi-

bilizado na internet um sis-

tema e por meio de um pro-

cesso de reflexão estratégica 

e coleta de ações estratégi-

cas que envolveu 9 mil pes-

soas, entre magistrados e 

servidores; adicionado a 

uma série de entrevistas 

com especialistas em diver-

sas áreas de conhecimento; 

e um trabalho de verificação 

da percepção da OAB, Mi-

nistério Público, Defenso-

ria Pública e Procuradoria-

-Geral do Estado, enquanto 

principais usuários da Justi-

PLANO ESTRATÉGICO

Estudo: 
Reunião de grupo 
de trabalho para 
levantamento e 
análise de sugestões 
para o planejamento 
estratégico

Após planejar, 
é necessário 
acompanhar as 
ações e verificar 
o avanço 
rumo a sua 
implementação”
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JUSTIÇA 
100% 
ELETRÔNICA 
NOVO SISTEMA DIGITAL DE PROCESSOS SERÁ 
COMPATÍVEL COM CELULARES, TABLETS E, ATÉ MESMO, 
SMARTWATCHES. NOVIDADE VAI TORNAR TRÂMITE MAIS 
ÁGIL E DEVE GARANTIR, A LONGO PRAZO, ECONOMIA 
DE R$ 30 MILHÕES POR ANO

mas hoje existentes, Proces-

so Judicial Digital (Projudi), 

Processo Judicial Eletrôni-

co (Pje), Sistema de Primeiro 

Grau (SPG) e Sistema de Se-

gundo Grau (SSG), com uma 

nova interface – mais sim-

ples e autodidática. Num 

mesmo módulo, será possí-

vel realizar emissões de cer-

tidão e guia, arrecadação de 

mandados e a distribuição de 

segundo grau. “As equipes de 

cada um dos sistemas se jun-

tarão para trabalhar e atuarem 

juntas”, sintetiza o diretor. 

trâmite processual mais cé-

lere e acessível para as partes. 

A iniciativa é da Comissão 

de Informatização, presidida 

pela desembargadora Amélia 

Martins de Araújo, com o tra-

balho da Diretoria de Infor-

mática, encabeçado pelo di-

retor Luiz Mauro Silveira. Os 

dois integraram uma comiti-

va que estudou experiências 

bem-sucedidas em Tribunais 

de Justiça do País que ado-

tam a digitalização. 

A grande novidade será a 

unificação dos quatro siste-

P
ilhas de pastas, es-

pera no balcão das 

escrivanias e car-

gas de processos, 

em breve, se tor-

narão passado, com o novo 

sistema de digitalização que 

será implantado no Tribunal 

de Justiça do Estado de Goi-

ás (TJGO). A expectativa é co-

meçar pelas unidades judi-

ciárias de Goiânia, no último 

bimestre deste ano, para, em 

seguida, expandir às demais 

comarcas. Com os autos vir-

tuais, a intenção é tornar o 

INFORMÁTICA

Texto 
Lilian Cury

Foto
Aline Caetano
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A base de dados será a 

mesma utilizada atualmente, 

o que significa que não ha-

verá impacto na migração do 

acervo. A diferença concen-

tra-se em sua interface, com 

uma aplicação totalmente di-

ferente, que será adaptável a 

qualquer dispositivo, como 

computadores, smartphones, 

tablets e smartwatches, como 

informa Silveira. Advogados 

poderão protocolar de suas 

casas e os jurisdicionados te-

rão acompanhamento mais 

simples das ações, cita o di-

retor, entre as vantagens.

“Há, também, o efeito 

colateral positivo da digita-

lização: menos papéis, me-

nos espaço físico para ar-

mazenar processos e eco-

nomia com impressões. Não 

será necessário ao advogado 

vir ao prédio com tanta fre-

quência, o que acarreta me-

nos filas, trânsito facilitado 

nas redondezas dos fóruns 

e menos preocupação com 

estacionamento. A estima-

tiva é gerar uma economia 

aos cofres do Poder Judiciá-

rio de R$ 30 milhões anuais”, 

enuncia Silveira.

“Dessa forma, advogados po-

derão peticionar em Estados 

diferentes, sem precisar via-

jar. A ida aos fóruns torna-se 

necessária, apenas, para as 

audiências. Contudo, no fu-

turo, quem sabe, se até mes-

mo as audiências poderão ser 

feitas por videoconferência?”, 

imagina o diretor, a exemplo 

dos métodos implantados em 

países desenvolvidos como 

Holanda e Finlândia. 

O acesso das informa-

ções a pessoas com defici-

ência também será uma das 

inovações. O novo siste-

ma está sendo desenvolvido 

com base no Guia de Aces-

sibilidade, que permeia a 

construção de sites voltados 

a todos os públicos. “É im-

portante garantir que todas 

as pessoas consigam usu-

fruir do sistema”, sintetiza.

EXPANSÃO

Goiânia foi escolhida como 

comarca inicial por con-

centrar a equipe de informá-

tica e por ter links suficientes 

para o acesso de dados. “Va-

mos detectar as necessidades 

de cada comarca, que será 

provida com novos equipa-

mentos e receberão velocida-

de superior para transmissão 

dos dados”, anuncia Silvei-

ra. Na capital, a inovação co-

meçará nas Varas de Fazenda 

Pública Municipal e Estadual, 

e, em seguida, às Varas Cíveis 

e de Família. n

FACILIDADE

A facilidade será o con-

ceito chave do sistema, 

que contará com um design 

limpo e um visual convida-

tivo, nas palavras do dire-

tor. “O aprendizado do usu-

ário será intuitivo, assim co-

mo na maioria dos grandes 

sites, que são autoexplicati-

vos”, esclarece Silveira. 

Como exemplo, ele cita 

o acesso online a uma conta 

bancária ou uma compra em 

loja virtual. “No início da utili-

zação, o homebanking pode-

ria gerar desconfiança, bem 

como as primeiras vendas 

online. Hoje, ambas as situa-

ções fazem parte da rotina da 

maioria das pessoas e, mes-

mo num site novo, a utiliza-

ção é simples e fácil, intuitiva”. 

Para o diretor, a Justiça 

segue um caminho natural 

que é a digitalização integral. 

Iniciativa: 
Desembargadora 
Amélia Martins 
de Araújo preside 
a Comissão de 
Informatização do 
TJGO

INFORMÁTICA
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AGILIDADE GARANTIDA EM COMPRAS 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS

PROAD 

administrativas e judiciárias; 

elevado quantitativo de pro-

cessos licitatórios (em mé-

dia 300 licitações por ano) 

e outras compras de outras 

modalidades; complexidade 

da estrutura organizacional 

e ausência de padronização 

documental e de rotinas ad-

ministrativas foram os desa-

fios que motivaram os pro-

fissionais do TJGO a desen-

volverem o novo modelo. 

Agora, os novos pedi-

dos serão feitos diretamen-

te no programa, enquan-

to os antigos serão digitali-

zados, passando a tramitar 

eletronicamente. Em ape-

nas 30 dias, 80 processos de 

compras passaram a trami-

tar eletronicamente. 

cesso de compras em tem-

po real, garantindo maior 

transparência. Entre os pon-

tos positivos do novo mode-

lo pode-se destacar ainda a 

modernização, a economia 

processual, racionalização de 

rotinas operacionais, fim do 

papel – proporcionando sus-

tentabilidade – e aperfeiçoa-

mento do controle de atos.

O modelo físico que estava 

em uso era moroso e comple-

xo e, com a iniciativa, adquirir 

produtos e serviços ficou mais 

ágil, mesmo seguindo todos 

os ritos legais, isso sem falar 

na economia de custos.

Problemas como a mo-

rosidade no atendimento 

das demandas de produtos 

e serviços para as unidades 

M
aior agilida-

de nos proce-

dimentos re-

lacionados à 

aquisição de 

produtos e serviços. Pou-

co mais de um mês de-

pois da implantação do Flu-

xo de Aquisição de Produtos 

e Serviços no sistema Pro-

cesso Administrativo Digital 

(Proad), esse é o resultado 

constatado pelo diretor-ge-

ral do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás (TJGO), 

Stenius Lacerda Bastos, que, 

em 9 de junho, assinou ele-

tronicamente, pela primei-

ra vez, um ordenamento de 

processo de compras.

Agora é possível acom-

panhar o andamento do pro-

Texto 
Aline Leonardo 

Foto
Hernany César 

MELHORIAS
De acordo com o diretor-

-geral do TJGO, o novo pro-

cesso trará melhorias cons-

tantes no atendimento à 

área de apoio – magistra-

dos e servidores – e ao ju-

risdicionado. “Quem traba-

lha em órgão público sabe 

da importância desse passo, 

pela própria complexidade 

exigida. É algo que realmen-

te merece elogio”, observou 

Stenius Lacerda, que, recen-

temente, entregou aos res-

ponsáveis pelo projeto cer-

tificados de reconhecimen-

to ao desempenho.

A elaboração do Proad foi 

realizada sob a coordenação 

da diretora administrativa do 

TJGO, Wanessa Oliveira Alves; 

da coordenadora do assesso-

ramento da Diretoria-Geral do 

TJGO, Leandra Vilela Rodri-

gues Chaves, e do assessor ju-

rídico da Diretoria Geral, Mu-

rilo Júlio da Silveira Negrão.

MODERNIZAÇÃO

Agilidade: 
Sistema de compras 
informatizado  acelera 
procedimentos (página 
à esquerda) e entrega 
de certificados para 
servidores (foto acima)

“Estamos fazendo o nosso 

papel e quem mais ganhou foi 

o TJGO. Quando a gente con-

fia, não há cobrança e a Pre-

sidência e a Diretoria-Geral 

confiaram nessa equipe”, pon-

tuou o  diretor de Informática 

do TJGO, Luiz Mauro Silveira.

Além da diretora adminis-

trativa, os servidores que par-

ticiparam da implantação do 

projeto e receberam os cer-

tificados foram Ana Cláu-

dia Borges Coutrim dos Reis, 

Fernanda Alves Ferreira de 

Araújo, Leandra Vilela Rodri-

gues Chaves, César Henri-

que Gonzaga Januário, Adil-

son Tessari, Keila Sousa Silva, 

Murilo Júlio da Silva Negrão, 

Marcos Nunes Laureano, 

Luiz Mauro de Pádua Silveira, 

Glauco Cintra Parreira, Ana 

Cláudia Bastos Loureiro, Giu-

liano Silva Oliveira, Wagner 

Veríssimo, Valdemar Ribei-

ro da Silva Júnior, Romilson 

Cordeiro da Cruz, Sampahio 

Almeida Martins Damaceno, 

Pedro Ricardo Valente, Fa-

brício Alves do Nascimen-

to, Ana Flávia Ferreira Antu-

nes, Thaís de Moraes Achcar, 

Fabíola Alves Carvalho Costa, 

Gustavo Henrique Gomes e 

Matheus Ferreira da Rocha..n

RECONHECIMENTO
“O TJGO deu um pas-

so grande em pouco tempo 

e nada mais justo que reco-

nhecer o trabalho de vocês”, 

disse Stenius, na oportunida-

de. Segundo ele, os servido-

res que também fizeram algo 

de inovador, serão destaca-

dos. “Temos a sensibilida-

de de reconhecer o trabalho 

que inova e foi o que acon-

teceu aqui”, afirmou, ao lem-

brar que a iniciativa repercu-

tiu no Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) e no Ministério 

Público do Estado de Goi-

ás (MP-GO), que procuram o 

Tribunal goiano para conhe-

cer o processo.

O diretor-geral ressaltou 

ainda que o processo segue 

a diretriz adotada pela atu-

al gestão do TJGO, presidida 

pelo desembargador Leobino 

Valente Chaves. Ao agrade-

cer o reconhecimento, a ser-

vidora Ana Cláudia Coutrim 

ressaltou a importância de ver 

que esse trabalho impactou 

a sociedade. “Nossa missão é 

perceber que a sociedade es-

pera isso de nós. Isto é o início 

do trabalho. Agora, vamos sa-

ber o que precisamos melho-

rar. Nós podemos transformar 

o Judiciário”, concluiu.
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NOMEAÇÃO DE 278 SERVIDORES SUPRIRÁ O DÉFICIT 
DE PESSOAL DO JUDICIÁRIO, RESGATANDO COMPROMISSO 
COM O PRIMEIRO GRAU E OS MAGISTRADOS

UM IMPORTANTE 
REFORÇO HUMANO 
PARA A JUSTIÇA

Assinados pelo desem-

bargador-presidente logo 

após a realização da audi-

ência pública para a esco-

lha das comarcas, ocorri-

da em 15 de maio deste ano, 

no Auditório do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás 

(TJGO), os decretos de no-

meação, foram publicados 

no Diário da Justiça Eletrô-

nico (DJe). Dos 148 convo-

cados no 1º Concurso Uni-

ficado para Provimento de 

Cargos do Quadro Único de 

Pessoal do Poder Judiciário 

do Estado de Goiás, 137 fo-

ram nomeados prontamen-

te para as comarcas do in-

terior. Os outros 11 reque-

reram fim de fila. Conforme 

vidade. Graças a essa visão 

crucial, moderna e avançada, 

com a instituição do Plano 

de Cargos e Salários do Po-

der Judiciário de Goiás (PCS), 

ainda em 2012, durante seu 

primeiro mandato (tampão) 

à frente do Tribunal goiano, 

o atual presidente do órgão, 

desembargador Leobino Va-

lente Chaves, abre um ciclo 

inédito e transformador na 

história do Judiciário goia-

no através do concurso unifi-

cado que propiciou a nome-

ação imediata de 278 novos 

servidores, medida que inicia 

o suprimento do déficit hu-

mano, considerado um dos 

principais fatores para a mo-

rosidade da Justiça.

U
m dos pontos mais 

importantes para 

uma boa e adequa-

da gestão é a exis-

tência de um Plano 

de Cargos e Salários consis-

tente e voltado para a dinâ-

mica, estratégia e eficiência 

da organização como um 

todo. Um bom plano deve ser 

estruturado a partir do equi-

líbrio interno e externo e es-

tar apoiado numa política e 

critérios claros de adminis-

tração, de modo a permitir, 

avaliação de cargos e salá-

rios, captação e retenção de 

força de trabalho e, ainda, na 

melhoria do clima organiza-

cional, levando em conside-

ração os ganhos de produti-

NOMEAÇÕES

Novos servidores: 
Solenidade de posse 
foi realizada no 
auditório do Tribunal 
de Justiça de Goiás 

Texto 
Myrelle  Motta

Fotos
Hernany César 
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PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU 

-geral do Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás (TJGO), 

Stenius Lacerda Bastos.

Outro benefício alcan-

çado, segundo o diretor-ge-

ral, foi o fato de que o juiz não 

precisa mais se ater à ativida-

de administrativa relacionada 

à realização de concurso pú-

blico, antes exercida por meio 

da promoção de concursos 

para contratação de mais ser-

vidores. “Retiramos essa atri-

buição administrativa do juiz, 

que já tem diversas atribui-

ções inerentes à atividade ju-

dicante. Desburocratizamos 

esse processo com qualidade, 

transparência e celeridade por 

meio do concurso único, afi-

nal, nosso objetivo é a melho-

ria contínua da prestação ju-

risdicional que alcança toda a 

população”, acentuou.

A valorização dos servido-

res do Judiciário e a ne-

cessidade de recomposição 

da força de trabalho durante 

a implementação do Plano de 

Cargos e Salários (PCS) atingiu 

com eficácia um ponto dis-

crepante e fator de desmoti-

vação contínua: a diferença 

nos salários dos servidores da 

comarca de Goiânia e do in-

terior, embora ocupassem os 

mesmos cargos e exercessem 

funções iguais. Com a aprova-

ção do plano, de cargos e salá-

rios de 2012 não existe mais a 

distinção de remuneração en-

tre as entrâncias. “Hoje esse 

erro foi corrigido, pois o ser-

vidor de São Miguel do Ara-

guaia, por exemplo, ganha sa-

lário igual ao de Goiânia, afi-

nal, eles executam função 

idêntica”, explicou o diretor-

Edital de Convocação, o 

procedimento de formali-

zação de opção das comar-

cas foi iniciado pela 13ª Re-

gião Judiciária, em ordem 

decrescente, até a 2ª Região. 

Os candidatos foram cha-

mados seguindo ordem de 

classificação no concurso, 

por cargo. Cada candidato 

teve dois minutos cronome-

trados e falou para a câmara 

de vídeo seu nome comple-

to e a opção de escolha.

O diretor-geral do TJGO, 

Stenius Lacerda Bastos, afir-

mou que outros 130 candida-

tos já foram nomeados e que 

a meta é a nomeação de  to-

dos os 474 candidatos apro-

vados no 1º Concurso Unifi-

cado passarão pelo mesmo rol 

até o fim do mandato atual. De 

acordo com ele, 96% dos car-

gos são destinados ao primei-

ro grau, que, a seu ver, deve 

ser priorizado. “Conseguimos 

resgatar o compromisso com 

o primeiro grau e com os ma-

gistrados. Até o fim da ges-

tão, todo o primeiro grau será 

atendido naquilo que for pre-

ciso, algo já preconizado no 

discurso de posse do presi-

dente Leobino”, enfatizou.

Stenius reiterou que a pos-

sibilidade de o TJGO ter um 

concurso unificado só foi pos-

sível devido à implantação do 

PCS pelo desembargador Leo-

bino Chaves, em 2012. Com 

o plano, conforme pontuou, 

passaram a existir no Tribu-

nal apenas os cargos de ana-

lista judiciário, que correspon-

de atualmente ao servidor com 

graduação; o analista especia-

lista, no caso dos profissionais 

liberais, e o analista adminis-

trativo, onde estarão inseridos 

os escreventes, escrivães, dis-

tribuidores e partidores. “Con-

cluímos um ciclo iniciado em 

2012, com o desembarga-

dor Leobino. O PCS unificou a 

carreira dos servidores e com 

isso, temos um fato inédito na 

história do Judiciário goiano, 

que é a nomeação de elevado 

quantitativo de servidores em 

uma única etapa”, frisou.

NOMEAÇÕES

Na capital: 
Diretor do Foro da 
Comarca de Goiânia, 
Wilson da Silva Dias, 
dá posse aos novos 
servidores.

Equilíbrio: 
Diretor-geral do 
TJGO, Stenius Lacerda 
Bastos fala sobre os 
direitos e deveres dos 
empossados

O concurso 
unificado só foi 
possível devido 
à implantação 
do PCS pelo 
desembargador 
Leobino Chaves, 
em 2012

As atividades 
desenvolvidas 
no treinamento 
refletem na 
produtividade 
e deságuam 
no bom 
atendimento ao 
jurisdicionado”

Não só as áreas de apoio, 

como o número insuficien-

te de juízes no Estado consti-

tuem preocupação constante 

da atual gestão, conforme as-

segura Stenius. Ele informou 

que além do concurso uni-

ficado para a nomeação dos 

474 servidores, estão em aber-

to 57 vagas para a magistratu-

ra, também pelo processo se-

letivo uno. “Queremos trazer 

servidores efetivos para a Casa 

e dotar o maior número das 

comarcas também com juízes, 

outra necessidade premente e 

sempre rememorada pelo pre-

sidente Leobino Chaves. Nos-

sa intenção é estruturar de for-

ma digna e plena todo o Judi-

ciário goiano”, destacou.
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A Lei Estadual nº 17.663 que regulamen-

ta o Plano de Cargos e Salários (PCS) e 

dispõe sobre a reestruturação da Carreira 

dos Servidores do Poder Judiciário do Esta-

do de Goiás foi sancionada em 14 de junho 

de 2012. A estruturação da carreira em três 

cargos e a possibilidade de remoção dentro 

do Estado estão entre as principais modifi-

cações previstas no PCS. A lei engloba seis 

temas principais que compreendem a Gra-

tificação de Incentivo Funcional (GIF), pro-

gressão funcional e capacitação gerencial; 

concurso público unificado por região e re-

lotação e permuta, com limitação do quan-

titativo mínimo e máximo. Além disso, es-

tão outras adequações, como programa de 

capacitação de servidores e instrutoria in-

terna, concluídas pela Secretaria da Comis-

são de Seleção e Treinamento, Diretoria de 

Recursos Humanos e Secretaria de Gestão 

Estratégica, por serem matérias pertinen-

tes a estas áreas de atuação. Na época, o de-

sembargador Leandro Crispim, que presi-

diu a Comissão de Política Salarial do TJ-

-GO, lembrou que a aprovação do PCS res-

gata a dignidade do servidor do Judiciário. 

“Na minha ótica, o PCS traz modernidade 

ao Judiciário. Estivemos empenhados des-

de o começo na elaboração desse plano que, 

transformado em lei, além de valorizar nos-

sos servidores, resgata uma dignidade há 

tempos almejada”, avaliou.

NA LINHA DO TEMPO

to. Um corpo não funciona 

sem a cabeça e os membros. 

O gerenciamento de um ór-

gão é complexo, necessita do 

envolvimento de todos, e, por 

essa razão, esse contato com 

a administração é muito im-

portante”, ressaltou.

O plano piloto desenvol-

vido pelo RH também está re-

lacionado ao aprimoramen-

to e à atualização, conforme 

explica Lígia. “Os servidores 

eram enviados, por exemplo, 

para as comarcas do interior 

sem acesso a informações 

primárias como a ficha do es-

tágio probatório ou conhe-

cimento do Sistemas de Pri-

meiro (SPG) e Segundo Grau 

(SSG). Nossa intenção é fa-

zer com que esse profissional 

esteja preparado e atualizado 

sobre todo o serviço desem-

penhado no TJGO e a estru-

tura que o abrange”, realçou. n

projeto Juntos Fazemos a 

Justiça, bem como escla-

recimentos sobre assun-

tos relacionados aos direi-

tos e deveres, como jornada 

de trabalho, ponto eletrôni-

co, estágio probatório, aver-

bação de tempo de servi-

ço, carteira funcional, gra-

tificações, auxílio, licenças, 

permuta, avaliação de de-

sempenho, entre outros.

O diferencial do curso, de 

acordo com Lígia Beatriz, está 

justamente na unificação que 

deve ser colocada na práti-

ca para que o servidor com-

preenda a dimensão da fun-

ção que exercerá e ainda que 

faz parte da instituição como 

um todo, com reflexo inter-

no e externamente. “Nenhum 

trabalho pode fluir de for-

ma correta e eficaz se desco-

nhecemos o básico, se tudo 

não for realizado em conjun-

Durante três dias, a Dire-

toria de Recursos Humanos 

se dedicou a treinar os no-

vos servidores por meio de 

palestras e orientações sobre 

a estrutura e funcionamento 

do Judiciário goiano, direi-

tos e deveres dos servidores 

e sistemas judiciais internos 

e externos. Sequencialmente 

à posse, os diretores de áre-

as do TJGO (Diretorias Ge-

ral, Administrativa, Financei-

ra, Informática, Judiciária, de 

Obras e RH) fizeram uma ex-

posição aos novos servidores 

sobre o trabalho desempe-

nhado em cada setor.

Participaram do curso 

131 novos profissionais que 

receberam recomendações 

sobre relações interpesso-

ais, comunicação, trabalho 

em equipe e atendimento 

ao público, tópicos que fa-

zem parte da interação ao 

condições para que essa de-

ficiência seja suprimida nas 

unidades judiciárias. O ma-

gistrado explicou que duran-

te duas semanas os servido-

res participaram de um cur-

so prático nas 3ª e 14ª Vara 

Cíveis e 7ª e 10ª Varas Cri-

minais, que ficou a cargo da 

Diretoria do Foro de Goiânia, 

Diretoria de Recursos Hu-

manos do TJGO e da Corre-

gedoria Geral da Justiça de 

Goiás (CGJGO). “Essa inicia-

tiva foi voltada para as ati-

vidades cartorárias e de ro-

tina das escrivanias, para que 

os servidores aprendam sobre 

o funcionamento das varas e 

também quais os serviços ju-

diciários que desempenharão. 

Tudo isso reflete diretamen-

te na produtividade e deságua 

no bom atendimento ao ju-

risdicionado, nossa finalidade 

maior”, evidenciou.

Aperfeiçoamento, integra-

ção, trabalho uníssono, 

união de expectativas pro-

fissionais e pessoais aos in-

teresses organizacionais. Es-

sa junção de fatores, na busca 

por uma prestação jurisdicio-

nal de excelência, faz par-

te dos cursos de capacitação 

dos novos servidores já em-

possados, promovidos pe-

la Diretoria do Foro de Goiâ-

nia e pela Diretoria de Recur-

sos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás  

no último mês.

Para o juiz Wilson da Sil-

va Dias, diretor do Foro de 

Goiânia, a nomeação ex-

pressiva e conjunta dos no-

vos servidores, bem como a 

profissionalização através da 

capacitação, refletem o res-

peito e a preocupação da 

atual gestão em aprimorar 

os serviços da Justiça e dar 

CAPACITAÇÃO: OLHAR HUMANO E PROFISSIONALIZAÇÃO

NOMEAÇÕES

Nova função: 
Diretora de Recursos 
Humanos, Lígia 
Beatriz, fala aos novos 
servidores sobre a 
dimensão da função 
que eles passam a 
exercer
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res de acidentes em Goiânia. 

Em situações como essa ou 

em outras que acabam re-

sultando em batidas, é co-

mum os ânimos dos moto-

ristas ficarem alterados, já 

que, em boa parte dos casos, 

os envolvidos não querem 

assumir a culpa ou a res-

ponsabilidade pelo acidente. 

Consciente de que a dis-

cussão não é o caminho cer-

to, mas sim a prática do diálo-

go para solucionar o problema 

de forma amigável, Analice 

conta que, no dia da colisão, 

manteve a calma e acionou o 

seguro. O corretor, ao ser in-

formado, entrou em conta-

to imediatamente com a Jus-

tiça Móvel de Trânsito (JMT), 

que desde maio de 2014 é o 

órgão responsável por ir até o 

local do acidente para promo-

ver a conciliação entre as par-

tes. Até esse período, os casos 

de acidentes eram atendidos 

pela Secretaria Municipal de 

Trânsito, Transportes e Mobi-

lidade (SMT).

Em um prazo de 30 mi-

nutos, uma equipe do progra-

ma, que é desenvolvido pelo 

Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás (TJGO), estava no 

Setor Sul, para apurar os fa-

tos e tentar buscar uma solu-

ção imediata para o caso. “Foi 

uma surpresa. Esperava que o 

atendimento demorasse mui-

to mais, mas em pouco tempo 

a equipe já estava no local do 

acidente. Um profissional ou-

viu as duas versões do acon-

tecido, nos orientou sobre a 

situação e ali, na hora, o mo-

torista que fez a conversão er-

rada assumiu os danos. Esse 

trabalho é importante, por-

que educa quem está errado e 

orienta quem cumpriu com as 

regras. Todos têm a oportuni-

dade de falar e entender o lado 

do outro”, ressalta a psicóloga.

A 
psicóloga Anali-

ce de Sousa Arruda 

não esperava que 

uma conversão er-

rada e a desobedi-

ência às leis de trânsito pode-

riam atrapalhar toda a sua ro-

tina e planos. Ela aguardava o 

sinal abrir, próximo à Universi-

dade Salgado de Oliveira (Uni-

verso), no Setor Sul, em Goi-

ânia, para buscar os filhos na 

escola, quando outro veícu-

lo fez uma manobra incorreta 

e se chocou com o dela. Feliz-

mente o acidente não causou 

vítimas ou ferimentos aos en-

volvidos, mas a batida resultou 

em danos aos veículos e um 

contratempo para Analice.

De acordo com levan-

tamento do Departamento 

Estadual de Trânsito de Goi-

ás (Detran-GO), esse tipo de 

atitude no trânsito – mano-

bra incorreta – faz parte da 

lista dos principais causado-

CRIADA HÁ 15 ANOS A JUSTIÇA MÓVEL DE TRÂNSITO 
CONSEGUE LEVAR A CULTURA DE PAZ PARA 
O TRÂNSITO, ONDE 90% DOS ACIDENTES OCORREM 
POR DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO

CONCILIAÇÃO E DIÁLOGO: 
VIAS DE ACESSO À SOLUÇÃO 
DE CONFLITOS NO TRÂNSITO

CONCILIAÇÃO 

Texto 
Fernando Dantas

Fotos
Aline Caetano
Hernany César

Solução: 
Agente de trânsito 
e perito durante 
atendimento a 
acidente ocorrido em 
uma das avenidas da 
capital
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Segundo o coordena-

dor do Núcleo Permanen-

te de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos do 

TJGO, juiz Paulo César Al-

ves das Neves, rapidez e efi-

ciência no atendimento são 

objetivos da Justiça Móvel 

de Trânsito, assim como a 

contribuição para a educa-

ção no trânsito e a redução 

das reincidências nos aci-

dentes. “O programa con-

segue levar a cultura da paz 

para o trânsito, por meio de 

estrutura adequada, promo-

vendo o fortalecimento do 

diálogo como caminho para 

solucionar o conflito e ten-

tando a reeducação para o 

cumprimento da legislação 

de trânsito”, afirma. O ma-

gistrado acrescenta que a 

JMT tenta resolver o conflito 

no momento em que acon-

tece, exatamente para redu-

zir o número de demandas 

cíveis de indenizações por 

danos resultantes de aci-

dentes de trânsito. 

Atualmente, 29 servidores 

integram o programa, entre 

coordenadores, conciliado-

res, condutores, agentes de 

trânsito e telefonistas. O aten-

dimento é feito de segunda a 

sexta-feira, das 7 às 19 horas. 

De acordo com o coordena-

dor, assim que a JMT é acio-

nada, por meio dos telefones 

(62) 3261-9077, 3501-9104 ou 

3501-9109, uma das  equi-

pes se desloca até o local do 

acidente. Na van, que é um 

veículo totalmente adapta-

do para o atendimento, vão 

sempre um conciliador, um 

motorista e um agente de 

trânsito. Neste caso, o agen-

te acompanha por causa de 

um convênio firmado entre a 

Justiça Móvel e a SMT.

Rapidez e 
eficiência no 
atendimento 
são objetivos da 
Justiça Móvel 
de Trânsito, 
assim como a 
contribuição 
para a educação 
no trânsito e 
a redução das 
reincidências 
nos acidentes”
JUIZ PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES,
COORDENADOR DO NÚCLEO PERMANENTE 
DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO 
DE CONFLITOS DO TJGO.

Criada em novembro de 

2000, para atender os aci-

dentes de trânsito que en-

volvem veículos automo-

tores, mas sem mortes, a 

JMT acumula atendimen-

tos de casos que vão desde 

pequenos arranhões na la-

taria do veículo a capota-

mentos – sempre sem o re-

gistro de mortes ou pesso-

as com ferimentos graves. 

Quando ocorre de alguém 

se machucar ou vir a óbi-

to, o contato deve ser fei-

to com a Polícia Militar, pelo 

telefone 190, ou diretamen-

te com as equipes responsá-

veis pelo atendimento às ví-

timas. “Isso porque, no caso 

de a pessoa estar sentindo 

dor ou com fratura, o correto 

é a prestação do serviço mé-

dico. Também porque é im-

possível conversar com a ví-

tima nessa situação. A parte 

precisa estar tranquila, sem 

dor física”, informa o coor-

denador de equipes do JMT, 

José Simões de Lima Júnior. 

atrapalhar a fluidez do trânsi-

to. “Nestas situações, orienta-

mos os próprios motoristas a 

efetuar a sinalização, marcar 

onde os veículos estavam, até 

mesmo riscando o chão com 

uma pedra, e fazer fotos com 

o celular. Isso tudo ajuda na 

conciliação”, complementa.

Em média, são atendidos 

de 20 a 25 acidentes por dia, 

em Goiânia. Em junho des-

te ano, foram 414 casos regis-

trados, que resultaram em 351 

acordos, o que equivale a 85% 

de resultado positivo. Desde a 

criação do programa na capi-

tal, os dados do Núcleo Per-

manente de Métodos Con-

sensuais de Solução de Con-

flitos do TJGO computam 

63.808 atendimentos, com 

53.471 acordos, resultando em 

86% de casos positivos. 

De acordo com o coor-

denador de equipes do pro-

grama, os índices são extre-

mamente positivos e satis-

fatórios, pois mostram que 

86% dos conflitos foram re-

solvidos por meio do diálo-

go, do acordo entre as par-

tes. “É importante destacar 

que a gente não busca a con-

ciliação a todo custo. A pro-

posta é mostrar e conscienti-

zar a população do motivo de 

ter acontecido o acidente e 

as vantagens de conciliar na-

quele momento”, destaca.

Para José Simões, que 

acompanha há 15 anos o trân-

sito de Goiânia por meio da 

JMT, o desrespeito dos con-

dutores às normas de circula-

ção continua sendo o princi-

pal motivo do número de aci-

dentes envolvendo veículos 

automotores na capital. “Ape-

sar de parecer um tanto óbvio, 

a conscientização e a educa-

ção na forma de transitar pe-

las ruas são as principais for-

mas de evitar colisões, batidas 

e até mortes no trânsito”. 

Ele orienta ainda os con-

dutores a terem atenção sem-

pre redobrada, já que novos 

veículos e motoristas passam 

a trafegar pelas vias da cida-

de a cada semana. Até o fim de 

2014, segundo dados do De-

partamento Nacional de Trân-

sito (Denatran), 1.144.573  de 

veículos, entre carros, cami-

nhões, motos, entre outros, 

disputavam um espaço pelas 

ruas da capital goiana. .n

A equipe, principalmente 

o conciliador, ao chegar até 

o local onde estão as partes, 

atua com o objetivo de pro-

mover a conciliação dos en-

volvidos, visando a solução 

imediata da questão. Além de 

ouvir as versões dos motoris-

tas e de testemunhas, o con-

ciliador colhe provas, inclusi-

ve fotografias para confirmar 

os danos causados aos veí-

culos. “As provas são também 

para o caso em que não for 

possível a conciliação e para 

que o juiz possa dar a senten-

ça de acordo com as provas 

produzidas”, informa. 

É lavrado ainda um do-

cumento próprio, chamado 

de Apuração Devida dos Fa-

tos Ocorridos no Acidente de 

Trânsito (ADFOAT), utiliza-

do para comprovar a existên-

cia do sinistro, e um termo de 

acordo, que posteriormente é 

homologado judicialmente. 

Se não for possível a concilia-

ção, as partes são orientadas 

sobre os desdobramentos ju-

rídicos do acidente. 

José Simões explica que o 

atendimento às partes pode 

começar antes mesmo da 

chegada ao local do acidente. 

Segundo ele, os envolvidos 

são orientados, por telefone, 

no momento do contato, a 

fazerem todas as sinalizações 

necessárias na área, com o 

objetivo de garantir a segu-

rança deles, de outros mo-

toristas e pessoas que trafe-

gam pelo local. Se o acidente 

ocorrer em via de grande cir-

culação, o Código de Trânsi-

to Brasileiro (CTB), no artigo 

178, prevê a retirada dos car-

ros, imediatamente, para não 

CONCILIAÇÃO 
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Uma figura importante em 

todo o trabalho da JMT é 

o conciliador. É esse profis-

sional que orienta as partes, 

ouve as versões, colhe de-

poimentos e provas, além 

de utilizar diversas técnicas 

e métodos profissionais pa-

ra alcançar o objetivo final, 

que são o acordo e a promo-

ção da paz no trânsito. 

Há três anos, Gildário 

Nunes Freitas é conciliador 

da Justiça Móvel de Trân-

sito, em Goiânia. Ele con-

ta que, apesar de a ativida-

de parecer ser igual, a roti-

na desse profissional sempre 

é diferente, já que cada aci-

dente atendido merece aten-

ção específica. Entre as fun-

ções do conciliador está a 

conscientização a respeito 

da educação no trânsito, res-

peito à sinalização e às regras 

do CTB. “Hoje, 90% dos aci-

dentes ocorrem por desobe-

diência às regras de trânsi-

to, que estão previstas na Lei 

9.503, que trata exatamen-

te das normas de circulação 

e conduta. Se todos no Brasil 

observassem as normas, não 

aconteceriam tantos aciden-

tes. Até existem campanhas 

de conscientização, mas o 

problema é que o brasileiro 

adota o jeitinho de tirar van-

tagem em tudo. Por isso, faz 

conversão errada, não res-

peita a faixa do pare ou a ro-

tatória. Isso leva a vários aci-

dentes”, informa.

Segundo ele, nos atendi-

mentos, tudo isso é explicado 

aos envolvidos, de forma edu-

cativa. Talvez por isso, acres-

centa o conciliador, os índices 

de reincidência de aciden-

te no trânsito daqueles que já 

estiveram envolvidos em ou-

tras ocasiões são próximos de 

nulo. “Quase não atendemos 

casos de partes que já tinham 

se envolvido em acidentes. É 

aquela coisa, o castigo real-

mente ensina, tem caráter pe-

dagógico”, reforça. 

Quem sabe muito bem 

disso é o assessor parlamentar 

Mateus de Lima Oliveira, de 

22 anos. Ele se envolveu em 

um acidente de trânsito, em 

novembro de 2014, quando ia 

CARÁTER PEDAGÓGICO

de sua casa, no Jardim Améri-

ca, para o trabalho, na Câma-

ra de Vereadores de Goiânia. 

“Um caminhão não respeitou 

o sinal de pare e colidiu com 

o meu carro. Estragou muito 

o veículo, com prejuízo enor-

me”, relembra. Na hora do aci-

dente, a JMT foi acionada, le-

vando em torno de 30 minu-

tos para chegar até o local. 

Mateus se recorda que, 

devido à conciliação, o mo-

torista do caminhão assu-

miu a responsabilidade de 

pagar a franquia do segu-

ro para reparar os danos dos 

veículos. “Não teve burocra-

cia e tudo foi feito na hora, 

de forma bem ágil. Sei que 

se o acordo não tivesse sido 

feito, o processo judicial po-

deria demorar muito tempo”. 

Mesmo sem estar errado na 

batida, Mateus ressalta que 

aprendeu com o aconteci-

do, dirige com maior aten-

ção no trânsito da capital e 

quando passa por uma ba-

tida, até orienta os envolvi-

dos a entrar em contato com 

a Justiça Móvel de Trânsito.

CONCILIAÇÃO 
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Gildário explica ainda que 

para exercer a função de 

conciliador não é neces-

sário ter formação jurídica, 

embora o recomendável se-

ja ter conhecimento da área. 

“É preciso saber o mínimo 

do jurídico para orientar as 

partes a trilhar o caminho 

certo no acordo. O ideal ain-

da é conhecer dos desdo-

bramentos sobre acidentes 

de trânsito”, completa.

De acordo com ele, o 

conciliador pode muito bem 

ser conhecido como ‘apa-

gador de fogo’, porque é ele 

o responsável por acalmar 

as partes quando estão exal-

tadas, explicar todos os pro-

cedimentos e formalizar o 

acordo, para ser enviado à 

homologação do juiz. “Ex-

plicamos que a concilia-

ção é o caminho mais rápi-

do, gratuito e eficaz e que os 

envolvidos podem conver-

sar e dialogar para flexibili-

zar uma solução”, diz.

É papel também do con-

ciliador orientar o motoris-

ta que nas situações em que 

uma das partes envolvidas 

no acidente foge do local, o 

outro motorista deve anotar 

a placa, pois assim a equipe 

da JMT conseguirá mon-

tar o processo e, posterior-

mente, será marcada audi-

ência no 4º Centro Judiciá-

rio de Soluções de Conflitos. 

“Em todo acidente, por mais 

simples que seja, é preci-

so tudo ser documentado. É 

uma cautela que o motoris-

ta precisa tomar, de regis-

trar oficialmente a existên-

cia do acidente. Se não há 

essa cautela, pode ser que 

um dia a pessoa seja sur-

preendida por uma intima-

ção da parte contrária que 

esteve no acidente e distor-

ceu o fato”, informa.

 Em todo 
acidente, por 
mais simples 
que seja, 
é preciso 
tudo ser 
documentado. 
É uma cautela 
que o motorista 
precisa tomar,
GILDÁRIO NUNES FREITAS,
CONCILIADOR

Especialista em trânsi-

to e professor da Pontifí-

cia Universidade Católica de 

Goiás (PUC-Goiás), o enge-

nheiro Benjamim Jorge Ro-

drigues dos Santos cita que 

o diálogo no trânsito, em ca-

so de acidentes, é o principal 

meio de inibir qualquer ti-

po de violência e acalmar os 

ânimos – exatamente nas si-

tuações em que o nervosis-

mo pode ‘tomar conta’ dos 

envolvidos. Para ele, o pro-

grama JMT, ao buscar a me-

diação e a conciliação do 

conflito, consegue também 

amparar as partes envolvi-

das. “A pessoa se sente mais 

calma, amparada e segura, 

principalmente o que se jul-

ga vítima. Sabe que aque-

les profissionais que estão 

ali, naquele momento cha-

to, imprevisível, estão ali pa-

ra ajudá-lo”, reforça.

Por atuar há vários anos na 

área de trânsito, Benjamim re-

conhece o que tem dado certo 

ou não para promover a edu-

cação entre motoristas. No 

caso da JMT, ele afirma que 

o simples fato de a van circu-

lar pelas ruas de Goiânia já é 

um fator educativo. “O moto-

rista olha para a carro da Jus-

tiça Móvel de Trânsito e pen-

sa que tem de andar de acor-

do com as normas de trânsito 

e da Justiça, dentro da lei”.

Quando o assunto é 

campanha informativa, o 

especialista alerta que ain-

da é preciso avançar. De 

acordo com ele, atualmen-

te, esse tipo de orientação 

tem sido feito de forma es-

porádica, apenas em de-

terminadas épocas do ano, 

como na Semana Nacional 

do Trânsito. “Precisam ser 

mais constantes, ao longo 

de todo ano. Já que existem 

verbas recolhidas das mul-

tas, por que não aplicá-las 

nessas campanhas. E preci-

sam ser realmente educati-

vas, contemplando todos os 

atores do trânsito, abordan-

do assuntos que promovam 

educação para reduzir aci-

dentes, explicando o que 

pode acontecer em caso de 

excesso de velocidade, álco-

ol e direção, entre outros as-

suntos. Outra coisa é a falta 

de transparência para onde 

vai o dinheiro recolhido das 

multas. Falta uma prestação 

de contas”, enfatiza.

O Detran-GO tem busca-

do investir em projetos e cam-

panhas para promover a edu-

cação no trânsito. É o caso de 

trabalhos voltados para dife-

rentes públicos, incentivando, 

inclusive, crianças como mul-

tiplicadores de conhecimento. 

Palestras educativas e didáticas 

são promovidas em escolas 

municipais, estaduais e par-

ticulares para promover mu-

dança de valores, comporta-

mentos e atitudes no trânsito.

Outra ação do Detran-

-GO é o #EvoluaNoTransi-

to, campanha digital perma-

nente de educação que bus-

ca abordagem, de forma leve 

e descontraída, com condu-

tores e pedestres, sobre os 

princípios básicos para man-

ter a ordem no trânsito. Tra-

ta-se de um acervo digital, 

informando e tirando dúvi-

das relacionadas ao trânsito.

APAGADOR DE INCÊNDIO

CAMPANHAS E EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO 
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O Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás (TJGO) 

investiu, neste ano, R$ 1,3 

milhão na aquisição de dez 

novas vans para o Progra-

ma Justiça Móvel de Trânsi-

to. Os novos veículos, equi-

pados com computador, 

impressora, mesa e cadei-

ras apropriadas, atendem as 

comarcas de Goiânia, Aná-

polis, Itumbiara, Goiatu-

ba e Rio Verde. Os veículos 

foram entregues pelo pre-

sidente do TJGO, desem-

bargador Leobino Valente 

Chaves, ao coordenador do 

Núcleo Permanente de Mé-

todos Consensuais de Solu-

ção, juiz Paulo César Alves 

das Neves, em solenidade 

realizada no dia 20 de maio, 

que contou com a presença 

do corregedor-geral da Jus-

tiça de Goiás, desembarga-

dor Gilberto Marques Filho, 

iniciativas voltadas para o 

aperfeiçoamento da pres-

tação jurisdicional. O juiz 

Paulo César enfatizou o alto 

índice de acordos celebra-

dos nos atendimentos fei-

tos pelo Justiça Móvel, o que 

fortalece o movimento pela 

conciliação no Estado. 

do diretor-geral, Stenius La-

cerda Bastos, desembarga-

dores, juízes, diretores de 

área, e servidores.

Na ocasião, o desembar-

gador Leobino Chaves afir-

mou que os novos veículos 

são um instrumento de tra-

balho para acelerar a Justi-

ça e frisou a importância de 

EM CASO DE ACIDENTE
Entre em contato pelos números 

(62) 3261-9077, 3501-9104 ou 3501-9109

E-mail:mailto:jmt@tjgo.jus.br”jmt@tjgo.jus.br

Caso necessário, peça a quem presenciou a 

colisão para testemunhar

Forneça a documentação necessária

Esteja aberto às propostas do conciliador

FROTA 
RENOVADA

O desempenho alcançado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás (TJGO) durante a 9ª Se-

mana Nacional de Conciliação, ocorrida de 24 a 28 

de novembro de 2014, foi reconhecido pelo Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ). O tribunal goia-

no ganhou três categorias do prêmio Conciliar É 

Legal – foi o vencedor da categoria principal de 

Tribunal Estadual, ganhou o prêmio da categoria 

Maiores Índices de Composição na Semana Na-

cional de Conciliação, em relação ao critério rela-

tivo de acordos efetuados proporcional à popula-

ção e, também, o prêmio da categoria Prêmio Es-

pecial de Qualidade.

O Prêmio Tribunal de Justiça contempla o Tri-

bunal que se destacou pela criação, planejamento, 

implementação e institucionalização de boas prá-

ticas autocompositivas. No caso do Estado de Goi-

ás, foi pela Mediação Familiar realizada no 3º Cen-

tro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

em parceria com a Pontifícia Universidade Católi-

ca de Goiás. Já o Prêmio Especial de Qualidade é 

para os Tribunais que participaram de pesquisa de 

mensuração do grau de satisfação do jurisdicio-

nado com os conciliadores e com o próprio Tribu-

nal na Semana Nacional da Conciliação.

Em Goiás, foram realizados 7,6 mil acordos, re-

sultando na arrecadação de R$ 190,3 milhões. Os 

números apresentados pelo Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais e de Solução de Conflitos do 

TJGO, coordenado pelo juiz Paulo César Alves das 

Neves, revelaram também que, do total de audiên-

cias realizadas, 86,77% resultaram em acordo. So-

mente no último dia dos atendimentos o valor total 

arrecadado foi superior a R$ 122 milhões, com índice 

de 91,65% de acordos firmados. n

DESEMPENHO 
PREMIADO

CONCILIAÇÃO 

Texto 
Arianne Lopes

Foto
Hernany César
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mente, no âmbito do pri-

meiro grau. O trabalho na 

administração é propor 

formas para tornar a pres-

tação jurisdicionais mais 

célere e eficaz”.

Fechando o quadro dos 

auxiliares, o juiz Felipe Vaz 

de Queiroz tem, entre suas 

atribuições, o Justiça Ativa, 

que promove uma força ta-

refa em comarcas com pro-

cessos acumulados. Du-

rante os dias que o progra-

ma desempenha atividades 

no local, magistrados são 

deslocados para colaborar, 

realizando várias audiên-

cias cíveis e criminais, des-

pachos e decisões, a fim 

de agilizar o trâmite. Para 

Queiroz, a iniciativa repre-

senta uma ferramenta im-

portante para o desempe-

nho da justiça no Estado. 

Ferreira completa que os 

três juízes “atuam em har-

monia e conjunto, numa 

constante troca de ideias”, 

para, também, assessorar a 

presidência em questões ad-

ministrativas e jurídicas”. n

CONHECIMENTO EM 
GESTÃO E JUSTIÇA

mandas Repetitivas e Com-

plexas. O mutirão visitado 

antes da entrevista, inclusi-

ve, é uma das iniciativas en-

globadas para reduzir o acer-

vo judicial de ações de apo-

sentadoria, principalmente, 

em cidades com popula-

ção rural expressiva. “A visi-

ta é uma forma de prestigiar 

os trabalhos e toda a equipe. 

Temos feito isso em sempre 

que possível”, falou o magis-

trado na ocasião, destacando 

as qualidades do programa.

Estar à frente de proje-

tos que abordam os desa-

fios da justiça e levar isso à 

presidência do TJGO é, jus-

tamente, a função primor-

dial como juiz-auxiliar, para 

Reinaldo Alves Ferreira. Pela 

terceira gestão consecutiva 

no cargo, o magistrado ex-

plica que a função engloba 

assessorar o presidente no 

desenvolvimento de novas 

políticas de gestão. 

“O juiz-auxiliar traz da 

atividade jurisdicional um 

amplo conhecimento do 

Poder Judiciário, principal-

P
ela primeira vez 

como juiz-auxi-

liar da presidên-

cia do Tribunal de 

Justiça do Estado 

de Goiás (TJGO), Sebastião 

José de Assis Neto enca-

ra com positividade o desa-

fio. Após viajar 156 quilôme-

tros, de Uruana a Goiânia, 

para acompanhar um mu-

tirão previdenciário, ele fa-

lou com a reportagem sobre 

a responsabilidade de ocu-

par o cargo, que une admi-

nistração aos conhecimen-

tos em magistratura.

“É uma experiência enri-

quecedora para a vida, e não 

apenas curricular. Em vez 

de ser provocado, é preciso 

ter proatividade e dinamis-

mo para trabalhar em pro-

jetos, participar reuniões e, 

principalmente, entender e 

propor melhorias à gestão 

do Poder Judiciário”. 

Entre suas atribuições, 

Assis Neto é coordenador 

do Projeto Acelerar, que está 

dentro do Comitê e Núcleo 

de Enfrentamento das De-

Texto
Lilian Cury

Fotos 
Aline Caetano
Hernany César

JUÍZES AUXILIARES DA PRESIDÊNCIA UNEM 
CONHECIMENTO PARA MELHORAR A PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO TJGO

l Núcleo de Cooperação 

Judiciária

l Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos

l Comissão de Justiça 

Educacional

l Comissão de Direitos 

Humanos

l Programa Justiça 

Terapêutica

l Comissão de Planejamento 

e Execução da Meta 4 da 

Estratégia Nacional de 

Justiça e Segurança Pública 

(Enasp). 

l Comitê Gestor Regional e 

Orçamentário do 1º grau

l Comissão Gestora do Plano 

de Logística Sustentável

l Coordenadoria do Sistema 

dos Juizados Especiais e 

Turmas Recursais

l Presidente da Comissão dos 

Direitos Humanos do TJGO

l Substituto do juiz-diretor do 

Foro de Goiânia Foto

l Comitê e Núcleo de 

Enfrentamento das 

Demandas Repetitivas e 

Complexas

l Comitê Gestor do Processo 

Judicial Eletrônico 

l Coordenador do 

Comitê Estadual para 

Monitoramento e 

Resolução de Conflitos 

Fundiários Rurais e 

Urbanos

l Comissão Permanente de 

Processo Disciplinar da 

Secretaria do TJGO

l Coordenador-geral da 

Comissão Especial Interna 

para Estudos a Respeito da  

Audiência de Custódia

l Suplente no Comitê Gestor 

de Contas Especiais

l Juiz substituto do 

juiz conciliador dos 

processos que tramitam 

no Departamento de 

Precatórios

l Coordenador do Comitê de 

Precatórios do Estado de 

Goiás

l Comissão de Inconsistência 

das Estatísticas de 

produtividade dos 

processos em tramitação no 

2º grau de jurisdição

l Comissão Permanente de 

Segurança do TJGO

l Presidente da Comissão 

Permanente de Prevenção 

e Eliminação ao Nepotismo 

do Poder Judiciário

l Comitê Gestor das Contas 

Especiais

l Conciliador de Precatórios

l Fórum Nacional de 

Precatórios

l Comissão Permanente de 

Processo Disciplinar da 

Secretaria do TJGO

l Núcleo de Enfrentamento 

das Demandas Repetitivas e 

Complexas

Felipe Vaz 
de Queiroz

Sebastião José 
de Assis Neto

Reinaldo Alves 
Ferreira

JUIZ AUXILIAR
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ARTIGO

Resultado de árduo tra-

balho de uma comissão de 

processualistas, presidida 

pelo Ministro Luiz Fux, do 

Supremo Tribunal Federal, 

o projeto do novo Código 

de Processo Civil, de acordo 

com as próprias palavras do 

eminente Ministro, quando 

de sua apresentação ao Se-

nado Federal, tem o desafio 

de “resgatar a crença no ju-

diciário e tornar realidade a 

promessa constitucional de 

uma justiça pronta e célere”. 

Forte em tais premissas, 

as inovações previstas no 

novo Código de Processo Ci-

vil visam reduzir o tempo de 

tramitação das demandas e 

privilegiam a instrumentali-

dade das formas, suprimindo 

diversos institutos consagra-

dos pelo Direito Processual 

Civil Pátrio, a fim de fazer va-

ler o princípio da duração ra-

zoável do processo insculpi-

do no inciso LXXVIII do art. 5º 

da Constituição Federal.

Em que pese às altera-

ções previstas no âmbito dos 

recursos nos tribunais, ob-

servo que o texto da novel 

legislação processual privi-

legia a agilidade na tramita-

ção dos processos em pri-

meiro grau de jurisdição, por 

onde se resolve a esmagado-

ra maioria dos conflitos que 

chegam ao Poder Judiciário.

O 
novo Código de 

Processo Civil 

já suscita diver-

sas discussões e 

questionamentos 

antes mesmo de sua entra-

da em vigor.

Sancionado pela Presi-

dente da República no dia 16 

de março do corrente ano, a  

nova lei processual civil bra-

sileira terá efetiva aplicação 

após o decurso de uma va-

catio legis de um ano, a con-

tar da data de sua publicação.

Texto 
Carlos Alberto França 

Desembargador 
Diretor da ESMEG

Foto
Hernany César

Ilustração
Wendel Reis

O NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL 
EM PRIMEIRO GRAU 
DE JURISDIÇÃO
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n Ampliação das hipóteses de impro-

cedência liminar do pedido - a pos-

sibilidade de improcedência limi-

nar do pedido, atualmente prevista 

pelo art. 285-A do Código de Proces-

so Civil, ganha mais força e abran-

gência com a criação de um capítu-

lo próprio autorizando o julgamen-

to de improcedência de plano do 

pedido, independente da citação do 

réu. A improcedência liminar do pe-

dido terá lugar quando este contra-

riar enunciado de súmula do Supre-

mo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça; acórdão profe-

rido pelo Supremo Tribunal Federal 

ou pelo Superior Tribunal de Justiça 

em julgamento de recursos repetiti-

vos; entendimento firmado em in-

cidente de demandas repetitivas ou 

assunção de competência; quando 

contrariar enunciado de súmula de 

tribunal de justiça sobre direito local 

e, ainda, se verificada, desde logo, a 

decadência ou a prescrição (art. 332, 

incisos I a IV e §1º).

ATENTO ÀS SENSÍVEIS 
TRANSFORMAÇÕES A 
SEREM INSERIDAS À PRÁTICA 
FORENSE, PASSO A ENUMERAR 
ALGUMAS MODIFICAÇÕES 
PREVISTAS NO NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL 
NO PROCESSAMENTO DAS 
AÇÕES EM PRIMEIRO GRAU 
DE JURISDIÇÃO: n Prazo e preliminares a serem alega-

das em sede de contestação -  nos 

casos em que ocorrer a realização de 

audiência de conciliação, o prazo de 

15 (quinze) dias para ofertar contesta-

ção contar-se-á da data da audiência. 

O réu poderá alegar, antes de discu-

tir o mérito, além das hipóteses atual-

mente previstas no art. 301, do Códi-

go de Processo Civil, a incompetên-

cia relativa, a incorreção do valor da 

causa e a indevida concessão do be-

nefício da gratuidade da justiça, o que 

resulta na extinção dos incidentes, 

com autuação própria e em apenso 

aos autos da ação principal presentes 

no atual CPC (artigos 335, incisos I e II 

e 337, incisos I a XIII).

n Distribuição dinâmica do ônus da 

prova – no título pertinente às pro-

vas, nota-se uma significativa alte-

ração quanto à distribuição do ônus 

da prova. Em regra, continuar-se-á 

utilizando a atual sistemática previs-

ta no art. 330, incisos I e II, do atu-

al Código de Processo Civil, uma vez 

que o novel dispositivo, o artigo 373, 

incisos I e II, traz a mesma redação. 

Entretanto, o seu parágrafo primei-

ro confere ao juiz a possibilidade de 

atribuir o ônus da prova de modo di-

verso, atribuindo-o à parte que tiver 

melhores condições de produzir a 

prova. É importante frisar que a in-

versão do ônus da prova, nestes ca-

sos, deverá ser feita por meio de de-

cisão fundamentada e com a ob-

servância do contraditório, sendo 

vedada a inversão do ônus da prova 

nas situações em que a desincum-

bência do encargo pela parte seja 

impossível ou excessivamente difícil 

(artigos 373, incisos I e II e parágra-

fos 1º e 2º).

n Petição inicial com a opção do au-

tor pela realização ou não de au-

diência de conciliação e realiza-

ção de prévia audiência de con-

ciliação - no tocante aos requisitos 

da petição inicial, nota-se o acrésci-

mo, dentre os requisitos atualmente 

previstos pelo art. 282 do Código de 

Processo Civil em vigência, a indica-

ção, já na peça de começo, da opção 

do autor pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou media-

ção (art. 319, inciso VII). De acordo 

com a nova sistemática, presentes os 

requisitos da petição inicial e, se não 

for o caso de improcedência liminar 

do pedido, será designada audiência 

de conciliação ou de mediação, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, salvo nos casos em que as par-

tes litigantes manifestem expressa-

mente disposição contrária à enta-

bulação de acordo ou, quando não 

se admitir a autocomposição (artigo 

334, caput e §4º, incisos I e II). Esta 

alteração processual busca colocar 

fim ao litígio no nascedouro, presti-

giando a composição entre as partes.
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n Julgamento antecipado parcial de 

mérito -  no capítulo pertinente ao 

julgamento conforme o estado do 

processo, o novo Código de Proces-

so Civil mais uma vez inova ao pre-

ver a possibilidade de julgamento 

antecipado parcial de mérito, quan-

do um ou mais dos pedidos for-

mulados ou parcela deles mostrar-

-se incontroverso e estiver em con-

dições de imediato julgamento (art. 

356, incisos I e II). Trata-se de mais 

uma medida destinada à agilização 

do julgamento das lides, entregan-

do às partes do processo parcela da 

prestação jurisdicional almejada que 

poderá, desde logo, ser liquidada ou 

executada (§2º do art. 356).

n Apreciação de todos os funda-

mentos suscitados no processo, 

sob pena de nulidade da sentença 

-  além dos elementos da sentença, 

previstos em seção própria, no capí-

tulo destinado à sentença e à coisa 

julgada, instituiu-se que não consi-

derar-se-á fundamentada a senten-

ça que deixe de enfrentar todos os 

argumentos deduzidos no processo 

e que sejam capazes de, em tese, in-

firmar a conclusão adotada pelo jul-

gador (art. 489, §1º, inciso IV). 

n Observância à ordem cronológica 

de conclusão para o julgamento das 

ações -  o artigo 12 do novel Diploma 

Processual Civil estabelece que “os juí-

zes e tribunais deverão obedecer à or-

dem cronológica para proferir sentença 

ou acórdão”, dispondo em seu parágrafo 

primeiro que a lista dos processos aptos a 

julgamento deve estar à disposição para 

consulta, tanto nos cartórios, quanto na 

rede mundial de computadores. Trata-

-se de iniciativa instituída para dar publi-

cidade e transparência à tramitação dos 

feitos e, ainda, evitar que não haja uma 

escolha aleatória em relação à ordem de 

julgamento das demandas, criando-se, 

assim, um critério objetivo para a ordem 

de preferência no julgamento dos feitos. 

Como visto, estes são apenas alguns 

dos diversos pontos que serão alterados 

na dinâmica processual civil hodierna, 

no primeiro grau de jurisdição, esperan-

do que possam levar a maior efetividade 

na tramitação dos processos em primei-

ro grau de jurisdição, tornando mais ágil 

a entrega da prestação jurisdicional sem 

desprezar os princípios constitucionais 

e processuais que regem o Direito Pro-

cessual Civil Brasileiro. Não se pode ol-

vidar, contudo, que somente alterações 

legislativas não ensejarão  agilidade no 

julgamento e conclusão dos milhões e 

milhões de ações que ingressam no Po-

der Judiciário, sendo necessária, sem 

dúvida, a mudança de cultura da socie-

dade brasileira em relação à litigiosidade 

e melhor estruturação da justiça nacio-

nal, com o uso maciço de tecnologias 

modernas e eficiente gestão judiciária, 

aqui incluindo o trabalho de magistra-

dos e servidores, além de melhor cons-

cientização do advogado sobre a impor-

tância de sua atuação para a celeridade 

da prestação jurisdicional.   n

n Contagem dos prazos processuais 

em dias úteis - atendendo a uma 

velha reivindicação dos advogados, 

o novo Código de Processo Civil al-

terou a forma de contagem dos pra-

zos processuais, que passarão a ser 

contados tão somente nos dias úteis, 

propiciando, assim, o descanso dos 

causídicos nos finais de semana e 

feriados (art. 219), o que, por certo, 

concorrerá para atrasar o desfecho 

das demandas.

n Observância do contraditório mes-

mo para decidir matéria de ordem 

pública -  trata-se de regra inova-

dora no Direito Processual Civil Bra-

sileiro, na medida em que veda ao 

magistrado que prolate decisões so-

bre qualquer questão, mesmo as de 

ordem pública, com base em fun-

damento sobre o qual não se tenha 

dado às partes oportunidade de se 

manifestar, salvo se a matéria ver-

sar sobre medida de urgência ou seja 

proferida a fim de evitar o pereci-

mento do direito (artigos 9º 10º). A 

inclusão da exigência em comen-

to privilegia o contraditório, que se 

efetiva com a participação ativa das 

partes no processo, inclusive em re-

lação à realização dos atos prepara-

tórios das decisões judiciais.   
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a dor, o sofrimento e as an-

gústias das partes. “Enfren-

tei vários casos em que a in-

dignação com a demora e a 

necessidade premente me 

levou a emoção e ao cho-

ro. Sou humano e às vezes 

não tem como se manter to-

talmente insensível à dor do 

semelhante”, disse.

E foi assim, na comar-

ca de São Simão enquan-

to era realizado o mutirão 

de audiências previdenci-

árias. Na sala de audiên-

cia, o juiz se deparou com 

o caso de segurado obriga-

tório. Um mecânico de má-

quinas, com renda superior 

a R$ 4 mil, ficou doente por 

NÚCLEO PREVIDENCIÁRIO

SENSIBILIDADE A 
SERVIÇO DA JUSTIÇA

condicionei, inclusive com 

promessas, a cumprir o pa-

pel de magistrado com zelo, 

afinco, celeridade e efetivi-

dade e as ações do Núcleo 

Previdenciário me propor-

cionam o cumprimento da 

missão assumida”, frisou 

Everton Santos.

Everton conseguiu ven-

cer. Superou e virou juiz. 

Com sensibilidade, reali-

za audiências com pessoas 

que têm a história semelhan-

te e que podem ter um des-

tino parecido. Everton Santos 

contou que em várias oca-

siões, durante as audiências 

do Núcleo Previdenciário, se 

envolveu emocionante com 

C
om uma histó-

ria de superação, 

o juiz Everton Pe-

reira Santos, do 1º 

Juizado Especial 

Cível e Criminal de Catalão, 

é magistrado integrante da 

equipe do Núcleo Previden-

ciário. Ele contou que ficou 

aposentado por invalidez 

por quase três anos devido à 

insuficiência renal, que o le-

vou a um transplante de rim. 

Por esse motivo, durante os 

anos de 2001 a 2007, com-

pareceu às dependências 

do INSS dezenas de vezes 

para ser submetido a perí-

cias médicas. “E, antes da 

aprovação no concurso, me 

Texto
Arianne Lopes

Fotos 
Aline Caetano

  

NÚCLEO PREVIDENCIÁRIO, DO PROGRAMA ACELERAR 
DO TJGO, REALIZA MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS EM 
DIVERSAS COMARCAS, RESULTANDO EM MAIOR 
CELERIDADE ÀS DEMANDAS RECORRENTES
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quase dois anos e ficou sem 

nenhum rendimento, pois o 

INSS não reconheceu admi-

nistrativamente o seu direito 

ao auxílio-doença e poste-

rior aposentadoria por inva-

lidez. Após realizada a perí-

cia pelos profissionais que 

atuam no Programa Acele-

rar Previdenciário, o INSS 

propôs acordo na audiência.

“E o resultado foi uma 

comemoração cheia de ale-

grias, agradecimento a Deus 

e muitas lágrimas, pois 

aquele segurado estava há 

mais de dois anos sem ne-

nhuma condição digna de 

sustento para sua família. A 

solução da qual eu participei 

naquele dia me emocionou 

muito, e todas as vezes que 

recordo as lágrimas voltam. 

Por outro lado, o sentimen-

to de missão cumprida aca-

ba por agregar um engran-

decimento da alma. Me faz 

me sentir útil aos necessita-

dos de Justiça”, pontuou.

Além da experiência que 

vive em cada audiência, Ever-

ton esclareceu que as deman-

das previdenciárias têm um 

diferencial, a urgência e a ne-

cessidade. Segundo ele, a ma-

téria é de baixa complexida-

de, entretanto, atinge um gru-

po de jurisdicionados carentes 

de direito e extremamente ne-

cessitados de ações urgentes 

do Poder Judiciário. “Grande 

parte dos autores se encontra 

com problemas de saúde ou 

em idade avançada, exigin-

do solução rápida, sob pena de 

o proveito ser usufruído pelos 

herdeiros do autor, o que é in-

concebível pelo poder que as-

sumiu o encargo de dizer e re-

alizar o direito. Assim, sob este 

aspecto o magistrado lida com 

problemas sensíveis de pesso-

as carentes”, salientou.

dade de segurado especial ou 

segurado obrigatório. O se-

gurado especial é aquela pes-

soa que não contribui com a 

previdência, por exemplo, os 

pescadores e pessoas que vi-

vem a maior parte da sua vida 

na área rural, que passam o 

dia todo no sol trabalhando 

para tirarem o sustento de sua 

família. Assim, a legislação fez 

esta opção de não exigir que 

essas pessoas façam a contri-

buição para que seja segurada 

na velhice”, observou.

Porém, para Reinaldo Du-

tra, o importante é que o ju-

risdicionado que participa do 

mutirão sai com a resposta. 

“Os processos são soluciona-

dos com sentenças. As pes-

soas que esperam por uma 

resposta, a Justiça atende; 

aposentando ou negando o 

pedido. Já os que tiveram os 

benefícios negados terão o 

direito de recorrer”, ressaltou.

ano, os processos antigos 

estão zerados e as audiên-

cias marcadas são todas de 

ações recentes, de menos de 

um ano. “Com a nossa visi-

ta ao local, durante a reali-

zação do mutirão, as pesso-

as vão se informando, tanto 

as que participaram da au-

diência, seja na condição 

de parte requerente ou tes-

temunha, elas vão repas-

sando as informações para 

outras pessoas, propagan-

do assim a nossa atuação e 

fazendo com que as pesso-

as se aproximem da Justiça”, 

frisou Reinaldo Dutra.

O magistrado observou 

também que nem sempre os 

pedidos são deferidos. Segun-

do ele, quando são indeferi-

dos, o juiz, ao analisar deti-

damente o processo, entende 

que a pessoa não tem direito. 

“O motivo é que muitas ve-

zes a pessoa não tem a quali-

O Núcleo Previdenciá-

rio tem uma importân-

cia essencial para as pesso-

as que possuem ações ajui-

zadas, uma vez que todos os 

processos previdenciários 

são julgados neste evento, 

dando maior celeridade a 

esta que é uma demanda re-

corrente ao Poder Judiciário 

Goiano. A opinião é do co-

ordenador do Núcleo Pre-

videnciário, juiz Reinaldo 

de Oliveira Dutra. “É funda-

mental que as pessoas sai-

bam que a Justiça está lá pa-

ra atendê-las”, disse ele.

“Primeiramente, nós li-

gamos ou fazemos uma vi-

sita na comarca. Em segui-

da, é feito um levantamento 

de quantos processos previ-

denciários estão ajuizados e 

quantos estão em fase de jul-

gamento. Feito isso, marca-

mos uma data dentro do ca-

lendário já existente e vamos 

com toda a equipe, composta 

por juízes, representantes do 

Instituto Nacional do Segu-

ro Social (INSS), de servidores 

que auxiliam nas audiências 

e os que expedem as Requi-

sições de Pequeno Valor (RP-

V´s). Enfim, temos toda es-

trutura para realizar o muti-

rão e julgar os processos em 

tramitação”, afirmou.

Ainda de acordo com 

o coordenador do Núcleo 

Previdenciário, depois que 

o esforço concentrado pas-

sou a ir em todas as comar-

cas pelo menos uma vez ao 

JUSTIÇA MAIS 
PRÓXIMA DO 
CIDADÃO

As demandas 
previdenciárias 

têm um 
diferencial, a 
urgência e a 

necessidade. A 
matéria é de baixa 

complexidade, 
entretanto, atinge 

um grupo de 
jurisdicionados 

carentes”

JUIZ DE DIREITO EVERTON PEREIRA SANTOS, 
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE CATALÃO 

Proximidade: 
Juiz de Direito 
Reinaldo de Oliveira 
Dutra, coordenador do 
Núcleo Previdenciário, 
conversa com 
jurisdicionada 
durante Mutirão 
Previdenciário: “As 
pessoas que esperam 
por uma resposta, a 
Justiça atende.”

NÚCLEO PREVIDENCIÁRIO
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Antes de assumir a co-

ordenação do Comi-

tê de Enfrentamento das 

Demandas Repetitivas e 

Complexas, a desembar-

gadora Sandra Regina Teo-

doro Reis já vem acompa-

nhando o trabalho do Nú-

cleo Previdenciário, que 

concentra ações com esta 

característica. “Acho mui-

to importante a inciativa. 

É uma forma de dialogar 

com a sociedade em um 

esforço continuado, que 

tem nos aproximado dos 

cidadãos”, destacou.

Segundo a desembarga-

dora, em uma comarca que 

só tem um juiz, por exemplo, 

levaria muito tempo para o 

magistrado concluir o gran-

de volume de processos que 

constam da pauta do muti-

rão, que, com esforço con-

centrado, é julgada em um 

único evento. “O juiz da co-

marca levaria no mínimo um 

ano pra findar a demanda 

que é atendida no Previden-

ciário. Quando há necessida-

de, a equipe do Núcleo Previ-

denciário fica no fórum até as 

23 horas e trabalha no sába-

do para que todos os proces-

sos sejam concluídos”, frisou.

Sandra Regina vê a cele-

ridade processual como uma 

das grandes vantagens des-

se trabalho. “Ajuda na ima-

gem positiva do Poder Judi-

ciário. Em resumo, estou en-

cantada com esse programa e 

orgulhosa em fazer parte des-

sa equipe. Sem falar na reper-

cussão nacional que o Judici-

ário goiano está tendo na mí-

dia nacional, além da goiana”, 

destacou, ao contar várias his-

tórias que leu no site do TJGO. 

O Previdenciário mostra uma 

“nova cara” do Judiciário, no 

qual o juiz sai de trás da mesa, 

do conforto da sua comarca e 

vai para rua atender o jurisdi-

cionado, indo nas casas e rea-

lizando audiências.

O coordenador do Pro-

grama Acelerar e juiz auxi-

liar da Presidência, Sebas-

tião José de Assis Neto, des-

tacou que o Judiciário passa 

atualmente por um processo 

de transformação, caracteri-

zado pela maior proximida-

de da população. “O Previ-

denciário reflete a democra-

tização da Justiça e é capaz 

de dar resposta à demanda 

previdenciária da população 

goiana”, afirmou.

Para ele, uma qualida-

de do mutirão é que o juiz da 

comarca não precisa cance-

lar seus afazeres e audiências 

de outras naturezas, princi-

palmente as de prioridades 

como de família ou criminal. 

O mutirão é realizado e a co-

marca continua em sua roti-

na. A equipe do Previdenciá-

rio é completa. Juízes, auxilia-

res, servidores. Enfim, fórum 

não precisa parar para receber 

o previdenciário”, concluiu.

COORDENADORA 
DE COMITÊ ACOMPANHA AÇÕES

NÚCLEO 
PREVIDENCIÁRIO É 
DESTAQUE NA MÍDIA

Os bons números do Núcleo Previdenciá-

rio chamaram a atenção da imprensa nacio-

nal e local. O programa foi destaque várias ve-

zes na página do Conselho Nacional de Jus-

tiça (CNJ), no Rádio e TV Justiça. O jornal O 

Estado de S. Paulo também publicou o traba-

lho. Os meios de comunicação local também 

divulgaram os dados e o trabalho da equipe 

Programa Acelerar – Núcleo Previdenciário.

“Em menos de meia hora, o juiz ouviu as 

testemunhas e deu a sentença”, a reportagem 

da Tv Anhanguera Goiás mostrou trabalha-

dores rurais que garantiram a aposentadoria. 

Na matéria, foi retratado o trabalho do juiz 

Reinaldo Dutra, no Mutirão Previdenciário. 

O jornal O Popular também publicou sobre o 

trabalho desenvolvido pela equipe.

Além disso, Tv Record e Tv Brasil Cen-

tral também divulgaram a iniciativa do TJGO 

com matérias jornalísticas e links ao vivo.

Iniciativa: 
Desembargadora 
Sandra Regina Teodoro  
Reis (de amarelo e 
preto) participa de 
audiência do Mutirão 
Previdenciário na 
comarca de Guapó.

NÚCLEO PREVIDENCIÁRIO
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HOMEM PASSA DOIS DIAS NA 
ESTRADA PARA SE APOSENTAR

Sem poder sair de ca-

sa por problemas men-

tais, Edson Alves Sanção, de 

37 anos, recebeu a visita do 

juiz Andrey Máximo Formi-

ga. Ele mora em um cômo-

do no fundo da casa da mãe 

e do irmão, construído com 

ajuda de vizinhos. Sua au-

diência foi marcada para o 

Acelerar Previdenciário, no 

fórum de Porangatu.

Porém, diante da impos-

sibilidade de Edson sair de 

casa, o magistrado foi até ao 

local e, após verificar todas 

as informações, concedeu-

-lhe o benefício assistencial, 

o chamado Lei Orgânica da 

Assistência Social (Loas).

Andrey Máximo disse 

que não é primeira vez que 

isso acontece. Ele já se des-

locou outras vezes até a casa 

da parte, para realizar audiên-

cias. “Temos a possibilidade 

de entregar a prestação juris-

dicional em um tempo mais 

curto do que normalmente se 

leva, em razão do volume de 

processos”, frisou.

De acordo com o magis-

trado, se o Judiciário não ti-

vesse ido até a casa de Edson, 

o processo demoraria cerca 

de oito meses para ser con-

cluído. “É gratificante focar 

naqueles que são excluídos, 

nas pessoas que ficam à mar-

gem da sociedade pela falta 

de condições financeiras ou 

por não terem aptidão de tra-

balho”, destacou.

Sem falar, andar e sem 

consciência de seus atos, Ed-

son não tinha condições de 

responder as perguntas fei-

tas pelo juiz, as quais foram 

respondidas por seus familia-

res. De acordo com José Al-

ves Sanção, irmão mais velho 

de Edson, a família se reveza 

para cuidar dele. “Minha mãe 

já não dá mais conta. Eu e 

minhas duas irmãs cuidamos 

dele, que é igual a uma crian-

ça, só que ele é muito agres-

sivo. Bate em todo mundo 

e quebra tudo o que vê pela 

frente. Somente nós três en-

tramos na casa dele”, contou.

Com dificuldades de falar 

por ter sofrido um acidente 

vascular cerebral (AVC), José 

Alves não sabe explicar qual o 

nome da doença que o irmão 

tem. “Ele nasceu uma crian-

ça normal, depois dos 12 anos 

ficou doido e de um tempo 

para cá ficou impossível vi-

ver em sociedade.” A histó-

ria confirmada pelo vizinho 

da família, Juracy Tavares da 

Câmara. “Conheço o Edson 

desde bebê e acompanhei o 

sofrimento da família. Nós 

aqui também comemoramos 

com a família a concessão do 

benefício”, afirmou.

saiu de casa com o único 

destino: fórum de São Do-

mingos. Segundo ele, a via-

gem foi a passos rápidos. 

“Queria chegar logo. Eu saí do 

assentamento às 5 horas. An-

dei sete quilômetros e depois 

pedi carona”, contou. Che-

gou a Divinópolis de Goiás, 

distrito judiciário de São Do-

mingos, onde dormiu para 

no outro dia seguir viagem. 

“Dormi na casa de um co-

nhecido. Não tinha dinheiro 

para o hotel. Acordei na sex-

ta-feira e andei mais para pe-

gar um ônibus e chegar a São 

Domingos”, ressaltou.

Ao chegar a São Domin-

gos, a caminhada continuou. 

Raimundo dormiu na fazenda 

de um amigo, a 20 quilôme-

tros da cidade. “Para não gas-

tar o que eu não tenho, dormi 

na rede da casa de um conhe-

cido”, relatou. Depois de uma 

longa viagem, afirmou estar 

“um pouco cansado”. Mas ele 

não vê problema. “Eu tô feliz 

demais. Só tenho que agrade-

cer a Deus e a vocês”, falou.

O novo aposentado vive 

com a mulher, que ainda 

não é aposentada. Segundo 

ele, os oito filhos moram em 

outras cidades. “Foi cada um 

para cada canto. Hoje vive só 

eu, a mulher e Deus”, ressal-

tou. Ele interrompe a conver-

sa para falar que precisava ir 

para casa. “Deixa eu ir minha 

filha. Tenho que dar um jei-

to de ir embora. Vou ter que 

pedir carona ou pegar um 

ônibus. Não sei quando vou 

chegar em casa”, finalizou.

Antes de se aposentar, Rai-

mundo Alves de Carva-

lho, de 61 anos, passou dois 

dias na estrada para chegar 

ao fórum de São Domingos. 

Foram 120 quilômetros de 

ônibus, de carona e a pé. Es-

sas foram as formas que ele 

encontrou para se aposen-

tar. “Compensou sair de ca-

sa bem antes. Agora sou apo-

sentado”, disse.

O acordo foi homologado 

durante o Programa Acelerar 

– Núcleo Previdenciário, pelo 

juiz Demétrio Mendes Orne-

las Júnior, que presidiu uma 

das bancas montadas no fó-

rum. “Atender essas pessoas 

é gratificante”, disse o magis-

trado, que participou pela pri-

meira vez do mutirão.

Raimundo contou que 

HOMEM QUE VIVE ISOLADO É APOSENTADO 
EM MUTIRÃO PREVIDENCIÁRIO DE PORANGATU

Iniciativa: 
Raimundo Alves de 
Carvalho solucionou 
seu problema durante 
o mutirão em São 
Domingos: “Agora sou 
aposentado.”

Em domicílio: 
Juiz Andrey Formiga 
realiza audiência 
na casa de Edson 
Alves Sanção que 
foi aposentado por 
problemas mentais

NÚCLEO PREVIDENCIÁRIO
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Ao invés de ir ao fórum para 

realizar perícia e audiên-

cia, João Correia Paes recebeu 

em sua casa, o juiz Rodrigo de 

Melo Brustolin. A cozinha da 

residência se transformou em 

sala de audiência. Além do 

magistrado, estavam a procu-

radora do INSS, advogada e a 

médica-perita.

A audiência de João foi 

marcada no fórum, mas por 

problemas de saúde, ele fi-

cou impossibilitado de com-

parecer. A casa fica no Setor 

Arco-Íris, em Iporá, a qua-

se 10 quilômetros do fórum, 

e para ir ao local, ele precisa-

ria de chamar um táxi. João 

Correia, de 54 anos, tem 

hanseníase e há dois anos 

sofreu um acidente vascular 

cerebral (AVC). “Minha vida 

mudou, antes eu fazia tudo e 

agora não posso nem andar. 

Tenho vergonha de ter fica-

do assim. Eu era indepen-

dente”, lamentou.

Depois da audiência, João 

falou da satisfação de receber 

a equipe em sua casa. “Eu só 

tenho a agradecer. Não estou 

acreditando que vocês vieram 

aqui e ainda me aposentaram. 

Não esperava um juiz da mi-

nha residência”, afirmou. Ele 

contou ainda que mora com a 

esposa e duas filhas e a renda 

mensal da família é de R$ 900. 

“Minha mulher é diarista e mi-

EM IPORÁ, LAVRADOR CADEIRANTE 
É APOSENTADO EM CASA

nha filha mais velha é vende-

dora”, relatou. De acordo com 

ele, o benefício que passará a 

receber daqui alguns dias aju-

dará muito. “Vou comprar re-

médio, ajudar nas despesas de 

casa e das minhas filhas”.

Apesar de estar incapaci-

tado para o trabalho, João diz 

que a partir de agora é vida 

nova. Ele garantiu que vai dei-

xar de ter vergonha e tentará 

viver uma vida normal, mes-

mo usando a cadeia de rodas. 

“É muito difícil um pai de fa-

mília se ver nessa situação, 

mas vou superar”, destacou.

Advogando há 6 anos na 

comarca de Iporá, Fernanda 

Cristina Silva Teodoro dis-

se que nunca viu uma equi-

pe composta por juiz, pro-

curador e médico-perito se 

descolar até a casa do clien-

te para a realização da au-

diência. “Lá no fórum es-

tão sendo feitas mais de 80 

audiências e mesmo assim 

eles não mediram esforços 

para estarem na casa de seu 

João. Isso é o que eu chamo 

de Justiça”, ressaltou. 

JUÍZES VÃO A HOSPITAIS PARA APOSENTAR IDOSOS

da comarca e foi até ao juris-

dicionado. “Só eu sei o quan-

to isso é importante para mim. 

Se isso não tivesse aconte-

cido, não sei o que seria de 

mim”, falou lacrimejando.

Joaquim Pereira mora 

sozinho em uma casa aluga-

da, sem mulher e filhos, ele 

faz planos com o dinheiro 

que passará a receber. “Antes 

quero cuidar da minha saú-

de para depois comprar um 

lugar para morar. Isso para 

mim já é o bastante”, contou. 

Ele disse que começou a tra-

balhar muito cedo e somente 

após a morte da mãe passou 

A iniciativa dos juízes Bru-

no Leopoldo Borges Fon-

seca e Vinícius Caldas da Ga-

ma e Abreu mudaram a roti-

na de dois hospitais localiza-

dos na cidade de Bom Jardim 

de Goiás, distrito judiciário da 

comarca de Aragarças. Im-

possibilitados de comparecer 

ao fórum local para a realiza-

ção das audiências, os magis-

trados foram ao encontro de 

dois idosos para que eles fos-

sem aposentados. As audiên-

cias foram realizadas duran-

te o Projeto Acelerar/Mutirão 

Previdenciário, que aconte-

ceu do Fórum de Aragarças.

“Quando vi o juiz entrar no 

hospital levei um susto. Pen-

sei que tinha um preso muito 

perigoso aqui. Daí quando vi 

que era para realizar uma au-

diência de aposentadoria não 

acreditei”, falou com surpresa 

Thayrine Campos, recepcio-

nista do local.

Entre sustos e surpresas, 

houve também emoção. Jo-

aquim Pereira dos Santos, de 

47 anos, tem problema respi-

ratório e teve de ficar em ob-

servação no dia em que sua 

audiência seria realizada. Pro-

blema que foi resolvido quan-

do o juiz Bruno Fonseca saiu 

Mesa de audiência: 
Juiz Rodrigo de Melo 
Brustolin concede 
aposentadoria a 
João Correia Paes 
na cozinha de sua 
residência.

Ao jurisdicionado: 
Juiz Vinícius Caldas 
levou a Justiça  a 
cidadão que estava 
internado em hospital

NÚCLEO PREVIDENCIÁRIO



72 73REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Quando vi o juiz 
entrar no hospital 

levei um susto. 
Pensei que tinha 
um preso muito 

perigoso aqui.”

THAYRINE CAMPOS, 
RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NA CIDADE DE 

BOM JARDIM DE GOIÁS

a pensar no futuro. “Nunca 

juntei dinheiro e não pen-

sava no futuro. Hoje eu vejo 

como isso me faz falta. Devia 

ter me organizado para não 

depender de um salário-mí-

nimo”, desabafou.

Susto mesmo teve Se-

bastião Pereira Campos, de 

61 anos, ao saber pela advo-

gada que precisaria ir ao fó-

rum para se aposentar, fi-

cou tão nervoso que foi pa-

rar no hospital municipal 

da cidade. “Minha barriga, 

cabeça e estômago doem. 

Não queria ir ao fórum. Ia 

deixar isso de lado. Achava 

que lá era lugar de quem faz 

coisa errada”, contou.

Além disso, Sebastião 

não sabia como chegaria ao 

fórum de Aragarças, que fica 

distante cerca de 40 quilô-

metros de Bom Jardim de 

Goiás. “Ia ter de pedir carona 

ou ir de ônibus. Por causa 

desses problemas, não que-

ria ir de jeito nenhum”, rela-

tou. Ele cuida da mãe de 80 

anos e é com a aposentado-

ria dela que os dois vivem. 

Entretanto, com o benefício, 

segundo ele, os dois pode-

rão viver melhor.

Apesar de continuar in-

ternado, Sebastião agora 

está feliz. “Não sabia que era 

assim. O juiz chegou aqui 

e me explicou  tudo. Tinha 

visto esse povo (juiz) só pela 

televisão. Tô até me achan-

do importante”, brincou sor-

rindo. A audiência de Sebas-

tião no hospital foi presidida 

pelo juiz Vinícius Abreu.

AUDIÊNCIA DE JOVEM ESQUIZOFRÊNICO

Humberto de Souza, foram 

até eles para que audiência 

fosse realizada.

O benefício amparo so-

cial ao portador de defici-

ência havia sido concedi-

do, mas cortado logo em 

seguida. Contudo, o magis-

trado homologou o acordo 

e o INSS se comprometeu 

a restabelecer o benefício. 

Além de um salário-míni-

mo por mês, Daniel receberá 

também o valor de R$ 6.516 

mil, de atrasados.

Dona Maria Apareci-

da contou que há oito me-

ses o filho não sai de casa e 

fica apenas deitado. “É mui-

to triste vê-lo assim. Ele é 

novo e sempre disse que 

queria ser professor”, rela-

tou. Ela disse ainda que o 

jovem estudou e sempre 

foi uma pessoa normal, até 

que um dia deu uma crise e 

precisou ser levado às pres-

sas para o hospital. “A partir 

daí começou o nosso sufo-

co. Ele toma sete comprimi-

dos por dia e não pode fi-

car sem  porque senão fica 

muito agressivo”, destacou.

De poucas palavras, Da-

niel só responde o que lhe 

perguntam. “ Porque sim”, 

respondeu o jovem, ao ser 

“Quando a advogada me 

ligou e disse o dia da audi-

ência eu tentei me organi-

zar para ir, mas não consegui 

porque não havia ninguém 

para olhá-los e nem me le-

var”, contou. A casa fica cer-

ca de quatro quilômetros do 

fórum, e, para ir ao local, ela 

precisaria chamar um moto-

táxi. Porém, isso não foi pro-

blema, pois o juiz Luciano 

Borges da Silva, acompanha-

do da representante do INSS, 

Aladir Arantes, e dos advo-

gados da parte, Tereza Cris-

tina da Silva Araújo e Daniel 

Mãe de um jovem de 22 

anos que sofre de es-

quizofrenia, Maria Apareci-

da Sousa Neves, de 41 anos, 

achou que não ia conseguir 

o benefício do amparo so-

cial ao portador de deficiên-

cia por não poder ir ao fórum 

de Santa Helena, onde foi re-

alizado um mutirão previ-

denciário. A mãe não podia 

deixar o filho, Daniel Sousa 

de Lima, sozinho em casa. 

O marido dela sofre com um 

câncer no joelho esquerdo o 

que também o torna depen-

dente da esposa. 

questionado sobre o fato de 

ficar deitado durante todo 

o dia. “Ele só levanta para ir 

ao banheiro e tomar banho, 

a comida tenho que trazer 

aqui”, completou a mãe. Se-

gundo ela, o dinheiro será 

todo para comprar o medi-

camento do filho, que custa 

muito caro. “A gente ganha 

uma parte, mas ainda faltam 

alguns comprimidos”, afir-

mou. “Aqui em casa a coisa 

é feia. Vivemos da bondade 

dos outros, porque não te-

mos renda”, completou.

A advogada Tereza Cris-

tina também disse que es-

tava preocupada com o fato 

deles não poderem ir ao fó-

rum. “Fiquei surpresa quan-

do todos se empenharam em 

vir até aqui. Isso mostra que 

a Justiça realmente vai até ao 

cidadão. É sinônimo de efe-

tividade”, frisou. n

Quando a 
advogada me 
ligou e disse o 
dia da audiência 
eu tentei me 
organizar para 
ir, mas não 
consegui porque 
não havia 
ninguém para 
olhá-los e nem 
me levar”

MARIA APARECIDA DE SOUZA NEVES,
MÃE DE DANIEL LIMA

Em domicílio: 
Daniel de Lima teve 
o benefício 
concedido pelo juiz 
Luciano Borges em 
sua própria casa
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der Judiciário possa transmi-

tir à comunidade informa-

ções sobre a sua atuação de 

maneira global e sobre a atu-

ação dos Juízes de Direito. 

Em 2015 devem ser promo-

vidas 13 audiências públicas 

em todo o Estado de Goiás. 

“O Poder Judiciário vem 

responder o que a socieda-

de busca. E o que o Poder Ju-

diciário vem buscando, em 

parceria com os magistra-

dos e com os representan-

tes do Ministério Público, é 

dar, na medida do possível, o 

atendimento esperado e ide-

al. A Audiência Pública ofere-

ce ao jurisdicionado a opor-

tunidade de dar sugestões e 

fazer críticas sobre os anseios 

em relação ao Poder Judi-

ciário”, pontuou o correge-

dor-geral da Justiça de Goi-

ás, desembargador Gilber-

to Marques Filho, na abertura 

da 1ª Audiência Pública, do 

biênio 2015-2017, realizada 

no dia 5 de março, no Plená-

rio Aleixo Luiz Vinhal, da Câ-

mara Municipal de Goiané-

sia, que atendeu a 11ª região,º 

que engloba as comarcas de 

Barro Alto, Carmo do Rio Ver-

de, Crixás, Ceres, Goianésia, 

Itapaci, Rialma, Rubiataba e 

Santa Terezinha de Goiás.

No mês de abril aconte-

ceram duas audiências pú-

blicas. No dia 10 de abril, na 

comarca de Caldas Novas, no 

Auditório do Paço Legislati-

vo Martinho Palmerston, da 

Câmara Municipal, que aten-

O 
projeto Audiência 

Pública, realizado 

pela Corregedoria-

-Geral da Justiça 

de Goiás (CGJGO) 

é um dos principais proje-

tos que visa a aproximação 

com a comunidade. O intui-

to é de um encontro sem for-

malidades, a partir da intera-

ção do Judiciário com a po-

pulação, para que as barreiras 

de comunicação possam ser 

simplificadas e que permi-

tam a exposição de críticas, 

sugestões, reclamações, so-

licitações e questionamentos, 

como também ouvir orien-

tações e respostas num am-

biente participativo. 

Além disso, o projeto dá 

oportunidade para que o Po-

AUDIÊNCIA PÚBLICA: 
APROXIMAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO COM A 
COMUNIDADE
INICIADA EM MARÇO, AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA 
PELA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA TERÁ 13 EDIÇÕES 
EM 2015, COBRINDO TODAS AS REGIÕES DO ESTADO

Texto 
Jéssica Fernandes 

Fotos
Aline Caetano

Wagner Soares

CORREGEDORIA
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deu a 9ª região que engloba 

as comarcas de Corumbaíba, 

Catalão, Goiandira, Ipame-

ri, Orizona, Pires do Rio, San-

ta Cruz de Goiás e Urutaí e no 

dia 24, na comarca de Buriti 

Alegre, no Auditório do Tri-

bunal do Júri, que atendeu a 

4ª região que engloba as co-

marcas de Bom Jesus, Goia-

tuba, Joviânia, Panamá, Mor-

rinhos, Pontalina, Cachoeira 

Dourada e Itumbiara. Na co-

marca de Rio Verde, no dia 29 

de maio, foi realizada a 4ª Au-

diência Pública, que atendeu 

a 5ª região, que engloba as 

comarcas de Acreúna, Mauri-

lândia, Santa Helena de Goiás 

e Montividiu.  

O projeto é realizado em 

dois momentos. O primeiro, 

pela manhã, é voltado para os 

servidores do Judiciário, com 

reunião interna para solução 

de questões administrativas e 

de pessoal que visam equa-

cionar os problemas do 1º 

Grau de Jurisdição. O segun-

do, pela tarde, é realizada au-

diência pública com a parti-

cipação do corregedor-geral, 

desembargador Gilberto Mar-

ques Filho, do coordenador 

estadual do projeto, juiz-au-

xiliar da CGJGO, Átila Naves 

Amaral, diretor do Foro local, 

juízes da região, autoridades, 

servidores e a comunidade.

De acordo com o coorde-

nador-geral da Comissão da 

Audiência Pública, juiz Áti-

la Naves Amaral “o projeto de 

Audiências Públicas tem o 

objetivo de tornar o juiz um 

agente de transformação so-

cial com participação direta 

na comunidade, ouvindo os 

problemas vivenciados por 

ela”. Essa aproximação, se-

gundo ele, possibilita maior 

conhecimento do Poder Ju-

diciário em relação à comu-

nidade atendida e sobre os 

seus anseios, tanto na área 

jurisdicional quanto na so-

cial. E serve, ainda, para que 

a instituição possa se conhe-

cer melhor, a partir dos pro-

blemas que lhe são trazidos.

O Poder 
Judiciário vem 
responder o 
que a sociedade 
busca. E o 
que o Poder 
Judiciário vem 
buscando, em 
parceria com 
os magistrados 
e com os 
representantes 
do Ministério 
Público, é dar, 
na medida 
do possível, o 
atendimento 
esperado e ideal

Maior participação: 
Juíza Liliam 
Margareth, de 
Aparecida de Goiânia, 
durante Audiência 
Pública: maior 
aproximação entre o 
Poder Judiciário e a 
comunidade

“Por mês, temos mais de 

mil novos processos. Isso 

mostra a importância da au-

diência pública para que, em 

conjunto, possamos buscar a 

melhor solução. Esse encon-

tro também propicia o escla-

recimento e informação para 

a sociedade”.

DIRETORA DO FORO DE CALDAS NOVAS, 
JUÍZA LUCIANA MONTEIRO AMARAL

 “A Audiência Pública 

oferece ao jurisdicionado a 

oportunidade de dar suges-

tões e fazer críticas sobre os 

anseios em relação ao Poder 

Judiciário”.

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE 
GOIÁS, DESEMBARGADOR GILBERTO 
MARQUES FILHO

“ O projeto Audiências 

Públicas tem o objetivo de 

tornar o juiz um agente de 

transformação social”.

JUIZ AUXILIAR DA CGJGO E COORDENA-
DOR DO PROJETO AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
ÁTILA NAVES AMARAL 

“A iniciativa da audiên-

cia pública, que possibili-

ta contato mais pessoal dos 

servidores com o desembar-

gador-corregedor e com os 

juízes auxiliares, é impres-

cindível para o Poder Judici-

ário. Acredito que as suges-

tões e as reclamações trazidas 

dos colegas de outras comar-

cas contribuem no aspecto 

de não deixar o juiz isolado. É 

uma satisfação muito grande 

em saber que a Corregedoria 

não está aqui somente para 

punir, mas também para dar 

orientações e colaborar com 

um modelo de gestão mais 

efetiva e prática. A reunião de 

hoje foi produtiva porque to-

dos tiveram oportunidade de 

falar e todos os servidores ex-

puseram suas opiniões”.

JUIZ ANDRÉ REIS LACERDA, DA 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE GOIANÉSIA -

“Toda iniciativa da Corre-

gedoria é positiva. O fato de o 

corregedor-geral e os juízes-

-auxiliares estarem presentes 

para conversar com os servi-

dores e conhecer nossas difi-

culdades e as nossas peculia-

ridades mudam a continui-

dade do trabalho no que diz 

respeito ao alcance de metas, 

sejam elas do CNJ ou da pró-

pria Corregedoria. 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GOIA-
NÉSIA, JUIZ DECILDO FERREIRA LOPES. 

JUÍZES ELOGIAM INICIATIVA

Ouvindo o cidadão: 
Corregedor-geral 
da Justiça de Goiás, 
desembargador 
Gilberto Marques 
Filho, na abertura da 
Audiência Pública em 
Buriti Alegre

CORREGEDORIA
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INFÂNCIA E JUVENTUDE

biológica. Somente depois, 

esgotadas todas as tentati-

vas, procura-se uma famí-

lia substituta para a  guarda, 

tutela ou adoção.  No início 

de abril de 2014, uma jovem 

mãe,  dependente quími-

ca,  deixou sua filha recém-

-nascida num hospital pú-

blico para adoção. Devido 

ao uso da droga, ela nasceu 

com problemas, agravados 

pelo fato de o parto ter ocor-

rido  num “mocó”, sem ne-

nhum cuidado higiênico.

O bebê foi encaminhado 

para a instituição de aco-

lhimento, Condomínio Sol 

Nascente, que abriga crian-

ças de 0 a 12 anos de idade. 

A
o contrário do que 

a maioria das pes-

soas pensa, o Jui-

zado da Infân-

cia  e  da Juven-

tude da comarca de Goiânia 

se preocupa, inicialmen-

te, na questão da adoção, é 

com a colocação das crian-

ças e adolescentes na família 

O COMPROMISSO DE 
PROTEGER AS CRIANÇAS E 
RESTABELECER A HARMONIA
TRAGÉDIA, HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO, 
DROGA E ABANDONO, SÃO DRAMAS HUMANOS 
QUE FAZEM PARTE DO DIA A DIA DO JUIZADO DA 
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE GOIÂNIA

Texto 
Lilian de França

Foto
Aline Caetano
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portagem televisiva, de uma 

emissora da capital, contan-

do a história de sua filha que 

fora acolhida pela institui-

ção Condomínio Sol Nas-

cente. “Assim que vi a repor-

tagem, vi sua mãozinha es-

querda igual à minha e não 

tive dúvidas. Ela é minha fi-

lha, exclamei! No mesmo 

instante fui à instituição e 

eles me encaminharam ao 

Juizado da Infância da Ju-

ventude, sem mesmo me 

deixar ver a menina.

No juizado, ele conheceu  

Isa Alves Veloso, da Divisão 

de Fiscalização e Apoio às 

Entidades de Acolhimento 

(DFAE) e, diante de sua ini-

ciativa e desejo de fazer o 

DNA, foi orientado a fazer o 

exame, realizado 15 dias de-

pois. “Quando vi a minha fi-

lha pela primeira vez, no dia 

da coleta da amostra para 

o exame de DNA, ficamos 

nos olhando e numa hora 

que a peguei e a levantei 

um pouco, ela olhou dentro 

dos meus olhos, sorriu e me 

apaixonei à primeira vista!”.

Segundo ele, o resultado 

do DNA saiu em dois dias 

e somente dois meses  de-

pois  conseguiu levar a filha 

para  sua  casa, devido aos 

trâmites legais observados 

nos processos para a guarda 

definitiva. “Foram os dias de 

espera mais longos de mi-

nha vida para ter minha fi-

lha perto de mim.” Como 

mora com a mãe e uma 

irmã, elas o ajudam nos cui-

dados diários com  a meni-

na que faz também, três ve-

zes por semana, fisioterapia 

no Centro de Reabilitação e 

Readaptação Dr. Henrique 

Santilo (CRER).

“É muito bom ser pai. 

Embora nunca tenha sido 

um rapaz de muita bala-

da, hoje estou saindo mui-

to menos. A minha filha me 

deu mais um motivo para 

viver, para lutar, para no-

vas conquistas”, afirmou o 

rapaz. A avó disse que ela é 

o xodó da bisavó e de toda 

família, pois é uma crian-

ça tranquila, alegre e que no 

momento está começando 

a engatinhar. Toda família 

elogiou o trabalho do Juiza-

do da Infância e da Juven-

tude, assim como da ins-

tituição acolhedora, lem-

brando que ela chegou em 

casa já sendo assistida por 

profissionais do CRER.

que teve um caso rápido com 

a mãe de sua filha, uma jo-

vem ‘muito bonita’. Acabado 

o flerte, um dia ele a encon-

trou grávida de quatro meses 

e perguntou se o filho que es-

tava esperando era dele, mas 

ela não confirmou. Em de-

zembro de 2014, no dia 31, 

quando a encontrou nova-

mente, ela lhe confessou que 

tinha tido uma menina, nas-

cida numa noite em que es-

tava numa boca de fumo, e 

que não sabia quem era o pai, 

Cerca de oito meses depois 

e já com uma pretenden-

te que estava estabelecendo 

vínculo para requerer sua 

guarda, apareceu o pai bio-

lógico. Até então, ele não 

sabia da existência da filha. 

Feito o exame de DNA e di-

zendo-se apaixonado pela 

pequena, não abriu mão 

dos seus direitos.

O pai, um rapaz de 30 

anos e que trabalha na lan-

chonete da família, em um 

setor nobre da capital, contou 

que poderia ser ele ou não.

Ela contou que come-

çou a sentir as dores do par-

to e, mesmo assim, conti-

nuou fumando. Quanto ao 

parto, confessou que foi fei-

to ali mesmo, pelos amigos . 

Como passou mal, eles a le-

varam para o hospital junta-

mente com a menina que, 

devido as circunstâncias 

de seu nascimento, iniciou 

também um processo de in-

fecção, resultando na ampu-

tação do pezinho direito e de 

todas as falanges da mãozi-

nha, também do lado direi-

to. “Ela ficou dois meses na 

Unidade de Terapia Intensi-

va”, afirmou o jovem pai.

Com voz firme e em-

balando a filhinha em seus 

braços, ressaltou que no 

mesmo dia em que ficou sa-

bendo da possibilidade de 

ser o seu pai, foi pesquisar 

na internet sobre crianças 

recém-nascidas abandona-

das em hospitais de Goiâ-

nia e deparou com uma re-

É muito bom ser 
pai. Embora nunca 
tenha sido um 
rapaz de muita 
balada, hoje estou 
saindo muito 
menos. A minha 
filha me deu 
mais um motivo 
para viver, para 
lutar, para novas 
conquistas”

INFÂNCIA E JUVENTUDE
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a Comissão Estadual Judici-

ária de Adoção Internacio-

nal (CEJAI), da Corregedo-

ria-Geral da Justiça.

São muitas as ações  rea-

lizadas pelos setores do Jui-

zado da Infância e da Ju-

ventude da comarca de Goi-

ânia,  na busca de soluções 

para as crianças e adolescen-

tes que estão em situação de 

risco e vulnerabilidade so-

cial. “Em geral trabalhamos 

com dramas humanos de 

uma intensidade muito for-

te”, observou Maria Socorro 

de Sousa Afonso da Silva, 2ª 

juíza do Juizado e da Infân-

cia (atos infracionais e ques-

tões afins) e coordenadora da 

Infância e da Juventude da 

capital. “Todos trabalhamos 

muito, com comprometi-

mento muito grande com a 

causa da infância e da juven-

tude. Restabelecer a harmo-

nia e alcançar vitórias, não 

tem preço”, ressaltou.

Igual entendimento foi 

manifestado pela sua colega 

de trabalho, Mônica Neves 

Soares Gioia, 1ª juíza do Jui-

zado da Infância e da Juven-

tude (responsável pelas cau-

sas cíveis e questões afins). 

“Cada decisão que tomo, ela 

me toca de forma especial. 

Aqui, no Juizado da Infância 

e da Juventude, trabalhamos 

em conjunto com todos os 

servidores, unidos pelo bem 

da criança e do adolescente”, 

pontuou a magistrada.

Enquanto entrevistava a ju-

íza Mônica Gioia, fomos 

interrompidas para que ela 

pudesse deliberar num ca-

so urgente envolvendo um 

bebezinho que estava com 

pneumonia. Embora esti-

vesse sendo medicado num 

hospital público, ainda não 

tinha sido liberada vaga pa-

ra que ficasse sozinho e não 

junto com outras crianças. O 

seu futuro pai adotivo, mui-

to angustiado, pleiteava a sua 

inclusão em seu plano de 

saúde, para que pudesse ser 

transferido para um atendi-

mento particular.

Gostar do que faz e muita 

sensibilidade. Estas foram as 

principais características cap-

tadas nas diversas vezes que 

estive no Juizado da Infân-

cia e da Juventude ou acom-

panhando alguns profissio-

nais em atividades fora da 

unidade judiciária para a es-

truturação desta reportagem.

“Quando estava fazendo 

o curso de psicologia, assis-

ti uma palestra do professor, 

psicólogo e Doutor Rodol-

fo Petrelli, de nacionalidade 

italiana, sobre sua experiên-

cia na área da infância e da 

juventude e me encantei”. 

Foi assim que Clarice Ribei-

ro Dias  despertou o desejo 

de atuar na área, iniciando 

suas atividades no juizado 

em 1984, quando ainda fun-

cionava na Rua 31 – Centro 

da capital, com o nome de 

Juizado de Menores.

Responsável atualmen-

te pelo Programa Anjo da 

Guarda, do Projeto Adoção 

Legal, a psicóloga foi vee-

mente ao afirmar que quan-

do surgiu a oportunida-

de de trabalhar no Juizado 

da Infância e da Juventu-

de não pensou duas vezes, 

pois tudo que pode viabili-

zar a situação da criança e 

do adolescente lhe interes-

sa. “É uma área que se você 

conhece, tem dificuldades 

para sair”, ressaltou.

A adoção é uma das for-

mas previstas pelo Es-

tatuto da Criança e do Ado-

lescente para colocação de 

criança  e adolescente em 

família substituta. Como es-

tabelece a  Resolução nº  54, 

do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ),  que insti-

tuiu  o Cadastro Nacional 

de Adoção (CNA), não será 

aceito pedido de habilitação 

de pretendente em comarca 

que não a do seu domicílio.

Os estrangeiros tam-

bém podem adotar no Bra-

sil. Contudo, a adoção é ex-

cepcional e só pode ser defe-

rida em relação à criança ou 

adolescente que não pode fi-

car em família natural e não 

tenha pretendente brasileiro 

para adotá-la. Como nos de-

mais Estados, em Goiás, atua 

Aqui, no 
Juizado da 
Infância e da 
Juventude, 
trabalhamos 
em conjunto 
com todos os 
servidores, 
unidos pelo 
bem da 
criança e do 
adolescente”, 

MÔNICA NEVES SOARES GIÓIA, 
1ª JUÍZA DO JUIZADO DA 
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Em geral 
trabalhamos 
com dramas 
humanos 
de uma 
intensidade 
muito forte”

MARIA SOCORRO DE SOUSA 
AFONSO DA SILVA, 2ª JUÍZA DO 
JUIZADO E DA INFÂNCIA 

ADOÇÃO: SOLUÇÃO PARA
CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO

CASO URGENTE

INFÂNCIA E JUVENTUDE
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da. O lançamento oficial foi 

em 18 de fevereiro de 2005, 

ano em ocorreu a separação 

DFAE e o Anjo da Guarda, 

visando o melhor funciona-

mento e execução das ativi-

dades recém-criadas.

São três  modalidades de 

apadrinhamento:  O padri-

nho  Provedor  –  Pessoas ou 

empresas que oferecem su-

porte material ou financeiro; 

Padrinho Prestador de Servi-

ço –  Constituído de  profis-

sionais que disponibilizam 

seu trabalho gratuitamente; 

e Padrinho Afetivo – Pessoas 

interessadas em estabelecer 

vínculo afetivo com crian-

ças e adolescentes acolhidos 

pela permanência aos finais 

de semana, feriados, férias 

escolares e passeios com fa-

mília madrinha, com ou sem 

a intenção de adoção.

Integrante do Setor Téc-

nico do Anjo da Guarda, a 

fonoaudióloga Odete Ja-

not Garib é aquela que vai 

atrás  de tudo para ampa-

rar as crianças e adolescen-

tes assistidos  pelas  institui-

ções de acolhimento.  Atu-

almente o programa conta 

com 60 padrinhos provedo-

res, 17 prestadores de servi-

ços e 51 afetivos. Conforme 

Odete Janot, “mesmo que as 

crianças  e adolescentes  re-

tornem para as  famílias  de 

origem, continuam sendo 

acompanhados pelo Juiza-

do, em suas necessidades”.

Conforme explicou a psi-

cóloga Isa Alves Veloso, toda 

criança e adolescente acolhi-

dos têm gerado um processo 

sobre sua situação. Esse aco-

lhimento se dá por maus tra-

tos, abandonos, negligência, 

abuso sexual, e dependência 

química dos pais, entre ou-

tros fatores igualmente im-

portantes. “O acolhimento 

institucional é uma medida 

de proteção temporária to-

mada por determinação ju-

dicial ou pelo Conselho Tu-

telar”, observou a psicóloga.

C
riado por iniciati-

va do juiz Maurí-

cio Porfírio Rosa, 

quando esteve à 

frente do Juiza-

do da Infância e da Juventu-

de (2000/2011), o Projeto Anjo 

da Guarda foi selecionado em 

2009 como finalista no Con-

curso Experiências em Ino-

vação Social, promovido pela 

Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe (Ce-

pal) da Organização das Na-

ções Unidas (ONU). Também 

ficou entre os quatro finalis-

tas da Campanha “Mude um 

Destino”, promovido pela As-

sociação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB).

O Anjo da Guarda  bus-

ca apadrinhamento  social 

e afetivo  de  crianças  aci-

ma de cinco anos e adoles-

centes  que vivem em ins-

tituições de acolhimen-

to.  Ele  surgiu depois do  1 º 

Censo de Crianças e Ado-

lescentes Institucionali-

zados de Goiânia, realiza-

do em 2004, para saber em 

quais de entidades elas es-

tavam e como estas funcio-

navam. A partir daí, criou-

-se a Divisão de Fiscalização 

e Apoio a Entidades (DFAE) 

e o Projeto Anjo da Guar-

O Anjo da 
Guarda busca 
apadrinhamento 
social e afetivo 
de crianças acima 
de cinco anos 
e adolescentes 
que vivem 
em instituições 
de acolhimento.

PROJETO 
ANJO DA GUARDA
“ADOTE ESSA IDEIA...
APADRINHE UMA CRIANÇA”

INFÂNCIA E JUVENTUDE
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plo, são apenas três profis-

sionais para toda a dinâmi-

ca diária que envolve en-

trevistas com as famílias, 

visitas domiciliares, enca-

minhamentos diversos a 

toda a rede de proteção à 

criança e ao adolescente.

Segundo ela, há casos 

que demandam muitos pro-

cedimentos até o final do 

processo, que é o desliga-

mento da criança e do ado-

lescente da instituição. “Co-

nheço todos os casos com 

detalhes e quando há a co-

locação na família de ori-

gem ou substituta é uma 

festa! O desejo de todos é 

voltar para casa ou para uma 

família substituta!”  Isa ob-

servou que quando a DFAE 

foi criada,  havia na capital 

cerca de 500 crianças e ado-

lescentes acolhidos. 

aptas a adoção. * (Estes dados 

são do dia 18 de maio de 2015).

É muito minucioso o cui-

dado dos profissionais do 

Juizado da Infância e da Ju-

ventude de Goiânia ao verifi-

car se uma pessoa ou um ca-

sal é habilitado ou não para 

entrar na fila de inscrição do 

Cadastro Nacional para ado-

tar uma criança. São vários 

os critérios de avaliação.

Inicialmente é feito um 

estudo social dos interes-

sados para verificação das 

condições financeiras e psi-

cológicas para adotar uma 

criança, um adolescente. 

Em seguida, participam do 

Curso de Preparação Psi-

cossocial da Adoção, que é 

obrigatório, e instituído por 

lei federal de 2009. O curso 

tem caráter reflexivo, peda-

gógico e orientador e é feito 

em cinco encontros, sendo 

um por semana. A partir daí 

estão aptos a entrarem na 

fila de espera para a adoção.

Vi de perto todo este zelo, 

ao acompanhar a psicólo-

ga Zelice Wanderley Barbo-

sa numa visita familiar para 

ver a rotina de um casal que 

está se preparando para ado-

ção de um menino de até um 

ano de idade e que se chama-

rá Gabriel. Este é o desejo e o 

sonho de uma psicóloga, de 

50 anos, e de seu marido, um 

policial militar, de 43 anos.

‘Mesmo que estives-

se grávida, jamais deixaria 

de querer adotar esta crian-

ça que nascerá não de meu 

útero, mas do meu desejo e 

de meu marido em receber 

este bebê do coração. “Toda 

nossa família está grávida, 

só esperando a hora da che-

gada do Gabriel que encherá 

esta casa de alegria

A decisão da adoção não 

veio de imediato. Ela co-

meçou pelo marido da psi-

cóloga, uma mulher de voz 

mansa e sorriso fácil que, ao 

abrir a porta de seu aparta-

mento para Zelice Barbo-

sa, foi logo dizendo: “Que 

alívio, graças a Deus você 

veio. Quero fazer este cur-

so rapidamente para ver se 

vem logo o meu neném” e 

foi logo mostrando o quar-

to destinado ao futuro filho. 

Eles se casaram em 2007 e 

têm amigos que são pais 

adotivos. “Foi daí que nas-

ceu a vontade e o amadu-

recimento sobre adotarmos 

uma criança”, afirmou a psi-

cóloga que também é histo-

riadora. Eles entraram com 

o pedido para adoção em 

março deste ano.

A comarca de Goiânia tem 

hoje 191 crianças e adolescen-

te nas 11 instituições de acolhi-

mentos (ver box), sendo 70% na 

faixa etária de 12 a 18 anos. Elas 

aguardam decisão de retorno 

às famílias biológicas ou na co-

locação em famílias substitutas, 

enquanto outras vão para ado-

ção. Isa Veloso esclareceu que 

o número de crianças adotá-

veis em Goiânia, levando em 

consideração os postulantes, 

não é muito grande. “Contu-

do, para nós que lidamos com 

crianças que não têm referên-

cia de uma família, cada caso se 

torna uma emergência”, pon-

derou a psicóloga.

Isa Veloso ressaltou que, 

apesar do empenho de to-

dos, é reduzido o número 

de funcionários no Juizado 

da Infância e da Juventude. 

Em sua divisão, por exem-

Criado pela Divisão Psicos-

social do Juizado da In-

fância e da Juventude de Goi-

ânia, o Projeto Adoção Le-

gal consiste no atendimento 

e encaminhamento de ges-

tantes e mães que manifes-

tem interesse em entregar o 

filho para adoção. No juizado 

existem famílias seleciona-

das que aguardam ansiosas a 

chegada de uma criança.

A primeira etapa deste pro-

jeto consiste em conscientizar 

aquelas que não desejam ficar 

com os seus filhos e a não en-

tregá-los sem o amparo le-

gal. E, na segunda, ir às ma-

ternidades para saber se exis-

tem gestantes ou mães que já 

optaram em entregar seus fi-

lhos para adoção. Nestes ca-

sos, elas têm atendimen-

to imediato pelos profissio-

nais do Juizado da Infância e 

da Juventude, com caráter de 

acolhimento, atenção e priva-

cidade. Quase sempre, atitu-

des assim, são provenientes 

de uma relação extraconju-

gal ou de estupro.  Constitu-

cionalmente, nenhuma mãe 

é obrigada a ficar ou não com 

a criança. Forçar o interesse 

materno, quando ele não se 

manifesta ou se mostra hesi-

tante, pode resultar em rejei-

ção, negligência, maus tratos, 

hostilidade e abandono.

De acordo com a assis-

tente social Evânia Freitas de 

Menezes Tavares, da Divi-

são Psicossocial, no Cadas-

tro Nacional de Adoção exis-

tem 16.898 pretendentes para 

5.654 crianças e adolescen-

tes inscritos. Deste montante, 

o Estado de Goiás figura com 

412 inscritos para 11 crianças 

ENTIDADES DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL:

Goiânia tem 11 entidades de acolhi-

mento de crianças e adolescentes (assisti-

das pelo Juizado da Infância e Juventude) 

Ver, vítimas de abandono, de maus tratos 

e/ou privados de convivência com pais.

• Comunidade Terra Fértil Renascer

• Condomínio Sol Nascente

• Casa da Criança Thalita Kum

• Lar Mãe Zeferina

• Associação de Serviço à Criança

 Excepcional – ASCEP

• Casa de Amparo

• Casa Mãe de Deus

• Cevam

• Lar das Crianças Pai Joaquim

• Comunidade Terra Fértil Adonay

• Missão resgate ou Acedevida

INFÂNCIA E JUVENTUDE

A comarca 
de Goiânia tem 
hoje 191 crianças 
e adolescente nas 
11 instituições de 
acolhimentos, 
sendo 70% na 
faixa etária de 12 
a 18 anos. Elas 
aguardam decisão 
de retorno às 
famílias biológicas 
ou na colocação em 
famílias substitutas 

ADOÇÃO LEGAL
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a psicóloga, uma mulher 

simples e elegante, porém 

firme em suas avaliações.

O Condomínio Sol Nas-

cente é uma das instituições 

da capital que acolhe crian-

ças de 0 a 12 anos de idade, 

acompanhadas pelo Juiza-

do da Infância e da Juventu-

de. “Aqui é a casa deles. Todos 

são acolhidos pelos 112 servi-

dores que trabalham na insti-

tuição. Enquanto uma edu-

cadora embalança um re-

cém-nascido, a outra leva o 

maior para escola. Todos nós 

somos mãe e pai, acolhe-

go por negligência familiar, 

como falta de cuidados com 

a higiene e a alimentação. 

Conforme salientou, exis-

tem também crianças que 

estão na unidade por de-

sestruturação financeira dos 

pais, como é o caso de três 

irmãos acolhidos porque a 

mãe é usuária de droga e o 

pai está preso. A avó e a tia 

visita-os regularmente.

O Condomínio Sol Nas-

cente é uma das casas de 

acolhimento a que as crian-

ças podem ir para a ado-

ção, família extensa ou vol-

mos e cuidamos, pois esse 

é o nosso papel”. Este depoi-

mento emocionado é da di-

retora-geral do Condomínio 

Sol Nascente, Benedita Fran-

ça, que tem hora para come-

çar o seu trabalho mas não 

tem hora de voltar para casa.

Todas as crianças ali aco-

lhidas chegaram por motivo 

de abandono, violência físi-

ca ou psicológica. Os dados 

são da diretora-geral que já 

vivenciou cenas de crianças 

acolhidas retornarem para 

a família biológica e volta-

rem novamente para o abri-

tar para a família biológica. 

Lá, a rotina é a mesma que 

em qualquer família estru-

turada. Horários de dormir 

e das refeições, escola, brin-

cadeiras, festinhas, ativida-

des e passeios nos parques 

da cidade com professores 

de edução física.

Benedita França ressal-

tou que é com muita cautela 

o cuidado de todos quanto 

ao retorno de uma criança 

para à família biológica ou 

o seu ingresso numa subs-

tituta. As crianças que vão 

para a adoção recebem de 

10 a 20 visitas dos pais ado-

tivos, dependendo de cada 

caso, momentos em que 

são acompanhados e avalia-

dos pelos técnicos da insti-

tuição, para ver se realmen-

te está havendo vínculo da 

criança com os futuros pais. 

Em abril, a instituição tinha 

42 crianças acolhidas, sen-

do sete recém-nascidas.

Zelice Barbosa observou 

que este amadurecimen-

to do casal é importante na 

adoção. “É preciso ter con-

vicção do desejo de ser mãe 

ou pai adotivos. Adotar uma 

criança simplesmente por 

adotar, não é o correto, pode 

trazer consequências imen-

suráveis à criança, ao ado-

lescente”, ressaltou.

Não faz muito tem-

po, uma família substituta 

que por 8 meses ficou com 

os trigêmeos (duas meni-

nas e um menino) devolveu 

as crianças porque o casal 

se separou. O marido dei-

xou todos com a mulher. 

Sem condições financeiras 

e em depressão profunda, 

ela acabou devolvendo-os. 

De acordo com Edivânia Ta-

vares, as crianças sofreram 

muito. Na hora da entre-

ga, agarram a mãe adotiva 

chorando porque não que-

riam perdê-la. Hoje elas es-

tão bem e felizes em outra 

família. “Todos os casos de 

adoção sempre me emocio-

nam. Dar ou devolver uma 

criança ao lar é marcante”, 

disse a assistente social.

Conforme explicou Ze-

lice Brabosa, o seu trabalho 

embora tranquilo é de mui-

ta seriedade e responsabili-

dade. O seu parecer é que dá 

respaldo ao juiz para a sen-

tença de habilitação de uma 

pessoa ou de um casal para 

a adoção. “Quem atua no 

Juizado da Infância e da Ju-

ventude tem de ter a voca-

ção de trabalhar com crian-

ças e adolescentes, afirmou 

INFÂNCIA E JUVENTUDE

É preciso ter 
convicção do 
desejo de ser 
mãe ou pai 
adotivos. Adotar 
uma criança 
simplesmente 
por adotar, não 
é o correto, 
pode trazer 
consequências 
imensuráveis à 
criança, ou ao 
adolescente”

Maior participação: 
Benedita França, 
diretora do 
Condomínio Sol 
Nascente, com uma 
das crianças assistidas 
na unidade
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O Juizado da Infância e da 

Juventude de Goiânia 

também se preocupa com os 

adolescentes infratores em li-

berdade assistida e em inter-

nação socioeducativa. Para 

transformar a vida desses jo-

vens e oferecer oportunida-

des de mudar e, assim, fica-

rem longe da criminalidade, 

foi lançado o Programa Meu 

Guri, no final de 2014. Idea-

lizado e coordenado pela ju-

íza Maria Socorro de Sousa 

Afonso, o Meu Guri foi lança-

do inicialmente na comarca 

de Aparecida de Goiânia em 

2007, quando lá ela atuava.

Juntamente a uma rede 

de parceiros, os adolescen-

tes passam por cursos, ca-

pacitações e atividades a 

fim de incentivar a rein-

serção social. E foi assim 

que um adolescente infra-

tor, com 19 passagens pela 

Delegacia de Apuração de 

Atos Infracionais (DPAI), 

cinco internações provisó-

rias e duas medidas socio-

educativas de internação, 

todas no Centro de Aten-

dimento Socioeducativo 

(CASE), conseguiu superar 

uma vida desregrada desde 

os 8 anos de idade.

Já com 18 anos comple-

tos o adolescente está pres-

tes a sair do CASE, após uma 

avaliação marcada para bre-

ve. Para a assistente social 

que o acompanha, Gilmara 

Aparecida Roriz de Oliveira, 

é certo que ele já superou, “e 

está pronto para ir embora, 

ser inserido novamente na 

sociedade”.O adolescente é 

o único que estuda fora da 

instituição, condição alcan-

çada após conseguir o seu 

primeiro emprego de car-

teira assinada, numa con-

fecção de jeans.

Gilmara Roriz explicou 

que esta confecção se insta-

lou no CASE e o adolescen-

te se destacou no grupo de 

aprendizes. Quando a em-

presa se retirou da unidade, 

ele foi convidado para fazer 

parte de seu quadro de fun-

cionários. Como trabalha 

até às 17 horas e na institui-

ção não tem aula à noite, foi 

para um colégio que atende 

neste turno. Ele está no 5º 

semestre do 7º ano da Edu-

cação de Jovens e Adultos 

(EJA). O adolescente tam-

bém já conquistou o direito 

de passar os fins de semana 

na casa de sua mãe.

PROJETO MEU GURI
PARCERIA ENTRE JUDICIÁRIO E INICIATIVA 
PRIVADA LEVA ESPERANÇA À REINSERÇÃO 
DE JOVENS INFRATORES

INFÂNCIA E JUVENTUDE
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Quando ele voltou nova-

mente para o CASE, contou 

que ficou constrangido por 

ter fugido e se comprometeu 

em aproveitar todas as opor-

tunidades para ganhar uma 

nova vida. Dito e feito. Já fez 

o planejamento do seu salá-

rio, como comprar roupas, 

livros, ajudar sua mãe e co-

memorar o fato de ter dois 

cartões de crédito. “Eu estou 

mais feliz ainda porque a mi-

nha mãe disse que está mui-

to orgulhosa de mim, já que 

muitas pessoas falavam que 

eu ia morrer no mundo do 

roubo e das drogas.”

O adolescente, embora 

tímido, é cativante e se ex-

pressa bem. Como todos de 

sua idade, tem sonhos e o 

maior deles é ser um escri-

tor para escrever sua própria 

história. Gilmara Roriz dis-

se que o adolescente é um 

garoto “disciplinado e mui-

to colaborador” e ressaltou: 

“A maior diferença que noto 

nele agora é que já superou 

sua autoestima, o humor re-

baixado. Antes, era muito 

introspectivo e tinha bas-

tante dificuldade de falar de 

seus sentimentos”.

Segundo ele, a sua rela-

ção familiar melhorou subs-

tancialmente, estando mais 

fortalecidos o vínculo com a 

mãe e com os irmãos, ressal-

tando, ainda, que todos es-

tão encantados com o atu-

al projeto de vida do adoles-

cente. “Ele mesmo tem feito 

suas autoavaliações. Repen-

sa suas ações, tem se corri-

gido e autoafirmado muito”.

Neste processo todo ele 

recebeu também o benefício 

de inserção do curso profis-

sionalizante no Instituto Co-

ca-Cola (vendas). Contudo, 

faltando 10 dias para termi-

nar o curso e igual período 

de medida socioeducativa ele 

fugiu em companhia de um 

colega de curso, em novem-

bro de 2013. Três meses na 

rua, ele foi apreendido pelo 

seu último assalto, ocorrido 

em março de 2014.

Nestes três meses que fi-

cou fora do centro de atendi-

mento, o adolescente contou 

que sofreu muito por causa de 

uma dívida de droga. “Fui es-

pancado, levei uma pedrada 

na cabeça, cortaram a minha 

testa com o cabo de um revól-

ver e quebraram o meu bra-

ço. De tanto medo e todo en-

sanguentado, escondi num 

bueiro. Foi quando uma mu-

lher me encontrou e chamou 

uma ambulância que me le-

vou para o hospital”.

HISTÓRICO

O Juizado da Infância e Juventude 

da Comarca de Goiânia foi criado em 

1962, inciando suas atividades pelo juiz 

Antônio Soares de Camargo. Em 1964, 

assumiu o juiz Geraldo Crispim Bor-

ges, que permaneceu até 1966 à fren-

te do órgão, quando foi nomeado o juiz 

Djalma Tavares Gouveia, que se man-

teve até 1974. Em seguida, e pelo pra-

zo de dois anos, foi a vez do juiz Odilon 

Leal Corrêa e, posteriormente, de 1977 a 

1979, o juiz Simão Fernandes da Cunha, 

que fez a transição do Código de Meno-

res de 1927 para o Código de Menores 

de 1979 (Lei 6.697, de 10/10/1979).

Em 1982, assume Sebastião Ramos 

Jubé e, em 1990, o juiz Gilberto Marques 

Filho, responsável por adequar o juiza-

do às exigências do Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente, permanecendo até 

1995. Nesse ano entrou em exercício o 

juiz Carlos Alberto França que ficou até 

1997, quando foi nomeado o juiz Fa-

biano Aragão. Em 2000, assumiu o juiz 

Maurício Porfírio Rosa permanecendo 

como titular até 2011.

Em 2012, a Vara da Infância e Juven-

tude de Goiânia, em obediência à Lei Nº 

13.644, de 12/07/2000, foi dividida em 

duas competências: causas cíveis e in-

fracionais e dois juízes. O 1º juiz, com 

a competência para as causas cíveis e 

questões administrativas afins. O 2º juiz, 

responsável pelas ocorrências infracio-

nais e questões administrativas afins.

Juizado da Infância e da Juventude 

Rua T-47, 669 - Setor Bueno, 

Goiânia - GO, 74210-180

(62) 3236-2700

pou de um assalto junta-

mente com dois colegas e 

um jovem maior de 18 anos. 

A vítima foi uma senhora, 

que entregou o carro sob a 

ameça de um revólver. Assal-

to bem-sucedido, eles foram 

para uma cidade do interior 

mostrar o bem tomado à for-

ça. Quando estavam numa 

festa, comemorando, foram 

pegos pela polícia.

Antes deste assalto, o ado-

lescente estava cumprin-

do sua primeira internação 

quando fugiu do CASE. De-

vido ao bom comportamen-

to e a assimilação da medida 

socioeducativa ele conseguiu 

o benefício de participar das 

atividades internas e exter-

nas (atendimento e consul-

tas médicas) sem a presença 

de escolta policial.

O rapaz disse que fugiu 

de casa aos 8 anos de idade, 

porque ele e seus três irmãos 

apanhavam do padrasto 

quando sua mãe ia trabalhar, 

geralmente com fio e man-

gueira. Por medo do agressor, 

eles não contavam as surras 

que ganhavam. “Meu irmão, 

de 11 anos, me chamou para 

fugir e eu fui. No começo mi-

nha mãe nos buscavam até 

que um dia passamos mes-

mo a ficar na rua, perto dos 

shoppings e dormir naque-

las touceiras de jardim, com 

medo da polícia”.

O trabalho deles consistia 

em “vigiar carros”, “pedir es-

molas” e “roubar” coisas pe-

quenas em supermercados. 

Com 9 anos de idade ele se 

envolveu emocionalmente 

com um garoto de 15 anos e 

já era conhecido pela equipe 

do SOS Criança, mas sempre 

dava um jeito de fugir quando 

via o veículo do Projeto Cida-

dão 2000. No começo era só 

ele e o irmão, depois a turma 

cresceu. Passou de sete para 

15 crianças e adolescentes, 

dormindo em lugares escon-

didos e abandonados.

A droga também fez par-

te de sua vida, tendo inciado 

pelo tíner aos 11 anos e, aos 12, 

com o crak. Com o crak, dis-

se que sentia muito medo de 

morrer. “Já fiquei quatro dias 

sem comer para ficar fuman-

do. Todo o dinheiro que con-

seguia era para comprar dro-

gas”, afirmou o adolescente.

Depois de furtos com 

graves ameaças, o adoles-

cente, aos 17 anos, partici-

INFÂNCIA E JUVENTUDE

Eu estou mais 
feliz ainda 

porque a minha 
mãe disse que 

está muito 
orgulhosa de 

mim, já que 
muitas pessoas 
falavam que eu 

ia morrer no 
mundo do roubo 

e das drogas.”
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Os pais têm a obrigação de 

saber onde seus filhos es-

tão e com quem estão sain-

do. O alerta  é  da diretora da 

Divisão de Agentes de Prote-

ção do Juizado, Ana Ordália 

de Freitas Rezende, cuja uni-

dade é responsável  pela fis-

calização da frequência de 

crianças e adolescentes em 

estádios, ginásios, lan hou-

ses, campos desportivos, bai-

les, festas, boates e casas que 

explorem comercialmente 

diversões eletrônicas, cine-

mas, entre outros.  Segundo 

ela os pais estão  negligen-

ciando à sua responsabilida-

de no exercício do poder fa-

miliar. Muitos só tomam co-

nhecimento  do comporta-

mento dos filhos quando são 

notificados a comparece-

rem  diante de uma situação 

emergencial ou em audi-

ência no Juizado da Infân-

cia e da Juventude, por suas 

transgressões.

Para suprimir estas si-

tuações  de risco  e perigo, 

foi implantado no final  de 

2014  o Projeto Um Toque 

Legal, que impõe o com-

parecimento dos  pais para 

uma audiência e, aos ado-

lescentes, a participação em 

seis encontros, sendo um 

ao mês, sobre temas impor-

tantes como drogas, álcool 

e fumo. Se eles faltarem aos 

encontros, os pais  pode-

rão ser punidos, de  acordo 

com o estabelecido  no art. 

249,  do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), ob-

servou a idealizadora e co-

ordenadora do projeto, juíza 

Mônica Gioia.  Já são mais 

de 400 adolescentes inseri-

dos no programa.

Ana  Ordália  afirmou  que 

ultimamente é grande o nú-

mero de adolescentes  usan-

do  carteiras  de identifica-

ção pessoal de terceiros, para 

a entrada em locais proibidos 

para menores de idade. Tam-

bém destacou o uso exagera-

do de bebidas e drogas que ro-

lam nas festas, principalmen-

te  naquelas realizadas  em 

chácaras  ou em condomí-

nios.  Ela contou que numa 

destas festas a mistura de vod-

ca com suco passou a ser ser-

vida num galão de água, para 

melhor atender os consumi-

dores. Neste dia, foi encontra-

do um adolescente em coma 

alcoólico de tanto fazer uso da 

“água destilada”.  Nestas oca-

siões, quando recebidas de-

núncias, as operações são fei-

tas em conjunto com a Polícia 

Militar, Guarda Civil e outros 

órgãos de fiscalização.

Goiânia conta com 230 

agentes de proteção da In-

fância e da Juventude, que 

prestam serviço voluntá-

rio, sem remuneração ou 

qualquer vínculo emprega-

tício. Conhecidos antiga-

mente como comissários de 

menores, eles  são divididos 

em equipes como: – de Es-

cola, que atua para orientar, 

por meio de palestras, sobre 

os direitos e deveres previs-

tos no ECA; – da Rodoviária 

e Aeroporto, responsáveis 

pela emissão de autorização 

de viagens; de Fiscalização, 

que realiza visitas em esta-

belecimentos que possam 

oferecer risco às crianças e 

adolescentes e pode autu-

ar comércio e empreendi-

mentos que estão em desa-

cordo com o ECA ou proce-

der o encaminhamento das 

crianças e dos adolescentes; 

da Sede Administrativa, que 

recebe denúncias; além do 

Conselho de Ética..n

PAIS SEM CONTROLE DOS FILHOS

MUITOS PAIS SÓ TOMAM CONHECIMENTO DAS 
TRANSGRESSÕES DOS FILHOS QUANDO NOTIFICADOS 
PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

INFÂNCIA E JUVENTUDE



A 
entrada em vi-

gência da Lei nº 

13.058/14 e sua 

grande repercus-

são nos meios de 

comunicação nos remete a 

um questionamento: é pos-

sível mesmo eleger um mo-

delo de guarda que atenda a 

todos os filhos de pais sepa-

rados de forma satisfatória?

Certamente que não. O 

ideal de que o filho conviva 

e mantenha relacionamento 

amplo com ambos os genito-

res deve ser buscado sempre, 

mas é possível impor a guar-

da compartilhada todas as 

vezes que “não houver acor-

do” e que ambos os genito-

res estiverem aptos a “exercer 

o poder familiar”, como pre-

viu a Lei nº 13.058/14? Para 

se responder a esta pergunta, 

antes é preciso formular ou-

tra: quando um genitor “está 

apto” a exercer o poder fami-

liar? O que é isso?

Comumente nos depa-

ramos com situações em 

que um genitor tem condi-

ções financeiras mínimas 

necessárias para criar o fi-

lho, ou vasta condição fi-

nanceira, tem saúde física 

e mental, mas simplesmen-

te não atua no exercício di-

ário de criar e educar o pró-

prio filho. Ocorre que nem 

sempre esses genitores afir-

mam expressamente que 

não pretendem criar seus 

filhos. Ao contrário, vemos 

genitores afirmando que 

pretendem exercer a guar-

da compartilhada por outras 

razões: mães que se sen-

tem constrangidas ao dize-

Texto
Sirlei Martins da Costa 

Juíza da 1ª Vara de Família e 
Sucessões de Goiânia-GO.

Ilustrações
Wendel Reis
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Outra realidade vista com 

muita frequência nas Varas 

de Família é aquela em que 

pais de baixo poder aquisitivo 

moram em lados extremos da 

periferia da mesma cidade, e 

que dependem do deficitário 

transporte público. Na práti-

ca, dificilmente se vai estabe-

lecer guarda compartilhada. 

Não adianta eleger um 

nome politicamente cor-

reto e fingir que as coisas 

funcionam bem. A realida-

de é por demais complexa.

A Lei aqui comentada é 

importante para garantir ao 

genitor que busca a guarda 

compartilhada o direito de 

realmente exercê-la quan-

do o outro tenta impedi-lo, 

mas, não obstante a gran-

de discussão que se criou 

em torno da Lei, seu mérito 

se limita a este ponto e, tal-

vez nem para isso fosse ne-

cessária, pois a Legislação 

já previa que o modelo a ser 

do de Goiás (TJGO) a Ofici-

na de Pais em parceria com a 

Associação de Terapia Fami-

liar de Goiás (ATFAGO). Am-

bos os projetos, com enfoque 

e metodologia bem diversos, 

visam desenvolver nos pais a 

consciência da importância 

da participação ampla, efeti-

va e saudável na vida dos fi-

lhos. Projetos com essa finali-

dade deveriam ser ampliados 

e implantados de maneira a 

atender maior número de fa-

mílias. Um caminho para isso 

são os Centros de Referência 

de Assistência Social (Cras), 

por meio do serviço de Pro-

teção e Atendimento Integral 

a Famílias (PAIF).

O certo é que, atualmen-

te, as configurações de cada 

família se revelam a partir de 

uma singularidade que so-

mente pode ser compreendi-

da por meio da análise siste-

mática do grupo familiar e, às 

vezes, da rede de apoio. Daí a 

importância de não se rotu-

lar um modelo como sendo o 

melhor. O parâmetro deve ser 

apenas no sentido de se bus-

car a participação de ambos 

os genitores, mas levando em 

conta o que cada um pode e 

quer dar de efetivo exercício 

na criação dos filhos.

Na análise sistemática da 

família, importante que as 

crianças e adolescentes se-

jam vistos como os prin-

cipais sujeitos de direito e, 

principalmente, é preciso 

compreender que o que me-

lhor atende ao interesse de 

uma criança pode não ser o 

ideal para outra.

Sendo assim, por mais 

que seja cômodo pensarmos 

que encontramos o mode-

lo ideal para se estabelecer a 

guarda dos filhos de pais se-

parados, necessário reconhe-

cer que não existe o melhor 

modelo, e que cada família é 

única, assim como é cada in-

divíduo e, por isso, temos de 

ouvir cada criança e compre-

ender a dinâmica de cada fa-

mília na sua peculiaridade 

para entender o que é melhor 

para cada filho, sempre..n

rem que nessa fase da vida 

pretendem se dedicar a ou-

tros afazeres; pais que insis-

tem na guarda compartilha-

da acreditando que pagarão 

menos pensão alimentícia...

Na prática o ideal da guar-

da compartilhada deve sim 

ser buscado pelo julgador, 

mas este deve se inteirar o 

máximo possível da dinâmi-

ca familiar para compreender 

o contexto em que a criança 

está envolvida e o verdadeiro 

motivo que leva os pais a fa-

zerem suas afirmações.

A verdade é que cada ge-

nitor participa da criação 

dos filhos do modo como 

pode ou quer e certamente 

a imposição legal ou judicial 

não mudará essa realidade. 

A maneira como cada ge-

nitor atua na vida do filho e 

desenvolve seu vínculo afe-

tivo com ele está diretamen-

te relacionada à subjetivida-

de ou à própria capacidade 

de gerar e manter suas rela-

ções afetivas.

É salutar, por exemplo, 

tentar impor a guarda com-

partilhada a um casal de pais 

recém-separados, quan-

do durante o casamento a 

guarda nunca foi de fato 

compartilhada porque um 

genitor assumia as respon-

sabilidades parentais quase 

na sua totalidade? Também 

não vejo motivo para im-

por a guarda compartilhada 

quando os genitores moram 

em cidades ou até mesmo 

Estados diferentes, pois na 

prática a guarda muito pro-

vavelmente será exercida de 

forma unilateral.

adotado como regra era o da 

guarda compartilhada.

Mais importante que a 

imposição legal são os pro-

gramas que tentam preparar 

os pais para o árduo e praze-

roso exercício de bem cria-

rem seus filhos. Em Goiâ-

nia funciona na Faculdade de 

Psicologia da Pontifícia Uni-

versidade Católica de Goiás 

(PUC-Goiás) o projeto Jus-

tiça Educativa de Pais e no 

Tribunal de Justiça do Esta-

Na prática 
o ideal da 

guarda 
compartilhada 

deve sim ser 
buscado pelo 
julgador, mas 

este deve 
se inteirar 
o máximo 

possível da 
dinâmica 
familiar.”

SIRLEI MARTINS DA COSTA 
JUÍZA DE DIREITO



100 101REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

desembargador Homero Sa-

bino de Freitas, sendo pio-

neiro no País, na época de-

nominado Justiça Itineran-

te. Para o secretário-geral do 

programa, Paulo de Castro, 

este número é excelente, le-

vando-se em consideração 

que o Judiciário nacional 

conta com um deficit muito 

retora administrativa, Wa-

nessa Oliveira Alves, visi-

tam o Justiça Ativa nas co-

marcas, para um contato 

direto com juízes e servi-

dores, o projeto tem de ser 

incentivado e impulsiona-

do, uma vez que resolve de 

forma rápida os litígios e 

aproxima o cidadão do Po-

der Judiciário. “Reconhe-

cemos o esforço dos ma-

gistrados que se deslocam 

de suas comarcas para au-

xiliar os colegas nos muti-

rões. Este desprendimen-

to tem de ser reconhecido”, 

ressaltou Stenius Lacerda.

Paulo de Castro destacou 

que esta integração dos di-

retores de área “é muito sa-

lutar, uma vez que os juízes 

participantes dos mutirões 

grande de magistrados e em 

Goiás não é diferente. “Em 

cima disso, o Justiça Ativa 

com estes dados mostra que 

o Poder Judiciário goiano, 

mesmo com esta escassez, 

continua buscando a celeri-

dade de seus atos, principal-

mente nas comarcas desas-

sistidas por juízes efetivos”.

têm a oportunidade de tra-

tar de assuntos inerentes à 

sua unidade judiciária, mes-

mo que não sejam titulares 

da Diretoria do Foro. Dessa 

forma, possibilita uma ime-

diata ação dos atuais dire-

tores do TJGO em resolver 

as questões levantadas”. Ele 

disse desconhecer a exis-

tência de projeto semelhan-

te em outros Estados, inclu-

sive sendo alvo de pesquisa 

por parte do Conselho Na-

cional de Justiça (CNJ).

O Justiça Ativa quando 

foi criado, visou a celerida-

de da prestação jurisdicio-

nal, com a redução de cus-

tos dando efetiva solução 

aos litígios podendo ser al-

cançada através da concilia-

ção. Posteriormente, hou-

ve a preocupação de dar 

ênfase à conclusão dos fei-

tos através de sentenças ter-

minativas visando a extin-

ção definitiva do processo. 

Para o secretário-geral do 

programa, “nada é tão bom 

que não possa ser melhora-

do e, neste sentido, um gru-

po de estudo está trabalhan-

do para que o Justiça Ativa 

traga ainda mais melhorias 

do atendimento junto aos 

jurisdicionados”.

P
restes a completar 

20 anos em 2016, 

o Programa Justi-

ça Ativa do Tribunal 

de Justiça do Esta-

do de Goiás (TJGO) já reali-

zou mais de 40 mil audiên-

cias desde sua implantação, 

ocorrida em 17 de outubro 

de 1996, na administração do 

O Justiça Ativa nasceu do 

Programa Justiça Tempestiva. 

De maneira tímida, começou 

apenas na capital. Para suprir 

a lacuna com o fim da Justiça 

Itinerante, no início de 2001, 

o atual programa foi amplia-

do e passou a atender as co-

marcas do interior, também 

timidamente. Somente em 

2007/2008, na administração 

do desembargador Lenar de 

Melo Bandeira, ele foi reestru-

turado, se deslanchou e ga-

nhou força. Hoje, ele recebe 

atenção especial das diretri-

zes traçadas pela administra-

ção Leobino Valente Chaves, 

que tem como meta prioritá-

ria, a Justiça do 1º Grau.

Para o diretor-geral 

do TJGO, Stenius Lacerda 

Bastos que, ao lado da di-

JUDICIÁRIO MAIS 
PRÓXIMO DO CIDADÃO
EM QUASE DUAS DÉCADAS DE 
FUNCIONAMENTO, O PROJETO JUSTIÇA ATIVA 
REALIZOU  MAIS  DE 40 MIL AUDIÊNCIAS

Texto 
Lilian de França

Fotos
Wagner Soares

Conciliação: 
Justiça Ativa promove 
uma cultura de 
pacificação social e 
prioriza a conciliação.

CIDADANIA
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pacificação social. Ajuda a de-

safogar a pauta de comarcas 

com grande movimento pro-

cessual ou desprovida de juiz”, 

destacou o magistrado.

Dinâmico, Mábio Mace-

do se define como um juiz 

inconformado com a impu-

nidade. ‘ Na medida que não 

atrapalha o meu serviço es-

tou agendado no Justiça Ati-

va”, observou o magistrado.

Participando deste esfor-

ço concentrado desde 2010, 

o juiz Rinaldo Aparecido Bar-

ros, do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Jaraguá, ressal-

tou a sua importância ao afir-

mar que ele faz com que os 

processos sejam apreciados 

de forma mais rápida. “Gos-

to muito do projeto porque, 

além de desafogar o trabalho 

banca de audiência para aten-

der o seu filho adotivo Rogé-

rio Miguel Pereira da Silva, de 

18 anos, portador de necessi-

dades especiais (física e men-

tal), que se recusou em ir até a 

sala do magistrado.

“Nunca pensei que o juiz 

viesse até aqui fora despachar 

o meu processo e conceder o 

benefício pedido em tão pou-

co tempo! É muita bondade”, 

afirmou Maria Nice. A audi-

ência de interdição, informal e 

acompanhada pela promotora 

de justiça Alessandra Silva Cal-

das Gonçalves (Uruaçu), foi re-

alizada no estacionamento do 

fórum da comarca, em meio 

a muitos jurisdicionados que 

aguardavam a sua vez para a 

solução dos seus conflitos.

INFORMALIDADE

Na visão do representan-

te do Ministério Público, 

promotor de justiça Cláu-

dio Prata  Santos,  que parti-

cipou do Justiça Ativa  pe-

la primeira vez, em 2006, a 

convite de um colega, é um 

programa com “maior grau 

de informalidade de fa-

zer Justiça, com um aten-

dimento mais próximo das 

pessoas que fazem parte do 

processo”.  De igual modo, 

o advogado Magno Rocha 

Vasconcelos observou que o 

Justiça Ativa é um processo 

dinâmico, rápido e produti-

vo, “ porque num curto es-

paço de tempo resolve mui-

tas pendências”.

A dona de casa Maria Nice 

Evangelista da Silva, de 47 

anos, afirmou na edição do 

Justiça Ativa realizada na co-

marca de Uruaçu, no dia 9 

de abril deste ano, que nun-

ca imaginou que o juiz An-

dré Máximo Formiga (Estre-

la do Norte) fosse sair de sua 

do Poder Judiciário goiano, é 

um meio de integração en-

tre os membros do sistema de 

Justiça, operadores do Direito 

e a população que pode assis-

tir a atuação efetiva e célere da 

Justiça, com reflexos positivos 

para toda a sociedade”.

Conforme ressaltou, qual-

quer projeto deve sempre 

buscar a perfeição e isto tem 

acontecido com o Justiça 

Ativa. “É um programa muito 

moderno porque tem se atu-

alizado ao longo do tempo, 

com foco exclusivo no cida-

dão”. Também para o juiz Ha-

milton Gomes Carneiro, da 4ª 

Vara Cível de Aparecida de 

Goiânia, sempre presente nas 

edições do Justiça Ativa, o 

projeto é “fantástico”, porque 

a resposta que dá para a po-

Tão logo anunciada a 

audiência, Rogério Miguel, 

muito agitado, não quis ir 

até onde o juiz estava. Se-

gundo sua mãe, como ha-

via muita gente no fórum, 

ele ficou muito agitado. 

“Acho que ele está pensan-

do que vai para algum hos-

pital, pois continua em tra-

tamento até hoje”, infor-

mou ela. Quando soube o 

que estava acontecendo, o 

juiz Andrei Máximo pediu 

para que deixassem Rogério 

Máximo tranquilo, que ele 

iria até o seu encontro. Em 

poucos minutos o caso foi 

resolvido e expedida sen-

tença decretando a interdi-

ção do rapaz e nomeando 

sua mãe como curadora.

Em cada comarca por 

onde passa, o Justiça Ati-

va adianta as audiências e ar-

ranca elogios de partes, advo-

gados, promotores de justiça, 

servidores e, principalmente, 

dos juízes que colaboram com 

o programa, seja nas bancas 

de julgamento ou em proces-

sos para despachos, decisões 

e sentenças de extinção. Para 

o juiz Mábio Antônio Mace-

do (5ª Vara de Família e Su-

cessões de Goiânia), que atua 

no projeto praticamente des-

de o seu início, o Justiça Ativa 

´”é uma importante forma de 

aproximação do Judiciário e o 

jurisdicionado. Tem o objetivo 

principal de conciliação que é 

uma grande forma de solução 

de conflito e, por consequên-

cia, promove uma cultura de 

pulação é muito boa. “Tam-

bém é uma forma de entro-

samento e troca de experiên-

cias”, observou o magistrado.

Segundo Paulo de Castro, 

“os magistrados que partici-

pam do programa têm o per-

fil para a sua realização, tendo 

em vista que são desprovidos 

de qualquer tipo de vaidade e 

que estão alí com o intuito de 

ajudar. Praticamente são os 

mesmos, alguns flutuantes, 

da própria comarca ou amigo 

de seus titulares”.

Sintonia: 
Juízes, como Andrey 
Máximo Formiga, 
promotores de 
justiça e servidores 
participam do Justiça 
Ativa com o intuito de 
ajudar àqueles mais 
necessitados

Entrosamento: 
Para o juiz Hamilton 
Gomes Carneiro (de 
paletó e gravata), o 
projeto é fantástico por 
dar resposta rápida à 
população

CIDADANIA
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gistrado mandou que a Se-

cretaria Municipal de Saú-

de providenciasse a avaliação 

neuropsiquiátrica do adoles-

cente, para que apure possí-

veis traços de hiperativismo.

O índice de avaliação do 

Justiça Ativa em 2014 pe-

los jurisdicionados chegou 

a 98,06% de aprovação.  Este 

ano, em três edições realiza-

das nas comarcas de Planal-

tina, Santa Terezinha de Goi-

ás e Uruaçu, foi de 98,82%. 

Os dados foram aferidos du-

rante pesquisa de satisfação 

aplicada às pessoas presen-

tes em cada mutirão. Quan-

muita dedicação de todos 

os servidores da comarca. 

O primeiro passo é a soli-

citação do benefício à Di-

visão de Apoio ao Interior. 

Escolhidos os processos, as 

partes são intimadas pelos 

oficias de justiça que, mui-

tas vezes, têm de fazer di-

versas diligências para o 

cumprimento do mandado, 

“de três a quatro vezes”, ga-

rantiram os oficias da co-

marca de Uruaçu.

Segundo eles, o trabalho 

não para desde que é mar-

cado o mutirão e,  no  dia 

de sua realização, condu-

to à pesquisa de satisfação 

na questão de solução pro-

cessal, também foi rele-

vante  em 2014,  alcançando 

77,6% da conclusão final dos 

feitos  e, nas edições deste 

ano, 77,69%. Conforme Pau-

lo de Castro, às vezes o juris-

dicionado acha que o Justi-

ça Ativa é 100% na solução da 

demanda. “No entanto, sabe-

mos que é impossível, por-

que muitos processos estão 

na fase de instrução e não de 

julgamentos”, afirmou.

Preparar uma edição do 

Justiça Ativa não é de um 

dia para o outro. Requer 

zem partes e testemunhas 

às audiências, bem como 

cumprindo mandados de 

condução coercitiva,  bus-

car a testemunha devida-

mente intimada que deixou 

de comparecer à audiência. 

“O oficial de justiça é a roda 

que movimenta a Justiça. 

Somos nós que a materia-

lizamos”, garantiu Roberto 

de Paula Teixeira.

Em média, são colocadas 

em pauta de 280 a 300 proces-

sos em cada edição do Justiça 

Ativa, informou Eduardo Pes-

sanha Fonseca, da Divisão de 

Apoio ao Interior..n

DESABAFO 
DE UMA MÃE

Também uma mãe de 30 

anos, que desde 2013 lu-

ta para que o seu filho, de 13 

anos, deixe de cometer pe-

quenos atos infracionais, 

equiparados ao crime de fur-

to e que poderá levá-lo para 

um centro de internação de 

menores, se não se corrigir 

imediatamente, disse que foi 

muito importante audiência 

que ele teve com o juiz Jo-

viano Carneiro Neto, diretor 

do Foro de Jussara e receber 

os seus conselhos, durante 

o Justiça Ativa realizado na 

comarca, em 7 de maio. Te-

nho certeza de que agora em 

diante ele vai pensar em su-

as atitudes”, desabafou a mãe.

Segundo ela, o menor, 

que cursa o 7º ano, é indisci-

plinado na escola. Xinga pro-

fessores e colegas e por causa 

disso já foi expulso de vários 

colégios. Também contou 

que ele é agressivo em casa 

com os dois irmãos e que 

desde que tomou conheci-

mento de seu primeiro furto, 

um MP3, tem procurado aju-

da para que ele se recupere.

Com sua tranquilidade 

característica, o juiz expli-

cou ao adolescente que com 

estes furtos ele acaba convi-

vendo com pessoas que não 

têm boa influência e se con-

tinuar na marginalização a 

única opção é o Centro de 

Internação. À oportunidade, 

acolhendo pedido formulado 

pelo Mistério Público, o ma-

No primeiro semestre de  2015 foram efe-

tuadas nove edições do Programa Justiça 

Ativa, beneficiando as comarcas de Planalti-

na, Santa Terezinha de Goiás, Uruaçu, Jussara, 

Itaberaí, Jataí, Rubiataba, Campinorte e Mara 

Rosa. Até o fechamento desta edição haviam 

sido computados apenas os dados das cinco 

primeiras comarcas (veja gráfico abaixo). 

O Programa Justiça Ativa é coordenado por 

um juiz auxiliar da Presidência do TJGO e rea-

lizado pela Divisão de Apoio ao Interior

O Programa tem o objetivo de abrir a Justiça 

à comunidade, objetivando o bem comum, como 

também a redução do número de feitos em tra-

mitação nas comarcas, principalmente daqueles 

cujas partes sejam beneficiárias da Justiça gratuita

ESTATÍSTICA 

CIDADANIA

JUSTIÇA ATIVA (Primeiras 5 edições de 2015)

 55 Participações de Magistrados

 37 Magistrados Envolvidos

 2.846 Atos jurídicos

 52 Média de Atendimento

   Jurídico/Magistrado Participante

 998 Audiências Realizadas

 129  Sentenças Criminais

 176  Sentenças Cíveis

 37  Promotores Participantes

 196  Serventuários da Justiça 

  e Voluntários Participantes
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ARTIGO

menores de dezoito anos, 

o que se constitui em direi-

to e garantia individual a toda 

criança e adolescente ( IV, o § 

4º, art. 60 CF).

No dia 31 de março de 

2015, a Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ) da Câ-

mara dos Deputados Fede-

rais aprovou a admissibilida-

de da proposta de emenda 

que reduz a maioridade pe-

nal de 18 para 16 anos, sendo 

que há mais de duas décadas 

se discute a redução da ida-

de penal no Brasil. Atualmen-

te encontram-se registradas 

na Câmara oito propostas de 

No entanto, a aprova-

ção da diminuição não pare-

ce ser tão fácil,  já que a Câ-

mara de Deputados se mostra 

dividida com fortes resistên-

cias por parte dos partidos 

políticos PT, PC do B e PSOL 

que são contrários à mu-

dança. Alegam que a altera-

ção  é inconstitucional por-

que a maioridade de 18 anos 

é cláusula pétrea da Consti-

tuição e não pode ser modifi-

cada,  “A Comissão de Cons-

tituição e Justiça se cometer 

o erro grave de aprovar essa 

PEC e ela tramitar, eu não te-

nho dúvida de que o Supre-

emenda à Constituição Fe-

deral com o tema menorida-

de penal : PEC  nº 20 de 1999; 

PEC  nº 90 de 2003; PEC nº 

74 de 2011; PEC  nº 83 de 

2011; PEC nº 33 de 2012; PEC 

nº 21 de 2013; PEC nº 171 de 

1993 e PEC nº 332 de 2013, 

sendo a mais discutida delas 

e com fortes indícios de uma 

possível aprovação, a Propos-

ta de Emenda Constitucional  

número 171/1993.

A PEC nº 171  foi apre-

sentada no ano 1993 por Be-

nedito Domingos – PP/DF 

com a proposta original de 

alteração da redação do art. 

mo Tribunal Federal deve-

rá sustar o andamento dessa 

proposta de emenda consti-

tucional”, afirmou o deputa-

do Alessandro Molon(PT/RJ).  

 Em face da recente  apro-

vação pela Comissão de 

Constituição e Justiça da 

Câmara, o deputado federal 

Luiz Gionilson Pinheiro Bor-

ges (PMDB-AP), conhecido 

como Cabuçu Borges, im-

petrou no Supremo Tribunal 

Federal (STF) o Mandado de 

Segurança (MS) 33556 con-

tra a tramitação na Câma-

ra dos Deputados da Propos-

ta de Emenda à Constituição 

O 
presente artigo  ver-

sa sobre proposta 

de emenda consti-

tucional nº 171/1993 

que trata da redução 

da idade penal, como também 

do mito da impunidade. Mui-

to se discute sobre a menori-

dade penal,  quando na ver-

dade  inexiste uma efetiva 

discussão sobre seus aspec-

tos não tão positivos, cons-

truindo-se assertivas favorá-

veis à diminuição de âncoras  

no mito da impunidade.

Dispõe o artigo 228 da 

Constituição Federal que são 

penalmente inimputáveis os 

228 da Constituição Fede-

ral (imputabilidade penal do 

maior de dezesseis anos).

Nos dias atuais, uma am-

pla frente de partidos se jun-

tou para buscar aprovar a mu-

dança, sob o argumento de 

que a redução da maioridade 

vai ajudar no combate à cri-

minalidade no país. “O que se 

pretende é modificar e dar à 

Constituição Federal a ade-

quada, tempestiva, razoável e 

inadiável modulação de acor-

do com os novos tempos, com 

os novos padrões da sociedade 

brasileira”, diz o deputado Mar-

cos Rogério(PDT/RO).

Texto 
Maria Socorro 
de Sousa 
Afonso da Silva 

Ilustração
Wendel Reis

A REDUÇÃO 
DA IDADE PENAL 
E O MITO 
DA IMPUNIDADE
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A proposta de redução de 

maioridade penal é um tema 

que provoca discussão e me-

rece uma madura reflexão, 

que aliás não tem sido feita 

pelos meios políticos e pela 

sociedade com as devidas 

pontuações. Quem é favorá-

vel considera que a mudança 

irá reduzir a criminalidade. A 

mídia tem noticiado de forma 

reiterada  que os menores de 

dezoito anos são  utilizados 

pelo crime organizado, cien-

tes que não irão ter  uma me-

dida penal igual à dos adul-

tos, dos maiores de 18 anos.  

Sustenta-se que a Constitui-

ção  é feita para muitas ge-

rações e não é possível que 

estas se obriguem no futu-

ro àquilo que fizeram as ge-

rações anteriores”, disse o 

ministro aposentado do STF 

Carlos Velloso.

Para os que se posicio-

nam contrários à redução da 

maioridade penal, o argu-

mento é de que fica  eviden-

te o risco de os crimes passa-

rem a ser praticados cada vez 

mais cedo pelos menores de 

dezoito anos,  corrente à qual 

me afilio,  por entender que a 

idade penal estabelecida na 

Constituição Federal é garan-

tia intocável, constituindo-se 

em cláusula pétrea e,  na rea-

lidade,  o Estatuto da Criança 

e Adolescente, apesar de estar 

em vigor há mais de 20 anos, 

ainda não está sendo inte-

gralmente cumprido. 

A maioria dos jovens da 

classe econômica menos fa-

vorecida não conta efeti-

vamente com seus direitos 

fundamentais assegurados 

dano, a liberdade assistida, a 

prestação de serviço a comu-

nidade,  até à medida mais  

rigorosa que é a internação 

em  até três anos. Entretan-

to, sou a favor de que no co-

metimento de infrações aná-

logas aos crimes hediondos,  

seja estabelecido  um parâ-

metros mínimo de cumpri-

mento de medida de interna-

ção,  que deve ser aumentada 

de três para cinco anos.

O sistema carcerário do 

Brasil não está preparado para 

receber o menor e em nada 

irá contribuir para o seu me-

lhoramento. No Brasil não 

há pena de morte e de prisão 

perpétua. Logo, o adolescen-

te quando adulto e em liber-

na Constituição Federal ( art. 

227) e no Estatuto da Criança 

e Adolescente - ECA ( art.1º e 

4º), uma vez que lhes faltam 

escola, saúde, respeito à sua 

dignidade, lazer, profissiona-

lização e convivência fami-

liar. Nesta condição,  acaba 

por ser adotado  pelo tráfico 

e pelo  crime que lhe propor-

cionam  poder e prazer. Caso 

seja reduzida para 16 anos a 

idade penal, porque uma par-

te de adolescente nesta faixa 

de idade está cometendo cri-

mes, não teremos diminuída 

a criminalidade, mesmo por-

que,  apenas “ esses mesmos 

crimes serão cometidos mui-

to mais cedo”, afirmou Clau-

dius Ceccon, diretor Executi-

vo da Rede Primeira Infância.

Importante anotar que pa-

íses como Espanha, França, 

Alemanha e Japão, reduziram 

a maioridade penal e voltaram 

a aumentar. No Brasil, segun-

do o Censo de 2010, temos 

uma população de adoles-

centes de 34.111.038 (com ida-

des de 12 a 21 anos) e 20.532 

estão restritos e privados de li-

berdade. Ou seja, temos uma 

proporção de 6,0 para cada 

10 mil adolescentes, segun-

do Levantamento Anual dos/

as Adolescentes em Cumpri-

mento de Medida Socioedu-

cativa de 2012.  Segundo re-

gistros, crianças e adoles-

centes são mortos de forma 

violenta como o demonstrado 

no Mapa da Violência 2014 so-

bre a análise de dados de 2012, 

onde há cidades como Lauro 

de Freitas e Simões Filho, mu-

nicípios com 20 mil crianças e 

adolescentes, ambas localiza-

dade poderá colocar em prá-

tica o que aprender durante 

o seu encarceramento. É ne-

cessário sim, o comprometi-

mento com a causa da infân-

cia e  notadamente da ado-

lescência: Políticas  públicas 

efetivas voltadas à saúde para 

afastá-lo da droga,  programas 

que possam afastá-lo do ócio 

e da falta de lazer; de ações 

programadas que o coloquem 

na escola comprometida com 

o aprendizado, com a profis-

sionalização, que lhe dêem 

oportunidade de trabalho e o 

aproveitamento de seu talen-

to, e especialmente atividades  

que lhe proporcionem ocupa-

ção sadia. Desejar que seja re-

duzida a idade penal apenas 

por ouvir dizer que os ado-

lescentes estão cada vez mais 

violentos e com isso diminui-

rá a violência no país é mera 

falácia  e se contrapõe  à  re-

alidade criada com o mito da 

impunidade penal. 

Aristóteles (Sec. III A.C.) já 

dizia: “Nossos adolescentes 

atuais parecem amar o luxo. 

Têm maus modos e despre-

zam a autoridade.  São pou-

co respeitosos com os adul-

tos e passam o  tempo vagan-

do  nas praças, mexericando 

entre eles....São inclinados a 

contradizer seus pais, mono-

polizam a conversa quando 

estão em companhia  de ou-

tras pessoas mais velhas; co-

mem  com voracidade e tira-

nizam os seus mestres”.n

(PEC) 171/1993, não obtendo 

no entanto em sede de limi-

nar a sua suspensão.  Ocor-

re que, já agora,  o  caminho 

até a decisão final  será longo, 

pois a proposta tem que pas-

sar por uma comissão espe-

cial que pode fazer até 40 ses-

sões de discussão. Se aprova-

da, segue para o plenário da 

Câmara para duas votações 

e depois ainda vai para o Se-

nado. Uma comissão especial 

terá prazo de 40 sessões do 

plenário para dar seu pare-

cer. Depois, a PEC será votada 

pelo plenário da Câmara em 

dois turnos. Para ser aprova-

da, a proposta precisa ter pelo 

menos 308 votos (três quin-

tos dos deputados) em cada 

uma das votações.

da no Estado da Bahia, onde a 

taxa de homicídios é de 252,5 

e 308,8 (para 100 mil), respec-

tivamente. “ Há mais crianças 

e adolescentes sendo mor-

tos de forma violenta do que 

em situação de conflito com a 

lei”, destaca trecho de carta do 

Conselho Nacional de Direi-

tos da Criança e Adolescente 

(Conanda) encaminhada dia 

16 de março, aos parlamenta-

res membros da CCJ.

Como profissional inte-

grante da Rede de Proteção 

da Criança e Adolescente e  

quanto ao tema da redução 

da idade penal sou contra!!! 

Se tal fato acontecer, se estará 

de vez condenando o adoles-

cente infrator, atingido pela 

maioridade penal a partir de 

16 anos de idade, a ser defi-

nitivamente marginalizado e 

se marginalizar. As oportu-

nidades de socialização, ain-

da que com deficiência, que 

são prestadas  ao adolescen-

te infrator com a aplicação 

de medidas socioeducati-

vas ( art. 112, ECA),   lhes se-

rão de vez negadas, retiran-

do-lhe qualquer oportunida-

de de melhoramento físico,  

familiar e  psicossocial.

Na verdade não há im-

punidade penal ao menor de 

dezoito anos que comete um 

crime, mas sim a aplicação  

de medidas adequadas  à sua 

condição de  pessoa em de-

senvolvimento que comete o  

ato infracional,  que deve ser 

aplicada  pelo juiz de acor-

do com as circunstâncias, a 

gravidade e as suas condi-

ções,  podendo variar desde 

a  advertência, a reparação de 

A maioria dos 
jovens da classe 
econômica 
menos favorecida 
não conta 
efetivamente 
com seus direitos 
fundamentais 
assegurados na 
Constituição 
Federal. Nesta 
condição,  acaba 
por ser adotado  
pelo tráfico e pelo  
crime que lhe 
proporcionam  
poder e prazer”

MARIA SOCORRO DE SOUSA AFONSO 
DA SILVA, JUÍZA DE DIREITO DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE GOIÂNIA 
E PROFESSORA  DA FACULDADE DE 
DIREITO DA UFG

Sou a favor 
de que, no 
cometimento 
de infrações 
análogas 
aos crimes 
hediondos,  seja 
estabelecido  
um parâmetro 
mínimo de 
cumprimento 
de medida de 
internação  
que deve ser 
aumentada 
de três para 
cinco anos”



110 111REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

O
portunidade, que-

rer e disposição. 

Estas três inicia-

tivas foram de-

terminantes para 

que o reeducando José Ma-

ria Rodrigues da Silva, de 43 

anos, conseguisse se rein-

tegrar na sociedade, depois 

de levar uma vida no mundo 

das drogas e do crime, desde 

o 15 anos de idade. Essa mu-

dança de vida aconteceu ao 

ser incluído no Projeto Co-

meçar de Novo, do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), 

lançado em 2009 e implan-

tado na comarca de Luziâ-

nia, no Entorno do Distrito 

Federal, em 2011, com a fi-

nalidade de promover ações 

de reinserção social de ape-

nados. Diante de sua dispo-

sição de agarrar com “unhas 

e dentes” esta oportunidade 

única, juízes e servidores o 

incentivaram, sem nenhum 

preconceito, por ele ainda 

estar cumprindo pena.

Esta história de supera-

ção começou quando o José 

Maria, numa audiência com 

o juiz Romério do Carmo 

Cordeiro, da 1ª Vara Crimi-

nal e Execuções Penais (hoje 

em Goiânia, na 8ª Vara Cível) 

teve a oportunidade de tra-

balhar no fórum local duran-

te o dia e se recolher na Casa 

do Albergado durante a noi-

te. Tal chance ele conquistou 

pelo bom comportamen-

to e pelos serviços realizados 

no Centro de Inserção So-

cial (CIS), tendo o seu dire-

tor, à época, o encaminhado 

a uma das duas vagas exis-

tentes no fórum de Luziânia.

Coube à diretora do Foro 

da comarca, juíza Alessan-

dra Gontijo do Amaral (hoje 

em Goiás-GO), apresentar ao 

José Maria o novo ambien-

te de trabalho. O jardim. Ele 

floresceu e o Zé, como é ca-

rinhosamente chamado por 

todos, embora tímido, come-

çou auxiliar no transporte de 

móveis e material de expe-

diente, juntada de documen-

tos do Cartório de Família e 

na organização do espaço fí-

sico para a implantação do 

projeto do arquivo judicial.

“Tudo que precisava eu 

chamava o Zé. A primeira vez 

que entrou em meu gabine-

te ele me inspirou confiança.” 

Ele conquistou a credibilida-

de de todos com sua humil-

dade e disposição de ajudar, 

ressaltou a juíza, ao lembrar 

que foi ele que organizou sua 

mudança quando foi assumir 

a comarca de Goiás. “Ele en-

trou em lugares restritos pois 

ganhou a confiança de juízes 

e servidores da comarca de 

Luziânia”, afirmou.

Alessandra Gontijo obser-

vou que a sociedade não tem 

por hábito dar oportunidade 

a quem precisa de uma se-

gunda chance e que o Pro-

jeto Começar de Novo é um 

meio e não o fim. “Essa situ-

ação que a gente vive com o 

Zé nos faz despertar o dese-

jo de querer mais”, ressaltou 

a juíza Flávia Cristina Zuza, 

da 1ª Vara (Cível e da Fazenda 

Pública Estadual) que o co-

nheceu assim que chegou à 

comarca. “Foi ele que se apre-

sentou a mim, com o seu jei-

to peculiar de querer saber se 

o outro está bem, se precisa 

de alguma coisa”, observou. 

Também destacou a sua par-

ticipação no Projeto Ciranda 

Cirandinha, que criou um es-

paço de lazer e de estudo para 

crianças de um abrigo. Na 

solenidade de inauguração 

do projeto, Zé disse que não 

se lembrava de ter desem-

brulhado nenhum presen-

te em toda sua vida. Esta fra-

se tocou Flávia Zuza, pois em 

PROJETO COMEÇAR DE NOVO, DO CNJ, IMPLANTADO 
EM LUZIÂNIA, MUDA A VIDA DE APENADO QUE AGARROU 
OPORTUNIDADE COM UNHAS E DENTES

UNIÃO DE JUÍZES E SERVIDORES 
LEVA À REINSERÇÃO SOCIAL

Texto 
Lílian de França 

Foto
Wagner Soares

SOCIALIZAÇÃO

Ajuda importante: 
Zé Maria com juízas e 
servidoras do Fórum 
de Luziânia. 
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momento nenhum, segundo 

ela, ele se colocou como um 

coitado. Para ela, a sua resso-

cialização foi justamente por 

méritos próprios.

Falar sobre a mudança de 

vida de Zé Maria é muito gra-

tificante para toda a comu-

nidade que trabalha no fó-

rum de Luziânia que, de uma 

forma ou de outra, o ajudou 

desde o início. As servidoras 

Maria Lúcia de Castro, Maria 

Ednalma Leles e Maíza Lei-

te, com quem trabalhou di-

retamente, lhe ensinaram 

a realizar as atividades e os 

seus exemplos de vida fo-

ram copiados por ele. Repa-

rou como todos eram dedi-

cados aos seus trabalhos, em 

casa e no meio social e pro-

curou também assimilar.

Conforme a juíza Soraya 

Fagury Brito, da 2ª  Vara Cí-

vel, quando Zé Maria come-

çou a trabalhar no fórum, an-

dava sempre de cabeça bai-

xa e não encarava as pessoas. 

Tinha o comportamento de 

um presidiário. Aos poucos 

foi se reerguendo e hoje está 

inteiramente integrado à fa-

mília forense. Apesar de ter 

terminado sua permanência 

no Projeto Começar de Novo, 

por ter recebido progressão 

para o regime aberto, Zé Ma-

ria continua trabalhando no 

fórum de Luziânia, porque 

a juíza Soraya Fagury se res-

ponsabilizou por ele, perante 

uma empresa terceirizada, na 

área de serviços gerais, que 

presta serviços para o Tribu-

nal de Justiça do Estado de 

Goiás, “por ser um funcioná-

rio exemplar”.

Quando 
queremos 

conquistar e 
crescer, não 

precisa mexer 
no que é dos 

outros” 

JOSÉ MARIA RODRIGUES DA SILVA.

para a prisão de Luziânia.

Hoje ele tem uma casa alu-

gada  com mobiliário neces-

sário para suas necessidades 

diárias e, nos fins de semana, 

trabalha como jardineiro.  Es-

tou sempre fazendo amizade 

e conquistando minhas coi-

sas.  O seu companheiro do 

Projeto Começar de Novo não 

alcançou a reinserção.

“Quando queremos con-

quistar e crescer, não preci-

sa mexer no que é dos ou-

“Nas minhas contas têm 

quatro anos que estou aqui. 

O diretor do Centro de In-

serção Social (CIS) me falou 

do projeto e eu me coloquei 

à disposição. Lá eu estuda-

va e costurava bolas. O dr. 

Romério Cordeiro me falou 

que esta seria a porta de en-

trada na sociedade. Abracei 

de coração o projeto. Hoje 

tenho 43 anos e não tenho 

vontade de sair do fórum de 

Luziânia. Aqui tenho apoio 

de todos. Nunca desfizeram 

de mim por ser um presidi-

ário. Sinto-me em casa, em 

família.” Este é o depoimen-

to de Zé Maria, dado com 

muita convicção de que está 

no caminho certo e de que 

não há nada melhor na vida 

como ser um cidadão bem 

respeitado.

Sobre sua vida, Zé Ma-

ria contou que nasceu e se 

criou em Brasília.  Sua in-

fância e adolescência foram 

conturbadas, embora tenha 

vivido numa família de pais 

trabalhadores e  quatro  ir-

mãos presentes. A bebida 

fazia parte do cotidiano do 

pai e um acidente de traba-

lho, quando tinha 10 anos de 

idade, deixou sua mãe, que 

era telefonista, doente. Zé e 

seus irmãos presenciaram 

muitas brigas do casal, até 

que a mãe esfaqueou o pai e 

ele foi-se embora para sem-

pre. Os irmãos casaram e fi-

cou apenas Zé Maria com a 

mãe que também tornou-se 

epilética devido ao choque 

que levou no ouvido. Ele lar-

gou os estudos, começou a 

beber e, aos 15 anos, conhe-

tros”,  reafirmou José Ma-

ria  Rodrigues da Silva.  A sua 

dívida com a Justiça con-

tinua, mas ele ainda recebe 

progressão por ser um ree-

ducando exemplar..n

ceu a merla. “Conheci a ca-

deia muito cedo quando fui 

com minha mãe visitar meu 

irmão mais velho que esta-

va preso na Papuda (presí-

dio em Brasília) e aí ele ficou 

com meus documentos. Por 

isso  fui detido, conhecendo 

de perto a vida dentro da ca-

deia”. Prosseguindo, Zé Ma-

ria disse que ficou por mais 

de 15 anos devendo a trafi-

cantes. Vieram os furtos  e 

dois  assaltos que o levaram 

SOCIALIZAÇÃO

Hoje tenho 
43 anos e 
não tenho 
vontade de sair 
do fórum de 
Luziânia. Aqui 
tenho apoio de 
todos. Nunca 
desfizeram de 
mim por ser 
um presidiário. 
Sinto-me 
em casa, em 
família.” 

JOSÉ MARIA RODRIGUES DA SILVA.

Vida nova: 
José Maria Rodrigues 
da Silva entre dois 
colegas de trabalho 
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PROTEÇÃO

Mais segurança: 
Juiz William Mello 
preside audiência com 
vítima de agressão, 
em que foi instalada 
tornozeleira eletrônica 
no agressor. 

essa pesquisa reflete um pa-

norama, com diminuição de 

agressões e ameaças – crimes 

abarcados em sua competên-

cia no Juizado. “Num primeiro 

momento, temos a impressão 

de que os crimes aumentaram, 

mas, na verdade, o que ocor-

re é o aumento nas denúncias, 

o que era uma demanda ante-

riormente reprimida”. 

As mulheres se encora-

jarem e procurarem a justi-

ça para pôr fim às agressões 

é resultado, principalmente, 

da eficácia das medidas pro-

tetivas, no entendimento de 

William. “Com o advento da 

Lei, o juiz tem poderes para 

afastar o agressor imediata-

mente do lar conjugal – para 

mandar prendê-lo ou colocar 

tornozeleira eletrônica (que 

impõe o afastamento me-

diante monitoramento da Se-

cretaria de Segurança Pública 

e Administração Penitenci-

Para esses processos di-

versos deve ser feito o declí-

nio de competência, “mas, 

muitas vezes, por ser uma 

demanda urgente, por uma 

questão de segurança, é con-

cedida uma medida proteti-

va, antes de encaminhar os 

autos ao juiz competente”, re-

lata o magistrado.

Hoje, os dois juizados so-

mam cerca de 10 mil pro-

cessos e, diante da gran-

de quantidade, a chegada 

de demandas que não ca-

bem às competências pode 

atrapalhar a real função des-

ária do Estado de Goiás). Es-

sas medidas de urgência de-

ram um resultado muito im-

portante, que tirou a mulher 

da situação de refém do mari-

do ou do companheiro”. 

Conforme o juiz explica, 

antes de 2006, para a vítima 

pedir o afastamento do côn-

juge, era necessário dar início 

ao divórcio e pedir a separação 

de corpos, o que demorava 

mais tempo e poderia colocar 

a mulher em situação de risco. 

“A demanda poderia tramitar 

com os dois juntos, na mesma 

casa, o que acabava inibindo a 

mulher de denunciar. Além de 

dependente do marido, como 

ela iria propor uma ação com 

o agressor dentro da própria 

casa?”, compara com o deferi-

mento do pedido hoje, ocorri-

do de forma imediata. 

Além da imposição do 

afastamento, a Lei também 

trouxe uma grande mudan-

sas unidades, conforme ava-

lia William. “A Coordenadoria 

Estadual da Mulher em Situa-

ção de Violência Doméstica e 

Familiar e de Execução Penal 

do Tribunal de Justiça do Es-

tado de Goiás já trabalha, in-

clusive, para pedir a criação 

de mais Juizados. É preciso 

atender de maneira especia-

lizada a questão da violência 

doméstica e, além de Goiâ-

nia, outras cidades precisam 

da instalação desses Juiza-

dos, como Anápolis, Apareci-

da de Goiânia, Rio Verde, Lu-

ziânia e Itumbiara”..n

A 
Lei Maria da Pe-

nha foi responsá-

vel pela redução 

de 10% na taxa de 

homicídios contra 

mulheres dentro das residên-

cias brasileiras entre 2006 – 

ano da promulgação da nor-

mativa – e 2013. A afirmativa é 

do Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada (Ipea) e foi 

divulgada no mês de março. 

Na visão do titular do 2º Jui-

zado de Violência Doméstica 

Familiar contra a Mulher, juiz 

William Mello, os dados re-

presentam uma grande vitó-

ria. “Está florescendo a cultu-

ra de que o Estado vai tomar 

providência enérgica para 

coibir essas ações e, assim, o 

agressor fica inibido de prati-

car a violência e, a mulher, as-

segurada de denunciar”. 

Apesar de a lei não ter como 

objetivo englobar os assassina-

tos, o magistrado acredita que 

ça, com a retirada das san-

ções pecuniárias para os 

acusados. “Se ele praticou o 

crime, ele será punido com 

pena privativa de liberdade”, 

explica o magistrado. 

Contudo, a rapidez para 

o proferimento das medi-

das protetivas pode, ao mes-

mo tempo em que represen-

ta combate ao crime de gê-

nero, ser um problema para 

o Juizado. Muitas denúncias 

chegam, equivocadamente, 

à unidade, apenas por trata-

rem de ocorrências envol-

vendo mulheres como víti-

mas, o que causa o abarrota-

mento processual. “Qualquer 

agressão a mulheres é en-

caminhada à Delegacia Es-

pecializada no Atendimen-

to à Mulher – a sociedade 

e a própria polícia não têm 

o discernimento da com-

petência. O crime de gêne-

ro ocorre apenas quando o 

agressor se enxerga como 

provedor e, nessa condição, 

considera a companheira 

como inferior e submissa e 

entende que pode agredi-la”. 

(Veja artigo na página 114)

Para exemplificar, o ma-

gistrado relata vários casos que 

ocorrem em âmbito familiar, 

mas que não podem ser en-

quadrados na Lei Maria da Pe-

nha, como brigas entre irmãos, 

filhos que agridem a mãe em 

busca de dinheiro para uso de 

drogas, pais que, por desen-

tendimento, agridem a filha. 

“Para isso, existe a Lei, que en-

tende como lesão corporal ou 

ameaça – que precisam ir para 

o Juizado Especial Criminal 

Comum”, explica. 

LEI MARIA DA PENHA: 
REDUÇÃO  DE 10% NOS 
HOMICÍDIOS DE MULHERES
ATUAÇÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
FAMILIAR CONTRA A MULHER COM AMPARO DA 
LEI Nº 11.340/06 CONSEGUE COIBIR VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO EM TODO O PAÍS

Texto 
Lilian Cury

Foto
Hernany César
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PELA PAZ EM CASA
TJGO ADERE À CAMPANHA NACIONAL IDEALIZADA EM 
COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Ela fez questão de lem-

brar que a violência domés-

tica, além de atingir a própria 

mulher, afeta a sociedade e as 

próprias crianças, que pode-

rão reproduzir esse compor-

tamento. Sobre a importância 

da agilidade nos julgamen-

tos, a vice-presidente do STF 

exemplificou com o caso de 

um júri que é feito 12 anos de-

pois do crime. “A mulher que 

foi assassinada já foi esqueci-

da, a criança já conviveu com 

aquilo, as famílias se tornaram 

inimigas. Esse júri não dá res-

posta à Justiça, o que aconte-

ce é que somente o Direito foi 

aplicado”, salientou.

A segunda edição da Se-

mana Nacional da Justiça 

pela Paz em Casa já está de-

finida e será realizada en-

recentemente, ministrou pa-

lestra na Pontifícia Universi-

dade Católica e elogiou a atu-

ação do TJGO.

“O Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás (TJGO) 

contribuiu de forma eficien-

te e atuante. O Poder Judi-

ciário goiano está de pa-

rabéns”, ressaltou Cármen 

Lúcia, para quem é funda-

mental conferir agilidade 

na aplicação da Lei Maria da 

Penha e trabalhar para que 

a sociedade também par-

ticipe das ações do Judici-

ário, desde que isso ocorra 

de forma ética e transparen-

te. “É importante o juiz en-

tender o porquê da criação 

da Lei Maria da Penha, para 

que não existam outras Ma-

rias da Penha”, reforçou.

D
urante as come-

morações do Dia 

Internacional da 

Mulher, na pri-

meira quinzena de 

março, o Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás aderiu 

à campanha nacional Justiça 

Pela Paz – Nossa Justa Cau-

sa. Realizou um mutirão de 

julgamento de processos re-

lacionados à violência do-

méstica e promoveu audi-

ências e julgou pautas exclu-

sivas sobre o tema na 1ª e 2ª 

Câmaras Criminais (2º grau). 

O esforço foi reconhecido 

pela vice-presidente do Su-

premo Tribunal Federal (STF) 

e coordenadora nacional da 

campanha Justiça pela Paz 

em Casa, ministra Cármen 

Lúcia Antunes Rocha, que, 

DESIGUALDADE

Recentemente, o presi-

dente do TJGO, Leobi-

no Valente Chaves, afirmou 

que a luta em prol da mulher 

deve começar pelo comba-

te à desigualdade, uma vez 

que ela é a origem da vio-

lência. “A preocupação de se 

falar menos sobre violência 

e mais diretamente sobre 

desigualdade é porque esta 

faz com que o mais forte se 

sobreponha ao mais fraco”, 

falou. Segundo o presiden-

te, em algumas sociedades 

radicais, ainda prevalece a 

discriminação contra a mu-

lher, a ponto de atribuir-lhe 

papéis secundários ou, até 

mesmo, renegá-la à condi-

ção de escrava ou de sim-

ples objeto..n

tre os dias 3 e 7 de agosto. A 

ação visa estimular a juris-

dição para que os processos 

que envolvem crimes de gê-

neros sejam julgados rapida-

mente. Segundo o desem-

bargador Luiz Cláudio Braga, 

presidente da Coordenadoria 

Estadual da Mulher em Situ-

ação de Violência Doméstica 

e Familiar e de Execução Pe-

nal, a data foi escolhida devi-

do à comemoração dos nove 

anos da Lei Maria da Penha, 

sancionada em 2006. Para-

lelamente, o TJGO estabele-

cerá, a longo prazo, políticas 

para conscientizar as pessoas 

sobre a importância da não 

violência contra a mulher.

Em Goiás, existem cerca 

de 42 mil processos em tra-

mitação relacionados à Lei 

Maria de Penha. Apenas nos 

dois Juizados da Mulher na 

capital são 7.835 ações. De 

acordo com o titular do 2º 

Juizado de Violência Domés-

tica Familiar contra a Mu-

lher, juiz William Costa Mello, 

esse número aumenta a cada 

dia porque também cresce a 

confiança da mulher em de-

nunciar seus agressores.

“O maior número de 

ações que chegam ao proto-

colo judicial de Goiânia é dos 

juizados da mulher. Em ge-

ral, a sociedade entendeu que 

pode fazer denúncia. Hoje, a 

mulher, ao ser agredida, pro-

cura a polícia e, a partir daí, 

isso se reflete no Judiciá-

rio”, pontuou o juiz, segundo 

quem os crimes de ameaça e 

lesão corporal representam a 

maior demanda dos juizados.

Apesar da Lei Maria da 

Penha, complementou o de-

sembargador Luiz Cláudio, o 

índice de violência domésti-

ca é alto. Segundo ele, ape-

sar de sua importância, a Lei 

Maria da Penha não acabou 

com a violência doméstica, 

por isso a necessidade da im-

plantação de uma nova men-

talidade. Além da segunda 

edição da campanha nacio-

nal Justiça Pela Paz – Nossa 

Justa Causa, em agosto, ele 

afirmou que já está progra-

mada outra, mais globalizada, 

para novembro, em parceria 

com a Organização das Na-

ções Unidas (ONU).

CAMPANHA

Elogio: 
A vice-presidente do 
STF, ministra Cármen 
Lúcia, recebeu o 
desembargador Luiz 
Cláudio Veiga Braga 
em Brasília e elogiou 
o trabalho do TJGO na 
campanha nacional 
Justiça Pela Paz – 
Nossa Justa Causa
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nir, Punir e Erradicar a Vio-

lência Contra a Mulher, de-

nominada de Convenção 

de Belém do Pará (OEA), 

de 1994, internalizadas pe-

los Decretos nº 4.377/02 e 

1.973/96, respectivamente.

Em seu art. 1º, a Conven-

ção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discri-

minação Contra a Mulher 

(ONU), define a discrimina-

ção contra a mulher como: 

… toda distinção baseada no 

sexo e que tenha por obje-

to ou resultado prejudicar 

ou anular o reconhecimen-

to, gozo, exercício pela mu-

lher, independente de seu 

estado civil, com base na 

igualdade do homem e da 

mulher, dos direitos huma-

nos e das liberdades funda-

mentais nos campos políti-

cos, econômico, social, cul-

tural e civil. (grifo nosso)

tência ou não de violência 

baseada no gênero.

A Lei nº 11.340 de 2006, 

apelidada de Lei Maria da 

Penha, dispõe em seu art. 

5º que configura violência 

doméstica e familiar contra 

a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gêne-

ro que lhe cause morte, le-

são, sofrimento físico, se-

xual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial.

Nesse sentido, a Lei nº 

11.340/06 buscou inspira-

ção e foi precedida pela in-

tegração de dois impor-

tantes tratados ao ordena-

mento jurídico pátrio, já 

que o Brasil assinou e ra-

tificou a Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação 

contra a Mulher (ONU), de 

18.12.1979, e a Convenção 

Interamericana para Preve-

C
onsiderando-se 

que todo o cida-

dão tem direito 

fundamental a ser 

julgado pelo “seu 

juiz”, parece adequada a li-

ção de Carlo Taormina, no 

sentido de que a definição 

do juiz competente deve ser 

constituída por lei e, ain-

da, dar-se antes do come-

timento do fato delituoso. 

Doutrina e jurisprudência 

comungam a ideia de que 

a competência em razão da 

matéria e da pessoa é abso-

luta, enquanto que o crité-

rio territorial implica com-

petência relativa.

Nesse diapasão, no que 

tange à competência dos 

juizados especializados em 

violência doméstica e fami-

liar contra a mulher, trata-

-se de ratione materiae e ela 

será determinada pela exis-

VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO 
COMO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA MATERIAL

ARTIGO

Texto 
William Costa Mello

Juiz de direito titular do 
2º Juizado de Violência  

Doméstica e Familiar 
contra a Mulher 

Fotos 
BigStockPhoto
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Habeas-corpus. Lesão 

corporal. Writ substitutivo 

de recurso especial. Desvir-

tuamento. Impossibilidade. 

Precedentes. Competência. 

Violência doméstica e fami-

liar contra a mulher. Relação 

íntima de afeto entre au-

tores e vítima. Coabitação. 

Desnecessidade. Incidên-

cia da Lei Maria da Penha. 

Manifesto constrangimen-

to ilegal não evidenciado. 

(…) 3. A Terceira Seção deste 

Superior Tribunal afirmou 

que o legislador, ao editar a 

Lei Maria da Penha, teve em 

conta a mulher numa pers-

pectiva de gênero e em con-

dições de hipossuficiên-

cia ou inferioridade física e 

econômica em relações pa-

triarcais. Ainda, restou con-

signado que o escopo da lei 

é a proteção da mulher em 

situação de fragilidade/vul-

nerabilidade diante do ho-

mem ou de outra mulher, 

desde que caracterizado o 

vínculo de relação domés-

tica, familiar ou de afeti-

vidade. (CC nº 88.027/MG, 

Ministro Og Fernandes, DJ 

18/12/2008). 4. A intenção 

do legislador, ao editar a Lei 

Maria da Penha, foi de dar 

proteção à mulher que te-

nha sofrido agressão de-

corrente de relacionamento 

amoroso, e não de relações 

transitórias, passageiras, 

sendo desnecessária, para 

a comprovação do aludido 

vínculo, a coabitação entre 

o agente e a vítima ao tempo 

do crime. 5. No caso dos au-

tos, mostra-se configurada, 

em princípio, uma relação 

A esse respeito, cumpre 

trazer à baila os seguintes pre-

cedentes do referido Tribunal:

Conflito de competên-

cia. Penal. Juizado espe-

cial criminal e juiz de direi-

to. Crime com violência do-

méstica e familiar contra 

mulher. Crime contra hon-

ra praticado por irmã da ví-

tima. Inaplicabilidade da lei 

nº 11.340/06. Competência 

do juizado especial crimi-

nal. 1. Delito contra honra, 

envolvendo irmãs, não con-

figura hipótese de incidên-

cia da Lei nº 11.340/06, que 

tem como objeto a mulher 

numa perspectiva de gênero 

e em condições de hipossu-

ficiência ou inferioridade fí-

sica e econômica. 2. Sujeito 

passivo da violência domés-

tica, objeto da referida lei, é 

a mulher. Sujeito ativo pode 

ser tanto o homem quanto a 

mulher, desde que  fique ca-

racterizado o vínculo de re-

lação doméstica, familiar ou 

de afetividade. 2. No caso, 

havendo apenas desavenças 

e ofensas entre irmãs, não há 

qualquer motivação de gê-

nero ou situação de vulne-

rabilidade que caracterize si-

tuação de relação íntima que 

possa causar violência do-

méstica ou familiar contra a 

mulher. Não se aplica a Lei 

nº 11.340/06. 3. Conflito co-

nhecido para declarar com-

petente o Juízo de Direito do 

Juizado Especial Criminal de 

Governador Valadares/MG, 

o suscitado. (CC 88.027/MG, 

Rel. Ministro OG Fernandes, 

Terceira Seção, julgado em 

05/12/2008, DJe 18/12/2008)

Por seu turno, define a 

Convenção de Belém do 

Pará (OEA), de 1994, art. 1º: 

“Qualquer ação ou conduta, 

baseada no gênero, que cau-

se morte, dano ou sofrimen-

to físico, sexual ou psicológi-

co à mulher, tanto no âmbi-

to público como no privado”.

Insta destacar que o Su-

perior Tribunal de Justiça 

tem entendimento consoli-

dado no sentido de que não 

é suficiente que a violência 

seja praticada contra a mu-

lher e numa relação fami-

liar, doméstica ou de afeti-

vidade, mas também há ne-

cessidade de demonstração 

da sua situação de vulnera-

bilidade ou hipossuficiência, 

numa perspectiva de gêne-

ro, para a aplicação da Lei nº 

11.340/2006.

íntima de afeto  entre auto-

res e ofendida, pois, além de 

os agressores já terem con-

vivido com a vítima, o pró-

prio paciente (pai da vítima) 

declarou, perante a autori-

dade policial, que a ofen-

dida morou com ele por al-

gum tempo, tendo inclusivo 

montado um quarto em sua 

residência para ela. 6. Para 

a incidência da Lei Maria 

da Penha, faz-se necessá-

ria a demonstração da con-

vivência íntima, bem como 

de uma situação de vulnera-

bilidade da mulher, que jus-

tifique a incidência da nor-

ma de caráter protetivo, hi-

pótese esta configurada nos 

autos. 7. Para efetivamente 

verificar se o delito supos-

tamente praticado pelos pa-

cientes não guarda nenhu-

ma motivação de gênero 

nem tenha sido perpretado 

em contexto de relação ín-

tima de afeto, seria necessá-

rio o revolvimento de maté-

ria fático-probatória, o que, 

conforme cediço, não é ca-

bível no âmbito estrito do 

writ. 8. Habeas-corpus não 

conhecido. (HC 181.246/RS, 

Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, sexta turma, jul-

gado em 20/08/2013. DJe 

06/09/2013)

Habeas-corpus impetra-

do em substituição ao re-

curso previsto no ordena-

mento jurídico. 1. Não ca-

bimento. Modificação de 

entendimento jurispruden-

cial. Restrição do remédio 

constitucional. Exame ex-

cepcional que visa privile-

giar a ampla defesa e o devi-

ARTIGO

Não é suficiente 
que a violência 

seja praticada 
contra a mulher 
e numa relação 

familiar, doméstica 
ou de afetividade, 

mas também há 
necessidade de 

demonstração da 
sua situação de 

vulnerabilidade ou 
hipossuficiência, 

numa perspectiva 
de gênero, para a 

aplicação da Lei nº 
11.340/2006.
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domicílio. 4. Para a aplica-

ção da Lei Maria da Penha, é 

necessária a demonstração 

da motivação de gênero ou 

situação de vulnerabilidade 

que caracterize situação de 

relação íntima. Precedentes. 

5. Embora o inciso II, do art. 

5º, da Lei nº 11.340/06 dis-

ponha que a violência pra-

ticada no âmbito da família 

atrai a incidência da Lei Ma-

ria da Penha, tal vínculo não 

é suficiente, por si só, a en-

sejar a aplicação do referi-

do diploma, devendo-se de-

monstrar a adequação com 

a finalidade da norma, de 

proteção de mulheres na es-

pecial condição de vítimas 

de violência e opressão, no 

âmbito de suas relações do-

mésticas, íntimas ou do nú-

cleo familiar, decorrente de 

sua situação vulnerável. 6. A 

previsão de aplicação da Lei 

nº 11340/06 à violência pra-

ticada no âmbito da unida-

de doméstica, do mesmo 

modo, não almeja a prote-

ção do mero espaço físico 

contra agentes externos que 

nele adentrem para cometer 

o delito, mas sim ao próprio 

âmago sentimental que se 

estabelece entre indivíduos 

que compartilham a mesma 

moradia, com fim de pro-

teção dos mais vulneráveis 

dentro desse grupo de pes-

soas. 7. Ademais, o art. 129, § 

9º, do Código Penal, não se 

aplica a situação dos autos, 

não sendo a paciente ascen-

dente, descendente, irmã, 

cônjuge ou companheira da 

vítima, inexistindo convi-

vência, ou prevalecimento 

do de que, para a aplicação 

da Lei 11.340/2006, não é su-

ficiente que a violência seja 

praticada contra a mulher e 

numa relação familiar, do-

méstica ou de afetivida-

de, mas também há neces-

sidade de demonstração da 

sua situação de vulnerabi-

lidade ou hipossuficiência, 

numa perspectiva de gêne-

ro. 2. A análise das peculia-

ridades do caso concreto, de 

modo a se reformar o acór-

dão que concluiu pela não 

incidência da Lei Maria da 

Penha, demandaria o reexa-

me de matéria fático-proba-

tória, o que é inviável nesta 

instância extraordinária. In-

cidência da Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo regimental improvi-

do. Relatora: Ministra Ma-

ria Thereza de Assis Mou-

ra. Agravante: Ministério 

Público Federal. Agravado: 

José Ronaldo Nascimento 

de Seixas. Advogado: Defen-

soria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro. AgRg no Re-

curso Especial nº 1.430.724 

– RJ (2014/0016451-9). DJe 

20/03/2015).

Nesse sentido, a lição es-

clarecedora do ex-procura-

dor de Justiça do Estado de 

Goiás e atual desembargador 

Edison Miguel da Silva Jr.:

“A Lei Maria da Penha 

não abrange toda e qualquer 

violência doméstica ou fa-

miliar contra a mulher, mas 

apenas aquela que pode ser 

qualificada como violên-

cia de gênero, isto é, atos 

de agressão motivados não 

apenas por questões estrita-

mente pessoais, mas expres-

sando posições de domina-

ção do homem e subordina-

ção da mulher.” - grifo nosso 

- (www.mp.go.gov.br/por-

talweb/hp/7/docs/leimaria-

dapenhaacondutabaseada-

nogenero.pdf).

A Lei nº 11.340/2006 

constitui forte ação afirma-

tiva, de resgate histórico 

e busca pela igualdade de 

gênero, após largos perío-

dos de perpetuação de uma 

sociedade patriarcal, onde 

a mulher era vista com in-

ferioridade. Este é o objeti-

vo da lei. Assim, não basta 

que a violência tenha ocor-

rido no âmbito doméstico 

tão somente e contra a mu-

lher, mas é imprescindível 

que seja perpetrada em ra-

zão do gênero, nas situa-

ções em que se vislumbre 

relação de intimidade, ou 

seja,  a condição de casal 

entre os envolvidos.

Neste sentido, no Aviso 

nº 50/2011 do TJRJ, oriun-

do de um encontro de de-

sembargadores atuantes 

na área criminal, constam 

os enunciados aprovados, 

e o de número 07 corro-

bora o mesmo fundamen-

to apresentado anterior-

mente, a seguir transcrito: 

“7 – Firma-se a competên-

cia do juizado da violên-

cia doméstica e familiar 

contra a mulher, quando 

a conduta típica é perpe-

trada em razão do gênero 

nos termos dos artigos 5º 

e 7º, da Lei nº 11.340/06, 

não bastando que seja co-

metida contra pessoa do 

sexo feminino”..n

gênero e a situação de vul-

nerabilidade. Concessão da 

ordem. 4. Ordem não conhe-

cida. Habeas-corpus conce-

dido de ofício, para declarar 

competente para processar e 

julgar o feito o Juizado Espe-

cial Criminal da Comarca de 

Santa Maria/RS. (HC 175.816/

RS, Rel. Ministro Marco Au-

rélio Bellizze, quinta turma, 

julgado em 20/06/2013, DJe 

28/06/2013)

Criminal. Habeas Cor-

pus. Lesão corporal. Tran-

camento da ação penal. Su-

pressão de instância. In-

constitucionalidade do art. 

41 Da lei nº 11.340/06. Não 

verificação. Conflito de 

competência. Relação fa-

miliar. Aplicabilidade da Lei 

Maria da Penha. Interpreta-

ção literal da norma. Cons-

trangimento ilegal eviden-

ciado. Ordem parcialmen-

te conhecida e concedida. 1. 

O pedido de trancamento da 

ação penal não foi subme-

tido ao crivo do órgão cole-

giado do Tribunal a quo, de 

modo que não pode ser co-

nhecido por esta corte, sob 

pena de indevida supres-

são de instância. 2. A Cons-

tituição Federal, ao definir 

a competência dos juizados 

especiais, não definiu a ex-

pressão “infrações penais de 

menor potencial ofensivo”, 

cabendo ao legislador ordi-

nário tal delimitação. Prece-

dentes. 3. Hipótese cujo mé-

rito é afastar a aplicação da 

Lei Maria da Penha em su-

posta lesão corporal prati-

cada por tia contra sobrinha 

que não residia no mesmo 

do processo legal. 2. Ameaça. 

Sogra e nora. 3. Competên-

cia. Inaplicabilidade. Lei ma-

ria da penha. Abrangência 

do conceito de violência de 

gênero. Relação de intimi-

dade afetiva. 4. Competência 

do juizado especial criminal. 

5. Ordem não conhecida. 

Habeas corpus concedido 

de ofício. (…) 2. A incidência 

da Lei nº 11.340/2006 re-

clama situação de violência 

praticada contra a mulher, 

em contexto caracterizado 

por relação de poder e sub-

missão, praticado por ho-

mem ou mulher sobre mu-

lher em situação de vulnera-

bilidade. Precedentes. 3. No 

caso não se revela a presen-

ça dos requisitos cumulati-

vos para a incidência da Lei 

nº 11.340/06, a relação ínti-

ma de afeto, a motivação de 

das relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitali-

dade. 8. Ordem parcialmen-

te conhecida e concedida. 

(HC 176.196/RS, Rel. Minis-

tro Gilson Dipp, quinta tur-

ma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 20/06/2012)

Agravo regimental. Re-

curso especial. Processo pe-

nal. Competência. Relação 

familiar. Aplicabilidade da 

lei maria da penha. Con-

clusão do acórdão no senti-

do da ausência de demons-

tração da motivação de gê-

nero na prática do delito. 

Revisão de matéria fático-

-probatória. Impossibili-

dade.Incidência da súmu-

la 7/STJ. 1. A jurisprudên-

cia da Terceira Seção deste 

Superior Tribunal de Justi-

ça consolidou-se no senti-

A Lei nº 
11.340/2006 
constitui forte 
ação afirmativa, 
de resgate 
histórico e busca 
pela igualdade 
de gênero, 
após largos 
períodos de 
perpetuação de 
uma sociedade 
patriarcal, 
onde a mulher 
era vista com 
inferioridade. 
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A ideia da dramatização 

com as miniaturas não tem 

previsão jurídica ou prece-

dentes na literatura espe-

cializada. Partiu do juiz Aldo 

Guilherme Sabino, titular do 

2º Juizado Especial Cível de 

Goiânia, com ajuda do acer-

vo de seus próprios filhos – 

há motos, caminhões, carros 

policiais, entre outros – guar-

dado na gaveta para auxiliar 

outras demandas similares. 

Esse tipo de atitude – 

simples e que envolve, fa-

cilmente, os reclamados e 

reclamantes – é, na opi-

nião do magistrado, uma 

forma de aproximar a Jus-

tiça do jurisdicionado. “O 

grande diferencial do Jui-

zado é a facilidade e a in-

formalidade. Assim, o ci-

dadão se sente mais à von-

tade para litigar e lutar por 

seus direitos”, diz.

do acordo homologado.

Mesmo vencidos, os re-

queridos costumam sair da 

sala com uma visão dife-

rente de Justiça – mais re-

paradora e menos punitiva. 

Do lado de lá, a outra parte, 

a auxiliar de pesquisa Flá-

via Leite, apesar de ter de ar-

car com os custos, acredi-

tou que a solução foi justa 

– os danos materiais foram 

aferidos em R$ 8 mil, mas o 

acordo foi fechado em R$ 6 

mil. Com renda mensal de 

um pouco mais de um sa-

lário mínimo, o pagamen-

to foi dividido em 30 ve-

zes de R$ 200 – o máximo 

que ela poderia custear, sem 

prejudicar o seu sustento. 

“Foi bom resolver isso logo. 

E dessa forma combinada, 

posso pagar”, resumiu.

Didático, o juiz tem pos-

tura de professor, ao expli-

car cada ponto da homo-

logação. “A multa é mui-

to cara, não quero lhe por 

medo, mas o acordo judi-

cial é feito para ser cum-

prido e deve ser prioridade 

para você”, frisou Aldo Sabi-

no para a reclamada. 

Apaixonado pelo forma-

to dos Juizados, Aldo Sabi-

no estava ainda na faculda-

de de Direito quando a Lei 

nº 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, foi promulgada. En-

S
entados à mesa da 

sala de audiência, o 

autor e o réu de um 

processo acerca de 

acidente de trân-

sito explicam como ocorreu 

o sinistro. Munidas de carri-

nhos de brinquedo, as partes, 

uma de cada vez, encenam o 

tráfego e o momento da co-

lisão para, assim, demonstrar 

e atribuir a responsabilidade 

pelo fato danoso.

Tal facilidade atraiu a es-

tudante universitária Laris-

sa Fernanda a procurar re-

solução para um acidente de 

trânsito que danificou seu 

carro. Depois de tentar, em 

vão, receber dinheiro do pre-

juízo com a motorista res-

ponsável pela batida, ela pro-

curou o juizado em dezem-

bro passado para dar início 

ao processo. Em abril deste 

ano, sua causa teve o fim de-

sejado. “Foi bastante rápido, 

e eu preciso do meu carro, 

já que, desde o acidente, ele 

não circula mais. Estou satis-

feita de reaver, pelo menos, 

parte do dinheiro do conser-

to”, contou a jovem a respeito 

REVOLUÇÃO DOS JUIZADOS 
COMPLETA 20 ANOS

CELERIDADDE

A INSTITUIÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 DEIXOU A JUSTIÇA 
MAIS PRÓXIMA DO CIDADÃO. A INICIATIVA 
BEM-SUCEDIDA SERVE AGORA DE INSPIRAÇÃO 
PARA O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Texto 
Lilian Cury

Foto
Aline Caetano

Inovação: 
Audiência no 2º 
Juizado Especial Cível 
de Goiânia utiliza 
miniaturas de veículos 
para exemplificar 
situações de acidentes 
de trânsito. 
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desrespeitada. Nós fomos cria-

dos para os pequenos aciden-

tes de trânsito, pequenas exe-

cuções, pequenas cobranças, 

problemas diuturnos. Se você 

abarca muito mais do que isso, 

é como se tampasse a cabeça e 

destampasse o pé”, analisa. 

A opinião receosa é com-

partilhada pelo juiz Wild 

Ogawa, titular do 2º Juizado 

Criminal de Goiânia. “Que-

rer ampliar as competências 

é um sinal de que o modelo 

do Juizado está dando certo. 

Contudo, temos de fazer um 

estudo para analisar se have-

rá inchaço da máquina”. Hoje, 

segundo estimativa do Tribu-

nal de Justiça do Estado de 

Goiás (TJGO), cerca de 27% 

do volume processual está, 

justamente, nos Juizados. 

Um desafio a ser venci-

do ocorre no Juizado das Fa-

zendas Públicas de Goiânia, 

criado em 2013. Com ape-

nas um magistrado, a uni-

dade hoje reúne 19 mil pro-

cessos em tramitação. “Não 

adianta aumentar competên-

cias sem estrutura ou distri-

buição”, exemplifica Ogawa. 

“Para a sociedade em geral, a 

imagem da Justiça é relacio-

nada à lentidão. Os Juizados 

Especiais representam ferra-

menta contra a morosidade, 

que ainda conseguem cer-

to grau de rapidez”, filosofa o 

juiz, que atuou por mais de 17 

anos na comarca de Inhumas. 

Se, por um lado, a compe-

tência de atendimentos limi-

tada dos Juizados Especiais 

contribui para atendimen-

to célere, diferenciando-os da 

Justiça Comum, esse mes-

mo ponto pode estar em risco. 

Há 32 projetos em discussão 

no Executivo e no Congres-

so Nacional, e a maioria bus-

ca, justamente, ampliar os as-

suntos abordados nessas uni-

dades, segundo levantamento 

da comissão legislativa do Fó-

rum Nacional de Juizados Es-

peciais (Fonaje). 

Para Aldo Sabino, mexer 

nesse quesito pode ser peri-

goso para a eficiência do mo-

delo. “Nós já não damos con-

ta da demanda. É um balcão 

que já tem a sua competên-

cia e sua origem não pode ser 

JUIZADOS ESPECIAIS E SUA IMPORTÂNCIA

Os Juizados Especiais, unidades do Poder Judiciário do Estado de Goiás, 

foram criados para resolver, gratuitamente, causas consideradas simples. São 

orientados pelos critérios da simplicidade, informalidade, rapidez e econo-

mia processual, buscando sempre a conciliação entre as partes. Essa é a prin-

cipal razão da eficácia, permitindo que a maioria dos casos sejam resolvidos 

já na primeira audiência.

Há os Juizados Cíveis, para julgar pedidos de reparação por danos que 

não ultrapassem 40 salários mínimos, e Juizados Criminais, para resolver 

delitos de menor potencial ofensivo. Enquanto nos primeiros a maior par-

te das demandas envolve acidentes de trânsito, problemas com operado-

ras de telefonia e outras causas de consumo, o segundo recebe ações acer-

ca do uso de drogas – excluindo-se o tráfico –, lesão corporal leve, ameaça, 

injúria e difamação, entre outros crimes de menor potencial ofensivo. No 

caso que engloba as substâncias ilícitas, há, inclusive, incentivo a acordos 

para encaminhamento dos usuários a tratamentos, com o programa Jus-

tiça Terapêutica. 

Para o juiz Wild Ogawa, a própria estrutura física dos Juizados contribui 

para a grande adesão da comunidade. “Os juizados são uma espécie de mi-

crossistema da justiça. Nas unidades – geralmente pequenos prédios térre-

os ou sobrados –, as pessoas encontram uma estrutura muito organizada, 

que as recebe bem, para prestar todas as informações necessárias. Nos Cri-

minais, muitas vezes, o atendimento pode ser feito na hora. Já nos Cíveis, é 

possível necessitar um agendamento”.

PROJETOS E DESAFIOS DOS JUIZADOS

O trâmite 
rápido, com 
menos recursos 
e a facilidade de 
acesso são, sem 
dúvida, pontos 
diferenciais.”
ALDO GUILHERME SABINO DE FREITAS
JUIZ TITULAR DO 2º JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL DE GOIÂNIA

trou na magistratura em 1997, 

e há 15 anos está à frente de 

Juizados – antes na comarca 

de Anápolis, hoje, na capital. 

Com a experiência adquiri-

da, o juiz acredita que os Jui-

zados são uma “das soluções 

para a Justiça”.

“O trâmite rápido, com 

menos recursos e a facilida-

de de acesso são, sem dúvi-

da, pontos diferenciais. Tan-

to que as experiências obti-

das nos Juizados estão sendo 

utilizadas para alterações de 

melhoria nos procedimen-

tos das Varas Cíveis”, analisa 

o juiz, em referência ao novo 

Código de Processo Civil, que 

entrará em vigor em 2016. 

Algumas das novida-

des do ordenamento jurídico 

pátrio incluem a passagem 

obrigatória das partes por 

uma audiência preliminar, a 

facilitação do deferimento de 

assistência judiciária (acesso 

igualitário à Justiça) e o não 

cabimento de recursos inci-

dentais – que acabam pro-

crastinando o processo.
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NOVO CÓDIGO 
DO PROCESSO CIVIL

O novo Código de Processo Ci-

vil, promulgado em 16 de março des-

te ano, entrará em vigor em 17 de mar-

ço de 2016. Confira alguns dos pontos 

que são similares aos já praticados pe-

los Juizados Especial.

Artigo 334. Consagra a passagem 

obrigatória das partes por uma audiên-

cia preliminar.

Artigos 9, 10 e 307. Adoção do prin-

cípio da cooperação, que prevê uma 

postura mais humana do magistrado. 

Artigo 98. Deferimento da assistên-

cia judiciária, com uma série de crité-

rios mais rigorosos para se observar, 

deixando uma margem menor para in-

deferimento do benefício, facilitando, 

assim, o acesso da população à Justiça. 

Artigo nº 1009 Não cabimento de 

recurso em questões incidentais. Re-

curso só é feito ao fim do processo, na 

apelação, em caso de julgamento con-

trário, o que torna mais ágil o trâmite e 

facilita o trabalho do magistrado. 

so Estado se transformou 

numa metrópole, é natural 

que, mais uma vez, o pro-

blema maior seja em Goi-

ânia. Em 2012, foram con-

tabilizados cerca de 2 mil 

processos. Hoje, a quantida-

de ultrapassa 7 mil”, relata o 

presidente da equipe. .n

presenta, para Cintra, “a maior 

confiabilidade da sociedade na 

Justiça”, relacionada ao grau 

de instrução, que vem subin-

do ao longo dos anos.

Para Gerson Santana Cin-

tra, a chave da solução do pro-

blema pode ser o equilíbrio 

entre as unidades e, para isso, 

está sendo estudada uma re-

distribuição das ações. “Acre-

dito que o número de juizados 

é suficiente, precisamos, ago-

ra é encontrar uma fórmula 

para trabalhar com o quanti-

tativo de processos”. 

As Turmas Recursais 

também receberão atenção 

especial da Coordenado-

ria. “Como a capital do nos-

Para dar conta das deman-

das e não prejudicar a fórmu-

la dos juizados, o presidente do 

TJGO, desembargador Leobi-

no Valente Chaves, designou 

sete magistrados para compo-

rem a Coordenadoria do Sis-

tema dos Juizados Especiais 

e Turmas Recursais do Esta-

do de Goiás, sob liderança do 

desembargador Gerson Santa-

na Cintra. Além de Aldo Sabi-

no e Ogawa, integram o gru-

po, junto com Fernando César 

Rodrigues Salgado (1º Juiza-

do Especial da Fazenda Públi-

ca) e Rodrigo da Silveira (2º juiz 

da 4ª Vara Cível), além de Ron-

nie Paes Sandre, juiz auxiliar da 

Corregedoria Geral da Justiça 

de Goiás, e Felipe Vaz de Quei-

roz (juiz auxiliar da Presidência 

do TJGO e membro do Núcleo 

de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos). 

Enquanto no interior do 

Estado os Juizados não estão 

abarrotados, a realidade na ca-

pital é diferente. Em Goiânia, 

os Juizados Cíveis reúnem 

hoje 37 mil processos, e os Cri-

minais somam cerca de 7 mil. 

Em apenas cinco anos, a rea-

lidade mudou bastante: hou-

ve um aumento de 80% do 

número de ações que entram 

nessas unidades judiciárias. O 

crescimento judiciário ultra-

passou a porcentagem de au-

mento da população, o que re-

Acredito que 
o número 

de juizados 
é suficiente, 
precisamos 

agora é 
encontrar uma 

fórmula para 
trabalhar com o 
quantitativo de 

processos”. 
DESEMBARGADOR GERSON  SANTANA 
CINTRA, COORDENADOR DO SISTEMA-

DOS JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS 
RECURSAIS DE GOIÁS

Querer ampliar 
as competências 
é sinal de que 
o modelo do 
Juizado está 
dando certo.”
WILD OGAWA, 
JUIZ TITULAR DO 2º JUIZADO 
ESPECIAL CRIMINAL DE GOIÂNIA
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do o juiz titular da comar-

ca, Eduardo Perez, que con-

siderou que tal atitude “tira-

ria a força da imposição do 

ônus da Justiça e, ainda, fa-

voreceria a manutenção do 

status quo e o descumpri-

mento da ordem”. 

Inalterada a multa e seu 

valor, o magistrado, então, 

ponderou modificar a des-

tinação da verba: em vez de 

um fundo indefinido, a dí-

vida deveria ser investida na 

própria cidade, como no foco 

inicial para cachorros e gatos 

sem dono, e também em pro-

gramas de saúde e amparo a 

idosos. A proposta foi homo-

logada em Termo de Ajusta-

mento de Conduta (TAC) en-

tre Ministério Público do Es-

tado de Goiás (MPGO) – autor 

da ação – e a prefeitura. 

O real sentido da senten-

ça e sua consequente reper-

cussão na sociedade local 

são, segundo Perez, o ponto 

mais importante a ser consi-

derado por um juiz. “Se o re-

sultado da ação não reverbera 

positivamente no município, 

não há utilidade para aque-

la população que foi atingida. 

O MPGO ajuizou uma ação, 

preocupado com o povo de 

Fazenda Nova, e se o resulta-

do não incidir ali, qual o ob-

jetivo dessa ação?”, filosofou. 

Segundo o magistra-

do também observou, ocor-

re um decréscimo habitacio-

nal na cidade que, ainda, vê a 

faixa etária de seus morado-

res envelhecer – o que exige 

emprego de programas e po-

líticas públicas. Segundo Cen-

so de 2010 do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população urbana e 

rural da cidade somava cerca 

de 6 mil pessoas, enquanto na 

década de 80, o número fica-

va em torno de 10 mil. 

U
ma multa de mais 

de R$ 1 milhão im-

posta ao pequeno 

município de Fa-

zenda Nova, des-

tinada a fundos federais de 

precatórios, poderia causar 

um grande impacto negativo 

aos seus 7 mil habitantes. Tal 

valor, que, inclusive, se equi-

para à receita mensal da pre-

feitura, foi resultado da pro-

crastinação do cumprimen-

to de uma sentença de 2001, 

que impunha ao Executivo 

local a criação de uma po-

lítica de castração e abrigo 

a animais de rua. Quatorze 

anos se passaram diante da 

inércia do poder municipal e 

a sanção pecuniária se trans-

formou numa bola de neve, 

exigindo, mais uma vez, a 

atuação do Judiciário. 

Perdoar ou diminuir a 

quantia devida não pareceu 

a solução correta, segun-

INTERPRETAÇÃO INTELIGENTE DE JUIZ MUDA 
DESTINAÇÃO DE MULTA IMPOSTA A UMA PEQUENA 
CIDADE: EM VEZ DE PRECATÓRIOS, A VERBA 
DEVERÁ SER INVESTIDA NO MUNICÍPIO

ADEQUAÇÃO 
DA LEI

MODERNIZAÇÃO

Texto 
Lilian Cury

Foto
Aline Caetano

VISÃO HOLÍSTICA

A ideia não 
foi imposta, 
houve uma 
discussão 
acerca da 
multa que 
inclusive 
superava o 
valor do ato

O destino diferente da san-

ção foi possível com 

ponderação e conversa en-

tre a prefeitura e o órgão mi-

nisterial, conforme explicou 

o titular da comarca. “A ideia 

não foi imposta, houve uma 

discussão acerca da mul-

ta, que inclusive superava o 

valor do ato. A multa pode-

ria subir mais, sem que na-

da positivo fosse feito, num 

município pequeno, sem 

rendimento alto”. 

De acordo com Perez, o 

fim social está disposto no ar-

tigo 5º da Lei de Introdução ao 

Direito Brasileiro, e caso não 

houvesse acordo, a finalidade 

social não seria atingida. “Foi 

uma interpretação à própria 

finalidade da ação proposta 

e a visualização de que a for-

ma como a multa estava fugia 

ao parâmetro da razoabilidade 

dentro daquele caso. Dentro 

do nosso ordenamento jurí-

dico, do nosso sistema consti-

tucional, haveria um desvio da 

proteção do interesse daquela 

comunidade em prol da inter-

pretação restrita e literal da lei.” 

Para chegar a esse tipo de 

decisão, o magistrado afirmou 

que é fundamental em sua 

profissão ter uma visão glo-

bal do assunto tratado. “O juiz 

deve ter, acima de tudo, um 

entendimento de que sozinho 

não se faz nada, compreender 

que o nosso cargo existe para 

uma finalidade – que é a en-

trega da jurisdição em atendi-

mento ao povo”. 

Apesar de seguir como pa-

râmetro a Constituição Fe-

deral, a obediência irrestrita e 

cega somente às normas não 

favorece a justiça, na visão de 

Perez. “O juiz expressamen-

te boca da lei – que só repete 

a normativa – não existe mais 

há muito tempo. Esse com-

portamento antiquado é o so-

nho de todo ditador e tirano, 

de que não haja interpretação 

e entendimento global.”.n
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COMUNICAÇÃO

U
ma solução simples e uma econo-

mia – em um ano – de mais de R$ 

1,2 milhão para o Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás (TJGO). O Mí-

dia Indoor, implantado em outubro 

de 2013, custaria ao Poder Judiciário goiano, 

em média, R$ 60 mil mensais, caso fosse ter-

ceirizado. No entanto, uma parceria com a Di-

retoria de Informática viabilizou o projeto do 

Centro de Comunicação Social, que tem cha-

mado a atenção de vários tribunais e institui-

ções públicas no Brasil afora. 

 O Mídia Indoor é uma solução de comunica-

ção, por meio da qual a notícia é exibida em for-

mato rápido em TVs de LCD instaladas em locais 

de grande circulação de pessoas ou de espera. 

Com isso, a notícia é exibida em formato digital, 

de maneira moderna e com alto impacto visual.

Uma vez detectada a necessidade de im-

plantar o serviço no saguão e elevadores do 

TJGO, o Centro de Comunicação solicitou à 

Diretoria de Informática, que passou três me-

ses pesquisando as melhores soluções, até se 

decidir pelo Xibo, uma plataforma livre, gratui-

ta e que permite publicação de textos, imagens 

e vídeos, embora esses últimos sejam utilizados 

apenas em ocasiões em que há  transmissão ao 

vivo de eventos do Tribunal. Além da posse do 

presidente Leobino Valente Chaves, já foram re-

transmitidos ao vivo dois julgamentos de gran-

de repercussão no Estado. 

De acordo com o diretor de Comunicação 

Social, Bruno Sávio Lousa Rocha, a ideia, des-

de o princípio, foi buscar uma mídia que di-

vulgasse, instantaneamente, notícias relacio-

nadas ao Poder Judiciário goiano e Conselho 

Nacional de Justiça. No entanto, ao procu-

rar por empresas que prestavam esse tipo de 

serviço em outros tribunais estaduais, mas 

achou  dispendioso o serviço, além do fato 

de que as empresas iriam explorar publicida-

de dentro dos prédios do Judiciário goiano. 

“O Mídia Indoor é uma ferramenta de co-

municação bastante acessível e traz um re-

torno extraordinário, prova disso é a reper-

cussão que nosso projeto teve entre todos as 

assessorias de comunicação dos tribunais, 

Ministério Público e até mesmo do Supremo 

Tribunal Federal”, ressaltou. 

SOLUÇÃO SIMPLES PROPORCIONA 
AO TJGO ECONOMIA DE R$ 1,2 
MILHÃO POR ANO CASO FOSSE 
TERCEIRIZADO

QUANDO A 
CRIATIVIDADE 
ENCONTRA A ECONOMIA

Texto 
Aline Leonardo

Fotos
Aline Caetano
Hernany César
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Referência: 
Servidores do TJSE 
vieram conhecer 
o Mídia Indoor 
implantado pelo TJGO

Nos últimos dois anos, já 

foram implantados dez pon-

tos de Midia Indoor no pré-

dio do Tribunal, além de mo-

nitores na Corregedoria, Di-

retoria Geral, Diretoria do 

Foro, anexo da Rua 10 e oito 

TVs no Fórum Criminal. No 

interior, receberam o Mídia 

Indoor as comarcas de Aná-

polis, Caldas Novas, Piracan-

juba e Aparecida de Goiânia. 

A ousadia do tribunal 

goiano chamou a atenção do 

Ministério Público do Estado 

de Goiás, que já implantou o 

sistema. Representantes do 

Tribunal Regional do Traba-

lho (TRT) – 18ª Região, Ad-

vocacia-Geral da União, em 

Brasília, tribunais estaduais 

de Rondônia e de Sergipe, já 

estiveram no TJGO para co-

nhecer a iniciativa, que deve 

servir de referência para o 

que será instalado por eles. 

Os tribunais do Rio Grande 

do Sul e Rondônia e o Supre-

mo Tribunal Federal também 

já manifestaram interesse em 

conhecer o trabalho que é 

desenvolvido localmente. 

“O sistema será implan-

tado em Aracaju até o fim do 

ano, segundo informação do 

gestor de projetos na área de 

comunicação do TJSE, Lucia-

no Andrade”, que veio a Goiás 

com Ercílio Leite Costa, chefe 

da Divisão de áudio e vídeo do 

TJSE para aprender mais so-

bre a mídia. “Se o Tribunal de 

Sergipe estava disposto a pa-

gar pelo serviço, que faz par-

te de nosso Planejamento Es-

tratégico, tenho certeza de 

que agora ele sairá do papel 

muito mais rapidamente, pois 

descobrimos aqui em Goiás a 

possibilidade de fazê-lo gra-

tuitamente”, afirmou.  

O coordenador da Comu-

nicação do TJRO, Adriel Di-

niz, e o jornalista Laelho Bar-

roso ressaltaram a experiência 

de Goiás com o Mídia Indo-

or. “Em julho já iniciaremos 

o piloto do projeto e, em outu-

bro, ele já estará funcionamen-

to na capital. O que é bom deve 

ser propagado e o TJGO está na 

frente com o Mídia Indoor. Vo-

cês tiveram a expertise e são 

os primeiros a reconhecer a 

importância dessa ação”, des-

tacou Adriel Diniz.

De acordo com o diretor de Informática do TJ-

GO, Luiz Mauro Silveira, o custo da mídia para 

o TJGO se limitou à compra das televisões. Ago-

ra, dois anos após a instalação do sistema, ele já 

planeja a modernização dos equipamentos – que 

hoje ficam escondidos no forro de gesso – por 

minicomputadores que podem ser acoplados aos 

monitores. “Dentro do gesso, os equipamentos fi-

cam sujeitos a poeira e ação de ratos, que podem 

roer os fios. Essa nova tecnologia deve estar dis-

ponível no TJGO até o fim do ano”, afirmou. 

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), re-

conhecendo a importância do projeto do TJGO, publi-

cou, com destaque, reportagem em seu site mostrando o 

interesse despertado pelo Mídia Indoor goiano em insti-

tuições de todo o País. “É interessante porque nós mesmos 

produzimos o material que será divulgado, geralmente re-

percutindo notícias do site do TJGO, o que acaba também 

divulgando nossa página da internet. Acessibilidade, cus-

to baixo e instantaneidade. Esses três fatores já justificam 

a implantação do Mídia Indoor”, arrematou Bruno Rocha.  

CNJ

Segundo o secretário de Ges-

tão Estratégica do TJGO, 

Luís Maurício Bessa Scartezi-

ni, o projeto do Mídia Indoor, 

assim como outros que estão 

sendo desenvolvidos no TJGO, 

integram o Macrodesafio 10, 

que trata do aperfeiçoamen-

to da gestão de recursos. “Tem 

uma meta específica nesse pla-

no, que é a meta 16, que pre-

vê a redução em 10% dos in-

sumos utilizados pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás, 

o que inclui água, energia, pa-

pel, suplementos de informáti-

ca, combustível, etc”. 

Nesse sentido, esclareceu 

Scartezini, já existem alguns 

projetos propostos para serem 

executados dentro da ges-

tão do desembargador Leobi-

no Valente Chaves. Um deles é 

a implantação de um sistema 

de controle de custos. “Você 

só pode falar em economizar 

se você tem conhecimento do 

que você gasta, então, ele en-

volve todo um levantamento 

de gastos”, explicou Scartezini. 

Só para se ter uma ideia, 

deve ser feito um relatório de 

tudo que se gasta em termos de 

água em cada prédio do TJGO, 

além da relação desse consu-

mo com as pessoas que traba-

lham nesse local. “Teoricamen-

te, como nós somos órgãos 

públicos, o consumo de água 

em cada prédio desses deve 

ser o mesmo. Se nesse levanta-

mento você percebe que num 

determinado ponto existe um 

consumo extra de 10 litros de 

água a mais por dia, tem algo 

errado. É necessário um pa-

drão”, disse ele, para quem esse 

tipo de controle é preventivo, 

uma vez que, por meio dele, é 

possível verificar também des-

vios de conduta, o que atende 

a uma outra meta do Planeja-

mento Estratégico, que diz res-

peito ao combate à improbida-

de administrativa. 

O projeto será desenvol-

vido pela SGE e envolve, dire-

tamente, as diretorias Admi-

nistrativa e de Informática, e, 

indiretamente, todas as áre-

as do TJGO. “O projeto pas-

sa também por uma mudança 

de cultura. Pequenas atitudes, 

como imprimir frente e verso, 

por exemplo, promovem uma 

economia muito forte para o 

tribunal”, observou Scartezini. 

Segundo ele, uma outra 

ideia que trará bons resulta-

dos para o TJGO será o Pla-

no de Aquisição de Produtos 

e Serviços, da diretoria Admi-

nistrativa, que, a grosso modo, 

é um planejamento de longo 

prazo de todas as aquisições 

do TJGO. “Suponhamos que 

uma área X precisa de três ca-

deiras. Se tiver no estoque, va-

mos mandar três cadeiras, se-

não, vamos ver todas as áre-

as que precisam de cadeiras 

e vamos comprar cem e não, 

três. Isso é o normal hoje. Mas, 

se você sabe que a vida útil da 

cadeira é de dez anos, não 

precisa esperar que ela quebre 

para, aí sim, fazer um proce-

dimento de compra. Eu posso 

programar”. .n

PROJETO ESTÁ EM CONCORDÂNCIA COM 
META DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

APERFEIÇOAMENTO

Acessibilidade, 
custo baixo e 
instantaneidade. 
Esses três fatores 
já justificam a 
implantação do 
Mídia Indoor”
BRUNO ROCHA,
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL DO TJGO

COMUNICAÇÃO
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PODER 
JUDICIÁRIO 
EM ATUAÇÃO

Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE), no municí-

pio há cerca de 80 mil habi-

tantes, porém, em alta tem-

porada, chega a comportar 

mais de 500 mil turistas.

De acordo com pesqui-

sas feitas por amostragem 

pela Secretaria de Turismo 

(Sectur) de Caldas Novas, 

estima-se que no ano pas-

sado, considerando os dias 

de alta, média e baixa tem-

porada, a cidade recebeu 

O 
município de Cal-

das Novas, loca-

lizado a 165 qui-

lômetros de Goi-

ânia, na Região 

Sul do Estado, é conhecido 

por ser a maior estância hi-

drotermal do mundo, com 

águas que brotam do chão 

em temperaturas que variam 

de 43° a 70°. Por este motivo, 

a cidade tem como princi-

pal fonte de renda o turismo. 

Segundo dados do Instituto 

cerca de 4,1 milhões de tu-

ristas e visitantes que pos-

suem ou não imóveis na ci-

dade. Ainda de acordo com 

os dados, em Caldas Novas 

há 130 mil leitos em hotéis, 

apart-hotéis, flats, chalés de 

locações, entre outros. Além 

disso, segundo a Revista 

Veja, edição de 7 de janeiro 

de 2015, o município figura 

no ranking como a terceira 

cidade no interior do Brasil 

que mais recebe turistas.

Texto
Arianne Lopes

Fotos
Aline Caetano

RAIO-X DA COMARCA

38 MIL PROCESSOS TRAMITAM NA COMARCA DE 
CALDAS NOVAS, CIDADE COM 80 MIL HABITANTES, 
PORÉM CHEGA A RECEBER 500 MIL TURISTAS NA 
ALTA TEMPORADA
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cam”, explicou. Incluindo 

o distrito judiciário de Rio 

Quente, tramitam na comar-

ca cerca de 38 mil proces-

sos, distribuídos em 5 uni-

dades judiciárias. “Por mês 

são protocolados na comar-

ca mais de 10 mil processos. 

E por mais que nos dedique-

mos ao máximo, o número é 

muito alto”, contou.

Por isso, para a magistra-

da, um dos grandes desafios 

na comarca é o aumento do 

número de varas. “O ideal se-

ria a criação de mais três varas”, 

frisou. E, em razão do elevado 

número processual, é neces-

sário também que seja amplia-

da a quantidade de servidores, 

pelo menos em 20. Atualmen-

te, o fórum de Caldas Novas 

conta com 60 servidores do 

TJGO e 19 estagiários.

Na opinião da magis-

trada, uma alternativa para 

dar vazão à demanda seria 

a criação do cargo de con-

ciliador das varas de famí-

lia. Segundo Luciana Ama-

ral, Caldas Novas ainda 

não conta com o cargo. “O 

grande esforço e desafio é 

evitar que a demanda che-

gue à instrução processu-

al e atraia a necessária de-

cisão judicial. O concilia-

dor aqui em Caldas Novas 

resolveria inúmeros confli-

tos”, enfatizou.

Essas características levam 

o Judiciário a buscar alterna-

tivas para a prestação juris-

dicional. “Caldas Novas é um 

município com muitas parti-

cularidades. Há uma popula-

ção flutuante média de apro-

ximadamente 50 mil pesso-

as nos fins de semana, motivo 

que exige maior atuação do 

Poder Judiciário”, ressaltou a 

diretora do Foro local, juíza 

Luciana Monteiro Amaral.

Segundo ela, com o cres-

cimento do turismo e da po-

pulação, o quantitativo de 

processos aumenta a cada 

dia. “As pessoas vêm para cá, 

cometem crimes e vão em-

bora, mas os processos fi-

da comarca de Caldas No-

vas para cumprir os manda-

tos. “A gente chega a casa e 

não tem ninguém, daí vol-

tamos mais três vezes e não 

tem ninguém de novo”, fa-

lou, ao citar que o alto índi-

ce de mandados frustrados, 

ou seja, quando o requeri-

do/réu não é encontrado.

Conforme constatação 

de Alaor, de um total de 200 a 

250 mandados a serem cum-

pridos por mês, cerca de 40% 

é infrutífero, número consi-

derado alto por ele. Também 

na zona rural da comarca é 

difícil encontrar endereços.

Essa dificuldade também 

foi apontada pelo oficial de 

justiça Valter Luiz Ribeiro. Ele 

conta que, para realizar o tra-

balho, percorre em média 

cerca de 1,5 mil quilômetros 

por mês. “Caldas conta com 

mais de 200 loteamentos – 

isso sem considerar aque-

les que estão sendo lança-

dos. Trabalho de 14 a 16 ho-

ras por dia e com cerca de 11 

mandados para serem cum-

pridos”, frisou. Há 30 anos no 

cargo, ele tem muita história 

para contar. “Já me aconte-

ceu cada coisa, de cachorro 

e gente louca correr atrás de 

mim”, falou sorrindo.

O horário de trabalho fle-

xível não impede que 

a tarefa do cargo de oficial 

de justiça seja árdua. Pa-

ra Alaor Marciano Ferreira, 

que atua no cargo há oito 

anos, a dificuldade de loca-

lizar pessoas é um dos prin-

cipais problemas enfrenta-

dos pelos oficiais de justiça 

DIFICULDADES DE LOCALIZAR PESSOAS

Estrutura e trabalho: 
Acima, sede do Fórum 
de Caldas Novas. 
Ao lado o oficial de 
justiça Alaor Marciano 
Ferreira, que fala 
da dificultade para 
cumprir os mandatos.

“Caldas Novas é 
um município 
com muitas 
particularidades, 
que exige uma 
maior atuação 
do Poder 
Judiciário”,
 
JUÍZA LUCIANA MONTEIRO AMARAL, 
DIRETORA DO FORO LOCAL

 

RAIO-X DA COMARCA
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da conciliação. Em funciona-

mento desde agosto de 2014, 

o Centro apresenta dados que 

reforçam essa ideia. “Todas as 

pessoas que são atendidas 

na fase pré-processual saem 

com acordo”, afirma a juíza. 

Ainda de acordo com Fabío-

la Medeiros, apesar da neces-

sidade de material humano, 

e a exigência de que o coor-

denador administrativo seja 

servidor do TJGO – os nú-

meros apontam que são al-

cançados 100% de acordos no 

pré-processual, a maioria, na 

área de família.

“Ainda estamos engati-

nhando, mas acredito que 

quando as pessoas tirarem 

esse preconceito contra o 

Centro ele vai conseguir fa-

zer um atendimento maior 

não só para a população de 

baixa renda, mas para todos”, 

afirmou, ao ressaltar que 

o ideal seria que o Centro 

atendesse qualquer um que 

queira resolver seu conflito 

extrajudicialmente e busque 

a garantia da chancela judi-

cial independentemente do 

quanto ele ganhe, do quan-

to ele custe e qual seja o valor 

da causa. “Nos queremos que 

o centro seja sem preconcei-

to e todos aqueles que que-

rem conciliar, independen-

temente do que ele for ou 

tenha, compareça ao local, 

proporcionando maior agili-

dade”, enfatizou a juíza. n

Com o objetivo de reforçar a 

atuação do Poder Judiciá-

rio na cidade, a comarca con-

ta com o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cida-

dania, coordenado pela juíza 

Fabíola Fernandes Feitosa de 

Medeiros Pitangui. É inegável 

que Judiciário vive uma cres-

cente demanda processual. A 

cada ano, as estatísticas em 

Caldas Novas demonstram 

esse aumento. Assim, várias 

alternativas estão sendo ado-

tadas como forma de dar va-

zão à demanda e aqui não é 

diferente”, frisou.

Segundo ela, é preciso 

evitar que a demanda chegue 

à instrução processual. Daí a 

necessidade e importância 

ALTERNATIVAS PARA ATENDER À CRESCENTE DEMANDA

Juiz Tiago Luiz de 
Deus Costa Bentes
2ª Vara (Cível, das 
Fazendas Públicas, de 
Registros Públicos e 
Ambiental)

Juíza Karinne 
Thormin da Silva 
1ª Vara (Cível e da 
Infância e Juventude)

Juíza Vaneska da 
Silva Baruki
Vara Criminal

O grande esforço 
e desafio é evitar 
que a demanda 
chegue à instrução 
processual e 
atraia a necessária 
decisão judicial. 
O conciliador 
aqui em Caldas 
Novas resolveria 
inúmeros 
conflitos”

JUÍZA LUCIANA MONTEIRO AMARAL 
3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÃO E CÍVEL – 
DIRETORA DO FORO LOCAL

Juíza Luciana 
Monteiro Amaral 
3ª Vara de Família, 
Sucessão e Cível – 
Diretora do Foro Local

Juíza Fabíola 
Fernanda Feitosa de 
Medeiros Pitangui 
Juizado Especial Cível 
e Criminal:

RAIO-X DA COMARCA
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esfera da Presidência da Re-

pública poderes plenos para 

cassar direitos políticos, 

aposentar servidores e ma-

gistrados, punir os adver-

sários do governo militar e, 

enfim, excluir da apreciação 

do Poder Judiciário quais-

quer atos expedidos com 

base nesse Ato Institucional. 

As garantias constitucio-

nais da magistratura foram 

suspensas. O Congresso foi 

posto em recesso. Nos cár-

ceres dos Dops e dos orga-

nismos investigatórios das 

Forças Armadas, a tortura 

tornou-se método rotineiro 

de interrogatório. Pouco a 

pouco o confronto chegaria 

às ruas do País, com prisões 

indiscriminadas e persegui-

ções generalizadas. Em ju-

nho daquele ano, cem mil 

pessoas saíram às ruas do 

Rio de Janeiro, protestando 

contra a truculência mili-

tar. O País, que já vivia tem-

O 
ano de 1968 foi 

traumático para a 

nação brasileira. 

Não bastassem os 

quatro Atos insti-

tucionais baixados pelo go-

verno militar, desde o golpe 

de Estado que afastara o pre-

sidente João Goulart, mais 

um Ato foi decretado no 

apagar das luzes desse ano, 

o de nº. 5, que estabeleceu a 

supremacia do Comando re-

volucionário, enfeixando na 

A DITADURA SEM 
MÁSCARAS: O ATO 
INSTITUCIONAL Nº 5 E A 
REPRESSÃO EM GOIÁS

MEMÓRIA

Texto 
Itaney  Campos

Desembargador do TJGO

Ilustração
Wendel Reis



144 145REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

época em que assumir essa 

posição exigia destemor, 

face à resistência ofereci-

da pelos membros do cle-

ro à ideia de implantação do 

divórcio, tido como “desa-

gregador das famílias”. Além 

disso, foi dedicado profes-

sor universitário, ocupando 

as cadeiras de Direito Civil e 

Comercial na Faculdade de 

Direito da Universidade Fe-

deral de Goiás. Foi ainda ti-

tular da cadeira de Direito 

Processual Penal, na facul-

dade de direito da Universi-

dade Católica de Goiás, hoje 

Pontifícia Universidade Ca-

tólica, que lhe outorgou o tí-

tulo de professor emérito. 

Em 1963 foi eleito pelos 

pares para presidir o Tribunal 

de Justiça, logrando alcan-

çar o posto máximo de sua 

carreira. Essa honraria não 

foi suficiente para livrá-lo do 

braço armado do Estado, no 

ano seguinte.  Esse magis-

trado relatou ao jornal O Po-

pular, em entrevista realizada 

em 15 de novembro de 1981, 

que sua aposentadoria “veio 

junto com a do desembarga-

dor Everardo de Souza, por 

perseguições políticas.”  

O ato de sua aposenta-

ção forçada, expedido pelo 

governo militar, em 1969, 

por razões ainda hoje pouco 

esclarecidas, resultou, se-

gundo ele explicitou, de sua 

independência no exercício 

do cargo, quando se recu-

sou a atender a um pedido 

de um Ministro, que lhe foi 

pos sombrios, é envolto pela 

escuridão do  obscurantis-

mo totalitário. A repressão 

aos organismos de esquerda 

(ALN, MR-8, Polop, PCdoB, 

VAR-Palmares, Ligas cam-

ponesas) já cindidos inter-

namente, oscilando entre os 

projetos de luta pacífica e os 

da resistência armada, assu-

miu contornos de ferocida-

de. Centenas foram presos, 

mortos sob tortura, banidos, 

cassados, aposentados ou 

voluntariamente exilados.  

O que ocorreu em 13 de 

dezembro de 1968, foi a ins-

tauração, sem subterfúgios, 

do regime ditatorial. Alegan-

do sempre razões de segu-

rança nacional, o Ato Institu-

cional, subscrito pelo general 

presidente Costa e Silva, ob-

jetivou o aniquilamento das 

oposições ao regime. Com 

o Congresso Nacional fe-

chado, a censura e o Supre-

mo Tribunal Federal  vigia-

do e monitorado, suprimiu-

-se a democracia no Brasil. 

O ato de força era a demons-

tração clara de que o governo 

não aceitaria passivamente 

quaisquer limitações, resis-

tências ou divergências aos 

atos e medidas do comando 

revolucionário, não importa 

de onde viessem.

No âmbito do Judiciário, 

emasculado pela norma que 

excluíra de sua apreciação 

os atos praticados pelo dis-

positivo militar, houve tam-

bém aposentadorias com-

pulsórias, como já ocorrera 

transmitido por uma autori-

dade do Estado.  Era gover-

nador do Estado o senhor 

Otávio Lage de Siqueira, 

“coincidentemente ou não, 

uma época fecunda em cas-

sações de mandatos e puni-

ções de magistrados e pro-

fessores”, ressalta o jornal. 

Em julho de 1979, o mesmo 

jornal O Popular, em maté-

ria sobre os juízes punidos 

e a lei da anistia, registrava 

que o jornal O Estado de S. 

Paulo  noticiara em sua edi-

ção de 21 de março daquele 

ano que Hamilton, Geraldo 

e Everardo “mantiveram em 

68 forte litígio com o gover-

nador, por terem deferido li-

minar em mandados de se-

gurança impetrados contra 

atos governamentais de in-

tervenção em vários muni-

cípios”. A mobilização po-

pular em todo o País torna-

ra inevitável a decretação da 

anistia, que afinal veio am-

pla, geral e irrestrita, para al-

cançar também os excessos 

dos agentes do Estado.   

Hamilton relatou que 

durante a administração de 

Otávio Lage, quando exer-

cia o cargo de corregedor-

-geral da Justiça, foi procu-

rado pelo procurador-geral 

do Estado, Jacy de Assis, e,  

na presença dos juízes Cel-

so Fleury e João Canedo 

Machado, foi instado a de-

latar, ao Ministério da Jus-

tiça, sete juízes estaduais, a 

fim de que fossem aposen-

tados compulsoriamente. 

com membros do Supre-

mo Tribunal Federal, desfal-

cado dos ministros Hermes 

Lima, Victor Nunes Leal e 

Evandro Lins e Silva. O ato 

de força atingiu também o 

ministro Pery Beviláqua, do 

Superior Tribunal Militar, 

além do juiz Tinoco Barreto. 

Essa intervenção na com-

posição do Supremo Tribu-

nal ocasionou grave crise, 

consubstanciada na renún-

cia por parte do presidente, 

o ministro Antonio Gonçal-

ves de Oliveira que declinou 

da Presidência e, em segui-

da, pediu a sua aposentado-

ria, como gesto de protesto 

pela inativação forçada dos  

seus pares e ferimento à au-

tonomia do Tribunal.  

Em Goiás, o Poder Judi-

ciário sofre nova investida 

do Executivo federal. Por ra-

zões obscuras, também por-

que nenhuma motivação 

era exigida dos atos do Co-

mando revolucionário, bas-

tando que os sistemas de 

informação transmitissem 

à Presidência da República 

informes desfavoráveis aos 

cidadãos visados, sugerindo 

o seu afastamento e mesmo 

a cassação dos seus direi-

tos políticos, foram suma-

riamente aposentados, sem 

embargo das garantias de 

vitaliciedade e inamovibi-

lidade, suspensas pelo AI-5 

-, os desembargadores, Ha-

milton de Barros Velasco, 

Geraldo Bonfim de Freitas, 

Everardo de Souza  e Mano-

Insurgindo-se contra a pro-

posição, Hamilton teria ad-

vertido o procurador de que 

sua função, como Corre-

gedor, era apurar os fatos, 

e não delatar juízes a ou-

trem. Recebeu, então, grave 

admoestação, por não estar 

colaborando com o gover-

no revolucionário. Não de-

morou muito para que fos-

se expurgado dos quadros 

do Poder Judiciário de Goi-

ás, com a sua aposentação 

forçada, sem qualquer mo-

tivação explícita  e sem di-

reito a defesa ou explicações 

ante a força punitiva do re-

gime autoritário. Esse foi o 

preço que pagou pela con-

duta independente e corajo-

sa no exercício de suas fun-

ções de magistrado..n

el Amorim Felix de Souza. 

Eliminava-se, assim, o gru-

po que oferecia maior  resis-

tência às influências e inter-

ferências do Executivo nas 

decisões judiciais e admi-

nistrativas do Poder Judici-

ário do Estado. Dois desses 

julgadores (Everardo e Ge-

raldo Bonfim) haviam, in-

clusive, três anos antes, or-

denado que fossem proces-

sados os agentes policiais 

acusados de efetivar prisões 

ilegais, como ocorrera com 

os estudantes da cidade de 

Goiás, motivo de rumoro-

sa repercussão na imprensa 

brasileira. 

A Corte Goiana era pre-

sidida, então, pelo mineiro 

Fausto Xavier de Rezende, 

que acessara o Tribunal em 

1963, após atuar nas comar-

cas de Caiapônia, Rio Verde, 

Jataí e Goiânia.  Hamilton 

foi aposentado compulso-

riamente pelo decreto fede-

ral datado de 20 de março 

de 1969, ou seja, três meses 

depois de baixado o AI nº. 

5/68.  Exercia então, eleito 

pelos pares, o alto cargo de 

Corregedor-Geral da Justi-

ça de Goiás, cujo cargo as-

sumira no último dia do ano 

de 1968. Contava com mais 

de 30 anos de serviço públi-

co, pois ingressara na estru-

tura administrativa estadual 

em 1º de agosto de 1933.   

Era um homem deste-

mido,  o que então se deno-

minava livre-pensador, de-

fensor do divórcio em uma 

Foram 
sumariamente 
aposentados, 
sem embargo 
das garantias de 
vitaliciedade, os 
desembargadores 
Hamilton de 
Barros Velasco, 
Geraldo Bonfim 
de Freitas, 
Everardo de 
Souza  e Manoel 
Amorim Felix 
de Souza

MEMÓRIA



146 147REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

empregado, por ambas, na 

terceira pessoa do singular. 

Curiosamente observei 

que, enquanto a patroa fa-

lava deve ser,  sua   inter-

locutora empregava a for-

ma  verbal deva ser.  Era  di-

vertido ouvir frases como: 

- “deve ser por isso que ele 

não veio”, dizia a primeira, 

enquanto a outra divergia - 

“deva ser por causa da greve 

dos ônibus”.  E assim pros-

seguia o diálogo, uma em-

pregando o verbo dever na 

terceira pessoa do singular 

do modo indicativo e a outra 

usando o modo subjuntivo.

Foi até que a mulher do 

peão, na inconsciência de 

estar falando errado,  criou 

uma forma mista de pro-

nunciar o verbo: nem deve, 

nem deva, mas “déva”, com 

o e de timbre aberto:            

-  Eu penso que “déva” ser,  

disse espontaneamente.

Incontido, soltei o riso e tive 

que justificar minha atitude: 

–  Estou rindo porque a se-

nhora estava certa e  patroa, 

errada.   Continue falando 

deva ser quando não tiver 

certeza do que está dizendo. 

Há muitos anos, desde os 

tempos de magistério, aler-

to para esse equívoco no fa-

lar urbano em face do acer-

to indiscutível da pronúncia  

rural na expressão “deva ser”. 

Na cidade todos dize-

mos, inadvertida e errone-

amente, “deve ser”, embora 

não tenhamos certeza.  Afir-

mamos, indicamos  taxati-

vamente, ao usarmos a ter-

ceira pessoa do singular do 

indicativo presente.  Errado!

Na roça, decerto incons-

cientemente, as pessoas em-

pregam a forma  “deva”, na 

terceira pessoa do singular 

do subjuntivo presente que é 

o modo verbal  indicado para 

os casos de dúvida,  desejo, 

opção e similares.  Correto!

Eis um caso curioso em 

que o camponês nos dá li-

ção de gramática! .n

PROF. RAYMUNDO MOREIRA DO 
NASCIMENTO, ADVOGADO, ESCRITOR E 

JORNALISTA.

N
a cozinha conver-

savam as duas, a 

patroa e a espo-

sa do caseiro, esta  

eventualmente re-

quisitada para a lida domés-

tica sempre que a família se 

reunia na fazenda.

No diálogo os assuntos 

surgiam espontâneos e se 

sucediam variados, desde 

as recomendações e afaze-

res cumpridos ou por cum-

prir até aos acontecimentos  

corriqueiros da vida na roça 

e na cidade.

Na varanda, entregava-

-me ao cuidado de ultimar 

o preparo de modesta tra-

lha para a pescaria dos netos 

na represa, logo ali depois do 

pomar, o que não me impe-

dia de por sentido no palavre-

ado da animada conversa.

Fiel a hábito antigo, salu-

tar ou condenável, de aten-

tar para a forma como as 

pessoas se expressam, se 

em frases e termos corretos 

ou não, percebi que o ver-

bo dever era seguidamente 

DEVE SER 
OU DEVA SER?

Texto 
Raymundo Moreira do 
Nascimento

Ilustração
Wendel Reis

GRAMÁTICA
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