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MISSÃO 
BEM CUMPRIDA

A 
gestão 2015/2017 do Tribunal 

de Justiça de Goiás entra para 

a história como a que cons-

truiu o novo Fórum Cível da 

comarca de Goiânia, o mais 

moderno, mais funcional e maior pré-

dio público já erguido no centro-norte 

do País. Com tudo isso, o edifício lo-

calizado no Parque Lozandes, na capi-

tal, ainda bate recordes de menor cus-

to por metro quadrado e menor tem-

po de construção da obra. É ainda a 

que introduziu de forma acelerada o 

processo digital no sistema de Justi-

ça goiano, o que vai resultar em agili-

zação de trâmites e redução de custos 

para o poder público. 

Novo Fórum Cível e digitalização, 

duas pilastras em que se apoiou o pla-

no de administração do desembarga-

dor Leobino Valente Chaves ao assu-

mir o cargo de presidente do Tribunal 

de Justiça de Goiás em 2015. Mas não 

ficou em ‘só tudo isso’. Acrescentem-

-se a essas duas pilastras largos avan-

ços em todas as áreas do Judiciário, 

abrangendo setores como infraestru-

tura, modernização, planejamento es-

tratégico, inovação, segurança e aten-

dimento à população, principalmen-

te sua fatia mais carente. Programas 

como Acelerar Previdenciário e Jus-

tiça Ativa agilizaram milhares de apo-

sentadorias e demandas que vinham 

se arrastando há longo tempo em to-

das as regiões de Goiás. No caso do 

Acelerar, a Justiça goiana bateu mais 

uma vez recorde absoluto em núme-

ro de atendimentos em comparação 

com todos os outros Estados.Os efei-

tos dessas relevantes ações são ime-

diatos na vida dos jurisdicionados e a 

médio e longo prazo no desencalhe 

de processos que tramitam na Justi-

ça, um problema histórico que afeta o 

País devido à gigantesca demanda so-

bre o Judiciário.

Inovação é outro marco fincado 

no biênio 2015/17. Programas inédi-

tos como Amparando Filhos, Mediar 

é Divino e intimação por wathsapp 

nasceram no Judiciário goiano e fo-

ram premiados em âmbitos nacional 

e internacional. Nas páginas seguin-

tes desta edição da Revista TJGO o lei-

tor pode acessar informações detalha-

das acerca do que aqui foi sintetizado 

e sobre muitos outros feitos do Tribu-

nal. Lembre-se, no entanto, que esta 

publicação traz a público apenas uma 

parte das realizações. Por tudo isso, há 

de se reconhecer que a tarefa realiza-

da pela administração que finda em 31 

de janeiro de 2017 não foi apenas po-

sitiva, mas ousada e histórica. Missão 

bem cumprida.
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ENTREVISTA
DESEMBARGADOR LEOBINO CHAVES
PRESIDENTE DO TJGO

DO HOMEM 
DA CAVERNA À 
TECNOLOGIA 
DIGITAL

Texto/entrevista 
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Fotos
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a
o completar dois anos de adminis-

tração à frente do Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás, o desembarga-

dor Leobino Valente Chaves conseguiu 

concretizar as quatro principais priori-

dades definidas para o biênio 2015/17 – a ga-

rantia dos direitos da cidadania, a celeridade e a 

produtividade na prestação jurisdicional, a prio-

ridade para o primeiro grau de jurisdição e a in-

formatização. 

A construção do Fórum Cível de Goiânia, 

localizado no Parque Lozandes, foi um gran-

de desafio, superado com muito trabalho, de-

dicação e implementado de uma gestão mi-

nuciosa. Apesar de ser uma obra grandiosa e 

complexa, foi concluída e entregue em prazo 

antecipado.

Também de grande importância, foram os 

esforços para superar os desafios de digitalizar 

o acervo processual, caminhando para acabar 

de vez com os processos físicos. Os projetos e 

programas para garantir a cidadania e dar ce-

leridade processual receberam grande incen-

tivo e atingiram seus objetivos. 

À Revista TJGO, o presidente Leobino 

Chaves reiterou a forma participativa adotada 

na administração que resultou em benefícios 

para o Judiciário. 

O senhor tinha como prioridades, ao as-

sumir a presidência do Judiciário goiano, 

a construção do Fórum Cível e a implan-

tação do sistema digital de processos, as 

duas foram cumpridas?

Na realidade, essas duas metas prioritá-

rias foram definidas no início deste mandato, 

conforme consta na entrevista que concedi à 

Revista TJGO- 2015, nº 20, e estão inseridas 

numa prioridade mais abrangente que é o 

atendimento às demandas de primeiro grau.

Nessa perspectiva maior enquadram-se 

tanto a construção do Fórum Cível da co-

marca de Goiânia quanto a implantação do 

sistema digital de processos, dois desafios 

prioritários na missão de realizar Justiça e 

assegurar a todos um serviço acessível, ágil 

e eficaz. Com a ajuda de Deus e o empenho 

de toda a equipe de trabalho, ambos os de-

safios foram vencidos.

A construção do Fórum Cível foi, de 

fato, um grande e difícil desafio supera-

do, por tratar-se de uma obra complexa 

para cuja realização tornou-se necessário 

constituir um grupo de trabalho específi-

co, competente e dedicado que agilizou as 

ações e assegurou a entrega da obra em 

prazo antecipado.
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Quanto ao sistema digital já está im-

plementado a partir da comarca de Goi-

ânia com a digitalização em franco anda-

mento, fato que constitui um marco impor-

tante nos 141 anos da história do Judiciário 

goiano. A digitalização é o passo inicial para 

atingir a sonhada extinção dos processos fí-

sicos e implantar definitivamente um siste-

ma 100% eletrônico. 

Assim, com a modernização, a priorida-

de principal será cumprida, qual seja, pro-

mover a celeridade e a produtividade na 

prestação jurisdicional, começando no pri-

meiro grau de jurisdição. 

O que significam essas realizações para a 

história da Justiça de Goiás?

As citadas realizações representam dois 

marcos identificadores da presença e atua-

ção da equipe gestora do Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás, integrada por com-

petente e dedicado quadro de desembarga-

dores, juízes de direito e servidores, nesta 

quadra histórica do Judiciário goiano. Os 

resultados dessas conquistas já começam 

a aparecer, evidenciando-se no melhor 

atendimento nas dependências do novo 

fórum e, em breve, confirmados pelos be-

nefícios da informatização.

Já se pode afirmar que a migração das 

ações judiciais do processo físico para 

o digital é uma realidade na comarca de 

Goiânia e o sonho da informatização ple-

na, por todos acalentado, como disse no 

dia do lançamento do processo de digitali-

zação, agora torna-se realidade e será ex-

pandido para todo o Estado. 

Mas além dessas duas metas, houve mui-

tos avanços do Judiciário nesta sua ges-

tão, principalmente em inovações na 

prestação jurisdicional de primeiro grau, 

levando os serviços àquela parte da popu-

lação que mais necessita...

É verdade, avanços houve nestes dois anos, 

com ênfase para prestação jurisdicional no 

primeiro grau. Além do êxito nas metas men-

cionadas, outros ocorreram nas várias frentes 

de atuação, com destaque para algumas.

Na citada edição nº 20 desta revista, foi di-

vulgado um balanço dos cem primeiros dias 

da minha gestão, com as principais medidas 

até então adotadas para o aperfeiçoamento e 

a celeridade da prestação dos serviços judici-

ários. Eis outros dados atualizados:

n  Convocação e nomeação de quase a 

totalidade do concurso unificado e dos 

aprovados no concurso para provi-

mento no cargo de juiz substituto, estes 

empossados em 21 de outubro de 2016. 

n   Projeto Acelerar Previdenciário: 10.350 

audiências realizadas, 8.979 sentenças, 

R$ 75.989.197,00 em benefícios con-

cedidos, 62 comarcas atendidas.

n  Centros Judiciários de Solução de Con-

flitos e Cidadania (Cejuscs): Até de-

zembro de 2016, marco de elaboração 

do relatório, foram instalados 25 novos 

Cejuscs, totalizando 50 em pleno fun-

cionamento. A meta estabelecida para 

este biênio é de 48 unidades em fun-

cionamento, com a expectativa de su-

perá-la, pois há negociações adiantadas 

para inauguração de novos centros nas 

comarcas de Iporá, Bela Vista de Goiás, 

Jandaia, Novo Gama, São Luís de Mon-

tes Belos, Morrinhos e Serranópolis.

 Realização das várias edições do Proje-

to Justiça Ativa em diversas comarcas.

n   Funcionamento do Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais, do Núcleo de 

Repercussão Geral e Recursos Repetiti-

vos, além dos vários Comitês, Comissões 

Permanentes, Turma e Grupos de Traba-

lho atuantes nas diferentes áreas admi-

nistrativas e judiciárias.

n   Dois instrumentos de suma impor-

tância, concebidos, elaborados e lan-

çados no início deste mandato, me-

recem destaque: O plano Estratégi-

co 2015/2020 e o Plano de Gestão 

2015/2017. O primeiro tem objetivos 

definidos e atende exatamente ao cer-

ne da questão ora formulada, pois es-

tabelece como prioridades a prestação 

jurisdicional de primeiro grau e o já 

referido processo eletrônico. Contem-

pla ainda a celeridade, a produtivida-

de, as soluções alternativas de confli-

tos, a melhoria da gestão de pessoas e 

o combate à corrupção e à improbida-

de administrativa, dentre outras metas.

Já se pode afirmar que a migração do 
processo físico para o digital é uma 
realidade em Goiânia”

Ênfase

Juiz Wilson Dias e 
desembargadores 
Leobino Chaves 
e Amélia  Martins 
de Araújo durante 
a apresentação do 
Processo Judicial 
Digital
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Voltar no tempo importaria reviver tan-

ta coisa impossível ou difícil de acontecer 

quanto complicado é responder que faria 

ou não tudo de novo.

Ainda assim, se tal fosse possível, mas 

sob a condição e a certeza de prosseguir 

contando com a proteção divina e ajuda dos 

colegas que até aqui caminharam comigo, 

com o apoio e incentivo dos amigos e o ca-

rinho dos meus familiares, não apenas faria 

tudo de novo mas procuraria fazer melhor.

Voltar no tempo, preferentemente atu-

ando em ambiente e condições semelhan-

tes, seria importante para consertar aquilo 

que não saiu como esperado. Esta seria tal-

vez a grande vantagem do retorno. É conhe-

cida uma frase do ex-presidente Juscelino 

Kubitschek, ao responder à mesma pergunta:

“Posso voltar atrás, sim! Não tenho com-

promisso com o erro!”

Ao terminar sua gestão, em 31 de janeiro 

próximo, que mensagem gostaria de dei-

xar para os magistrados, os servidores do 

Judiciário e o público em geral?

Primeiramente, como mensagem anteci-

pada de término do meu mandato, tive o pri-

vilégio de contar com equipes de trabalho efi-

cientes e com o apoio dos colegas desembar-

gadores, juízes de direito e substitutos e dos 

servidores. A todos, minhas palavras são de 

agradecimento, coragem e incentivo. Grati-

dão pela valiosa colaboração, coragem para 

prosseguir na luta e incentivo para realizar 

nossos anseios de paz e permanecer unidos e 

submissos aos ideais da Justiça.

Conclui sua missão animado com a Justi-

ça Brasileira e com os avanços na presta-

ção jurisdicional?

Nem pode ser diferente, porque as con-

quistas até aqui alcançadas servirão como in-

centivo para concluir a missão abraçada. Te-

nho consciência de que a jornada é difícil e 

que novos obstáculos poderão surgir, mas ne-

nhum intransponível, desde que não esmore-

ça e tenha o auxílio, conte com a força, e rece-

ba o alento que até aqui não  me têm faltado.

A magistratura goiana continuará de-

sempenhando, alegre e confiante, o seu 

papel no âmbito do judiciário brasileiro, 

com a convicção de que a estabilidade so-

cial, econômica e política do país em bre-

ve voltará e se consolidará, para o bem e a 

prosperidade de todos.

Os magistrados brasileiros são mesmo es-

ses “marajás” como têm sido chamados 

através da imprensa?

Não posso concordar com essa visão, 

atribuída a setores da imprensa, segundo a 

qual os magistrados brasileiros seriam con-

siderados marajás, pois nem mesmo supos-

tamente a pecha lhes pode ser impingida.

Marajá, no sentido vulgar do termo re-

gistrado nos dicionários, designaria o ser-

vidor público que pouco ou nada trabalha, 

aquinhoado com salários desproporcio-

nais, elevados mediante fraude ou proce-

dimentos escusos.

Evidentemente, esse paradigma não se 

aplica aos integrantes do Poder Judiciário 

que percebem salários em valores compa-

tíveis e equivalentes aos dos outros pode-

res e, efetivamente, prestam serviço essen-

cial do qual dependem a pacificação social 

e o próprio desenvolvimento do Brasil.

Ultimamente, vai-se tornando moda em 

alguns setores da sociedade criticar – e até 

ofender – integrantes da magistratura, como 

se a instituição fosse responsável pelos males 

que afligem a nação. Enquanto isso, o que se 

vê, dia após dia, é que a investigação de atos 

de corrupção vai identificando quem são e 

onde estão os verdadeiros marajás.

Em termos de inovação e produtivida-

de, como o judiciário goiano está coloca-

do em comparação com os demais estados 

brasileiros, hoje?

Num esboço comparativo com base em 

análises periódicas do Conselho Nacional 

de Justiça, o Poder Judiciário de Goiás está 

bem situado entre os congêneres brasilei-

ros, bastando citar a seguintes avaliações:

n   Primeiro lugar em julgamentos na Se-

gunda Semana Nacional do Júri.

n   Vencedor do Prêmio Conciliar é Le-

gal, em 3 categorias em 2015 e em 1 

categoria em 2016: Tribunal Estadual, 

Maiores Índices de Composição e Prê-

mio Especial de Qualidade.

A nova sede do Fórum Cível foi concluída 

bem antes do prazo previsto, a um custo 

mais baixo de que se tem notifica no País e 

com uma qualidade e modernidade de dar 

inveja. Como se conseguiu essa proeza?

Conforme amplamente divulgado na im-

prensa, quando da inauguração em 26 de se-

tembro de 2016, as obras do novo prédio do 

Fórum Cível de Goiânia foram concluídas an-

tes do prazo estabelecido no cronograma, que 

seria o final de dezembro. O custo foi real-

mente bem inferior ao de obras similares, em 

que pese o excelente padrão de modernidade, 

beleza e funcionalidade da construção.

Para tanto, foi fundamental a atuação do 

grupo de trabalho constituído para gerenciar a 

execução da obra, com área construída de 58 

mil metros quadrados e capacidade para abri-

gar até 60 unidades judiciárias. O acompa-

nhamento de perto dos projetos e o controle 

das ações de apoio pelo grupo gestor explicam 

o sucesso do empreendimento, por todos ad-

mirado. Realmente, a construção de uma obra 

de tal grandeza, nas circunstâncias de dificul-

dade enfrentadas, foi uma proeza!

Se pudesse voltar atrás, o senhor faria tudo 

de novo do que foi feito em sua gestão?

Sucesso

Abertura da Semana 
Nacional de 
Conciliação: resultados 
alcançados levaram 
ao reconhecimento 
nacional
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U
ma nova fase para o Poder Judiciá-

rio de Goiás. Assim vem sendo de-

finido o Fórum Cível de Goiânia.  

Com a inauguração, em 26 de se-

tembro de 2016, foi dado um gran-

de passo na direção da modernidade, afinal 

todas as 60 unidades judiciárias da capital 

que funcionam no local foram totalmen-

te digitalizadas. “O prédio não terá proces-

sos físicos, apenas digitais – o que demons-

tra uma mudança de paradigma e de apro-

veitamento dos espaços, uma vez que não 

haverá protocolos e escrivanias repletas de 

autos”, afirmou o presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, desembargador 

Leobino Valente Chaves

O FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL CONTRIBUI PARA 
GARANTIR O DIREITO DE CIDADANIA EM SUA 
MÚLTIPLA MANIFESTAÇÃO SOCIAL 
E CONTRIBUI PARA DAR CELERIDADE NA 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

ficado em terreno de 40 mil metros quadrados 

e tem 58 mil metros quadrados de área cons-

truída, em 13 pavimentos. O projeto foi licita-

do em dezembro de 2012 e somente iniciado 

em maio de 2013. A área externa do edifício 

tem fachada ventilada em ACM, com nano-

tecnologia, o que permite o controle de som 

e temperatura, além de não necessitar de ma-

nutenção do revestimento externo, exceto 

por eventuais limpezas. O isolamento térmico 

proporcionado por este material reduz a inci-

dência direta de raios solares e consequente-

mente a redução do uso de ar-condicionado, 

promovendo economia de energia elétrica. 

O projeto também priorizou o aproveita-

mento da luz natural, com colocação de bri-

ses e pele de vidro com controle solar e, ain-

da, a especificação de sistemas luminotéc-

nicos de alto desempenho e baixo consumo. 

Toda a tecnologia da fachada ajuda a conser-

var a pintura da área externa o que, conse-

quentemente, proporciona menos necessi-

O presidente do TJGO lembrou que o Fó-

rum de Goiânia contribui para garantir o di-

reito de cidadania em sua múltipla manifes-

tação social, bem como para alcançar como 

resultado a celeridade e a produtividade na 

prestação jurisdicional, anseio geral e cons-

tante. Garante também a atenção prioritária 

às ações do primeiro grau de jurisdição, dire-

triz estabelecida pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ); além de ter a informatização 

como moderno instrumento de celeridade e 

qualidade da prestação jurisdicional, já que 

todos os processos deixaram de tramitar em 

meio físico para fazê-lo de forma eletrônica.

O Fórum Cível está situado no Parque Lo-

zandes, na Região Sudeste da capital. Foi edi-

OBRAS

UMA NOVA FASE 
PARA A CAPITAL

Texto
João Carlos de Faria

Fotos
Aline Caetano
Wagner Soares

Grandiosidade

Edificado em um 
terreno de 40 mil 
metros quadrados, o 
prédio tem 5W8 mil 
metros quadrados de 
área construída

dade de reparos futuros e facilita a preven-

ção contra infiltrações. Os pisos de todo o 

prédio seguem a lógica da praticidade, para 

os pavimentos internos o material escolhido 

foi o granito, já para os estacionamentos fo-

ram dois tipos de material: em pintura Epóxi 

para a área coberta, que não acumula sujei-

ra e apresenta alta resistência, e em material 

com característica semipermeável, para a ga-

ragem ao ar livre.

Para o diretor do Foro da comarca de Goi-

ânia, juiz Wilson da Silva Dias, a Justiça esta-

dual segue em seu caminho de ampliação e 

ocupação em busca do efetivo compromis-

so de atuar na plenitude de sua competência 

com maior eficiência em favor dos cidadãos. 

“Com este prédio, passamos a ter condições 

de absorver, em definitivo, com segurança, 

celeridade e melhores resultados de seus ofí-

cios”, afirmou. Para ele, os maiores beneficia-

dos são “aqueles que procuram a Justiça na 

busca da resolução de algum conflito”. 
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“Instalações dignas, mais do que 

garantir as condições para o melhor 

desempenho das funções daqueles 

que aqui trabalham, representam, sim-

bolicamente, um sinal de acolhida, que 

deve ser a tônica de todo órgão público. 

Não poderíamos deixar aqui de agra-

decer ao presidente Leobino Chaves a 

cessão de espaço nesta nova casa para 

o Ministério Público, em um reconhe-

cimento à importância da instituição 

na busca de uma Justiça plena”, disse.

Lauro Machado Nogueira, 

procurador-geral da Justiça de Goiás

“A garantia dos direitos da cida-

dania, a celeridade e a produtividade 

na prestação jurisdicional, a priorida-

de para o primeiro grau de jurisdição 

e a informatização são temas real-

mente atuais, todos de lembrança e 

menção oportunas, sobretudo quan-

do se inaugura uma obra importantís-

sima, de estrutura física e instalações 

adequadas para proporcionar perfei-

tas condições de trabalho e eficiente 

atendimento ao público”

Leobino Valente Chaves, 

presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás

“Mais que uma obra física, que vai 

ofertar melhor qualidade do serviço, o 

prédio devolve a cidadania ao cidadão. 

Estamos vivendo um momento de re-

tomada dos investimentos no Estado 

de Goiás e esse prédio é uma resposta 

aos anseios da sociedade”

José Eliton Figueredo Júnior, 

vice-governador do Estado e secretário 

de Segurança Pública e Administração 

Penitenciária 

“Esta casa deve ser para fazer Jus-

tiça. A advocacia goiana recebe com 

muita alegria esta nova casa, pois to-

dos teremos condições de exercer nos-

sa função, essencial à Justiça, em sala 

ampla, digna da defesa dos direitos e 

garantias dos cidadãos. Que este pré-

dio seja um instrumento de realização 

de uma Justiça célere, eficaz e justa”

Lúcio Flávio Siqueira Paiva, 

presidente da seccional goiana da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB-GO)

“A Justiça Estadual segue em seu 

caminho de ampliação e ocupação 

em busca do efetivo compromisso de 

atuar na plenitude de sua competên-

cia com maior eficiência em favor dos 

cidadãos. Passamos a ter condições 

de absorver, em definitivo, com segu-

rança, celeridade e melhores resulta-

dos de seus ofícios”

Wilson da Silva Dias, 

diretor do Foro da comarca de Goiânia
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D
a concepção à entrega do prédio, o 

Fórum Cível reuniu o que há de mais 

moderno em termo de estratégia de 

administração. O planejamento teve 

início ainda em 2007, quando da 

elaboração do primeiro Plano Estratégico 

do Poder Judiciário de Goiás, sob a gestão 

do desembargador José Lenar de Melo Ban-

deira. Naquela ocasião foram detectadas as 

carências e deficiências da Justiça estadual 

e a questão da estrutura física se despontou 

com uma das que mais necessitavam de in-

vestimentos.

Ainda em 2007 foi elaborado um Plano de 

Obras, que buscou atender todo o Estado, do-

tando as comarcas de estrutura física adequa-

da. Em cinco anos, foram construídos prédios 

em quase todas as comarcas, o que possibili-

tou a concentração dos recursos financeiros 

oriundos do Fundo de Reaparelhamento e Mo-

dernização do Poder Judiciário (Fundesp) para 

dar solução aos problemas de falta de espaço fí-

sico suficiente para comportar a grandiosidade 

da comarca de Goiânia.

O terreno foi doado pela Prefeitura de Goiâ-

nia em 2006 e na gestão do desembargador Ví-

tor Barboza Lenza, em 2011, foi elaborado o pro-

jeto. Em 30 de junho do mesmo ano, foi lançada 

OBRAS

MODERNO ATÉ 
NA ADMINISTRAÇÃO

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria

Fotos
Aline Caetano
Wagner Soares

Planejamento

A construção do 
Fórum Cível foi 
possível graças a um 
planejamento que se 
iniciou em 2007
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a pedra fundamental. Já durante o mandato-

-tampão exercido pelo desembargador Leobino 

Valente Chaves, em dezembro de 2011, foi rea-

lizado o processo licitatório para execução da 

obra. A construção começou em 2013.

A mais nova casa da Justiça estadual pro-

porciona maior comodidade aos jurisdiciona-

dos e representa a solução para problemas re-

lacionados a deficiências estruturais, como fal-

ta de espaço físico, em razão da alta demanda 

processual, e elevadores insuficientes. Com 

a descentralização das varas cíveis, torna-se 

possível atender antigas reivindicações como a 

ampliação da Corregedoria Geral da Justiça de 

Goiás (CCJGO), das câmaras cíveis e criminais 

e salas de sessões do Tribunal de Justiça do Es-

tado de Goiás (TJGO).

A construção do prédio mobilizou os esfor-

ços de todos os departamentos e diretorias do 

TJGO. De acordo com o diretor-geral, Stenius 

Lacerda Bastos, a estratégia foi toda definida 

tomando por base os critérios de robustez, se-

gurança e agilidade. A entrega da obra ocorreu 

com todos os itens de mobiliário, comunica-

ção e informática instalados, sendo necessário 

mobilizar todas as equipes do TJGO. Para se ter 

uma ideia da grandiosidade da obra, somente 

para equipar o prédio, foram realizados 47 pro-

cessos de compras – são 11 mil itens de móveis.

Além dos benefícios inerentes à transfe-

rência das Varas Cíveis – redução dos proble-

mas de trânsito na área em que está instala-

do o Fórum Desembargador Heitor de Mora-

es Fleury no Setor Oeste, melhores instalações 

físicas para magistrados, servidores e serven-

tuários, maior conforto para os usuários, entre 

outros –  o novo prédio levou à otimização de 

vários processos internos. Um dos exemplos 

foi o desenvolvimento e implantação do Fluxo 

de Aquisição de Produtos e Serviços no Pro-

cesso Administrativo Digital (Proad), pelas Di-

retorias Geral, Administrativa e de Informáti-

ca, com apoio da Presidência. O Proad foi de-

senvolvido para proporcionar maior agilidade 

nos procedimentos relacionados à aquisição 

de produtos e serviços com reflexos em mo-

dernidade e economia processual, racionali-

zação de rotinas operacionais, sustentabilida-

de –  fim dos processos físicos – e aperfeiçoa-

mento do controle de atos. 

“Foram instituídas estratégias sofisticadas 

de administração e adotados, com estrito rigor 

e acompanhamento, um planejamento e plano 

de ações detalhados e minuciosos, com prá-

ticas e técnicas de gestão específicas para ra-

cionalização dos recursos, controle de prazos e 

custos. Foi instituído um grupo de trabalho in-

formal que resultou numa equipe com elevado 

grau de comprometimento, dedicação e leal-

dade com os objetivos traçados pelo presidente 

Leobino Chaves”, afirmou Stenius Lacerda.

O diretor-geral enfatiza que foi instituída 

uma fiscalização rigorosa e exigente nas aqui-

sições dos principais equipamentos vitais ao 

funcionamento final da edificação como a es-

tação central de ar-condicionado, subestação 

de energia, geradores alternativos de energiza-

ção, equipamentos de nobreaks e elevadores. O 

diretor-geral informou que, durante a execução 

da obra, foram mantidas normalmente a ges-

tão e a manutenção garantindo o regular for-

necimento de produtos e serviços dos demais 

155 prédios utilizados pelo Poder Judiciário, que 

estão distribuídos nas 127 comarcas, não obs-

tante o notável esforço empreendido na conse-

cução das atividades voltadas à construção do 

novo Fórum Cível da comarca de Goiânia. As-

severa, ainda, que diversas edificações das co-

marcas do interior também estão em processo 

de construção, reforma e ampliação.

O novo Fórum Cível não terá processos físi-

cos, apenas digitais, o que representa uma nova 

fase do Poder Judiciário de Goiás. A moderni-

zação traz efeitos positivos para um importan-

te item: a segurança. Sem o armazenamento dos 

autos em papel, os prédios da Justiça não serão 

mais alvo de possíveis atentados, explica o pre-

sidente da Comissão Permanente de Segurança 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), 

desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. 

Segundo Luiz Cláudio, foram feitos inves-

timentos para proteger a integridade pessoal 

dos juízes e servidores que vão trabalhar no lo-

cal, do público frequentador e do patrimônio. 

“O Poder Judiciário de Goiás está alerta para 

esses novos tempos e tem maciçamente em-

pregado recursos, também cuidando dos de-

mais prédios do Estado”, frisou. 

Além do investimento robusto em pessoal 

– segurança privada foi contratada –, o prédio 

terá controle de acesso de visitantes, segundo 

conta o diretor-geral do TJGO, Stenius Lacerda 

Bastos. “São seis catracas de controle de entrada 

e saída, monitoramento eletrônico com câme-

ras de alta resolução e armazenamento de ima-

gens em rede. Nas entradas, foram instalados 

detectores de metais do tipo pórtico e móveis. 

As salas e os corredores contam com sistema 

detector remoto de incêndio, para indicar qual-

quer mínimo foco de fumaça”, explicou.

Segundo o diretor-geral do TJGO, a segu-

rança dos autos foi concebida em conjunto 

com o processo de digitalização. Há duas sa-

las cofre, de estruturas similares, interligadas 

por fibra óptica: uma, no novo prédio, outra, 

no prédio do Setor Oeste. Os dois espaços têm 

acesso controlado por biometria. Como são 

dois equipamentos distintos, todos os proces-

sos passarão por um backup, isto é, serão du-

plicados, sendo impossível destruição ou per-

da de informação.

Entre as inovações de segurança estão o 

sistema de telefonia dos gabinetes, por trans-

missão Voice over Internet Protocol (VoIP), com 

mesma tecnologia empregada na Casa Branca, 

nos Estados Unidos, totalmente invioláveis.

TECNOLOGIA A 
SERVIÇO DA SEGURANÇA

Tecnologia

Atento aos novos 
tempos, o Poder 
Judiciário de Goiás 
investiu na aquisição 
de equipamentos que 
garantam a segurança, 
como o data-center 

Solução

O prédio representa 
a solução para 
deficiências estruturais 
verificadas na capital, 
como a falta de espaço 
físico em razão da alta 
demanda processual
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Durante os dois anos da gestão 2015/2017 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

(TJGO), presidida pelo desembargador Le-

obino Valente Chaves, as comarcas do in-

terior não foram esquecidas. Foram inves-

tidos quase R$ 50 milhões, recursos prove-

nientes do Fundo de Reaparelhamento de 

Modernização do Poder Judiciário (Fun-

desp). De acordo com o diretor-geral do 

TJGO, Stenius Lacerda Bastos, as obras são 

resultado de um planejamento elaborado 

ainda em 2007.

Segundo Stenius Bastos, em 2007, ao ser 

adotada pelo Poder Judiciário do Estado de 

Goiás a elaboração de Plano Estratégico, fi-

cou definido que a questão da estrutura fí-

sica, após a realização de um amplo estudo 

que detectou as carências e deficiências da 

Justiça estadual, deveria merecer atenção 

especial. Até então, os fóruns estavam se-

diados, em sua grande maioria, em prédios 

cedidos pelas prefeituras, com estrutura fí-

sica inadequada ou inapropriada.

Foi elaborado, então, um plano de cons-

trução de prédios para abrigar os fóruns 

no interior. Foi criada a Coordenadoria de 

Obras, que detectou as comarcas em pior 

situação, para que recebessem os novos 

prédios. Os projetos arquitetônicos passa-

ram a ser elaborados de forma a atender as 

reais necessidades da Justiça, com espaços 

que garantissem as condições ideais de tra-

balho para magistrados e servidores, bem 

como ao atendimento do jurisdicionado.

A atual administração está concluin-

do a construção dos fóruns de Firminópo-

lis e Nazário – as duas únicas comarcas que 

ainda não tinham prédio próprio. Realizou a 

reforma – em muitos casos houve amplia-

ção e adequação – em 18 comarcas, bem 

como a construção de cobertura nos esta-

cionamentos em 11 comarcas. A reforma e 

ampliação do Fórum de Goiatuba mereceu 

atenção especial, já que a unidade sofreu 

atentado criminoso, que resultou em um 

incêndio de grandes proporções.

 CONSTRUÇÕES  R$  120.278.963,92

REFORMAS E AMPLIAÇÕES R$  14.237.796,59

Goiânia 

Fórum Cível

R$ 114.386.057,05

Abadiânia 

Adequação

R$ 69.906,12

Anápolis

Reforma geral

R$ 3.185.266,46

Itajá

Fórum 1 Vara Simples

R$ 3.034.669,00

Corumbá de Goiás

Ampliação e reforma 

R$ 585.866,63

Buriti Alegre

Reforma geral

R$ 573.515,16

Varjão 

Fórum 1 Vara Simples 

R$ 2.858.237,87

Petrolina de Goiás 

Reforma geral

R$ 376.430,36

Jataí 

Reforma geral

R$ 1.028.246,33

Caldas Novas

Adequação

R$ 449.919,52

Paranaiguara

Reforma geral

R$ 220.044,87

Taquaral

Reforma geral

R$ 701.196,52

ESTRUTURA NO INTERIOR 
NÃO FOI ESQUECIDA
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Acreúna R$ 65.500,00

Cachoeira Alta R$ 54.000,00

Cachoeira Dourada R$ 53.500,00

Corumbaíba R$ 51.000,00

Fazenda Nova R$ 57.000,00

Ipameri R$ 74.000,00

Israelândia R$ 46.000,00

Itaguaru R$ 51.500,00

Jandaia R$ 43.500,00

Leopoldo Bulhões R$ 52.500,00

Pontalina R$ 51.500,00 

Luziânia

Reforma geral

R$ 2.033.264,40

ESTACIONAMENTOS

Goiânia 

Adequação do Subsolo do TJGO

R$ 159.024,64

Reforma das Salas das Sessões

R$ 440.801,80

Reforma do 2º Tribunal do Júri

R$ 282.936,62

Reforma do Alojamento Feminino da PM

R$ 71.783,51

Reforma/ Centro de Distribuição

R$ 498.064,08

Reforma / Fórum Criminal

R$ 1.568.133,46

Reforma Juizado Novo Mundo

R$ 1.028.910,56

Reforma Juizado Urias Magalhães

R$ 964.485,55

Firminópolis

Construção

R$ 2.638.015,83

Nazário

Construção

R$ 2.743.046,15

Goiatuba

Ampliação e reforma 

R$ 2.024.062,32

Formosa

Ampliação e reforma

R$ 4.778.458,99

Goianésia

Ampliação e reforma 

5,898,542,94

Santa Helena de Goias

Reforma geral

R$ 915.000,00

Senador Canedo

Ampliação e reforma

R$ 5.677.540,87
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Uma das questões que mais mereceram 

atenção da administração 2015/17 do Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) foi a 

segurança. A Comissão Permanente de Segu-

rança do TJGO, presidida pelo desembargador 

Luiz Cláudio Veiga Braga, elaborou o Plano de 

Segurança Institucional, que resultou na im-

plementação de várias medidas. 

Um dos destaques do Plano de Segurança 

Institucional foi a contratação de uma empre-

sa privada de vigilância 24 horas, com valor de 

R$ 45 milhões, com 900 profissionais armados, 

treinados pela Polícia Federal, distribuídos em 

Especificamente em relação aos magis-

trados, a atual administração desenvolveu 

uma política específica para atender àque-

les que estão em situação de risco. Todos têm 

acompanhamento pela assessoria militar do 

TJGO, com policiais militares que passaram 

por treinamento específico de segurança 

pessoal e personalizada. Aproximadamente 

30 veículos estão à disposição da Assessoria 

Militar, entre os quais 9 caminhonetes exclu-

sivas para a segurança de magistrados.

O presidente do TJGO, desembargador Le-

obino Valente Chaves, afirmou que as medi-

das de segurança adotadas atendem à Reso-

lução nº 104/2014, que estabelece que todos 

os tribunais devem possuir Sistema de CFTV 

(câmeras), detectores de metais, controles de 

acesso, segurança armada e planos de prote-

ção aos magistrados em situação de risco.

Para o diretor-geral do TJGO, Stenius La-

cerda Bastos, os investimentos em segurança 

são os maiores de natureza contínua do Po-

der Judiciário goiano. “Nós temos contratos 

fortes robustos, mas nenhum desses vai ser 

mais oneroso do que o da segurança porque 

nós entendemos que ela é primordial”.

Segundo o assessor militar do TJGO, coro-

nel Giovanni Valente Bonfim Júnior, algumas 

medidas importantes  foram adotadas na atu-

al gestão para melhorar a segurança institucio-

nal. Entre elas, destacou, além dos investimen-

tos em material e pessoal, a retirada de todas as 

armas de fogo dos fóruns e a criação do Servi-

ço de Inteligência e do Grupo de Proteção aos 

Julgamentos em Colegiado de Primeiro Grau. 

O militar informou também que foram ofer-

tados aos magistrados vários cursos, como de 

tiro e direção evasiva.

todas as comarcas. Antes, o trabalho era feito 

pela Polícia Militar. A idealização, concepção 

e a contratação dos vigilantes armados 24 ho-

ras para todas as comarcas do Estado de Goiás, 

independentemente do número de habitan-

tes, foi da Diretoria Geral do Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás. “Constitucionalmente, a 

Polícia Militar tem atribuição de segurança os-

tensiva, de rua. E, hoje, em razão do diminuído 

contingente, o Poder Executivo vem, compas-

sadamente, recolhendo pessoal com distribui-

ções distintas. A substituição é uma tendência”, 

apontou Luiz Cláudio Veiga Braga.

Os vigilantes particulares trabalham com 

coletes de balística e terão trocadas, periodi-

camente, suas armas e munições. A intenção 

é contar com um contingente preparado, a 

exemplo do que ocorre nos órgãos federais. 

A medida inclui a contratação de segurança 

armada 24 horas, 7 dias por semana, para to-

das as 127 comarcas e edificações na capital, 

abrangendo os 156 prédios pertencentes ao 

Poder Judiciário goiano. 

De acordo com o juiz auxiliar da Presi-

dência e membro a Comissão Permanen-

te de Segurança do TJGO, Romério do Car-

mo Cordeiro, foram adquiridos 455 detecto-

res de metal, dos quais 155 do tipo pórtico e 

300 do modelo raquete (portáveis), nos quais 

foram investidos aproximadamente R$ 2 mi-

lhões. Os equipamentos são destinados a Tri-

bunais do Júri, Varas Criminais e prédios em 

geral do Poder Judiciário.

Também foram substituídas as câmeras de 

vigilância analógicas por digitais na região me-

tropolitana de Goiânia e entorno do Distrito Fe-

deral. A qualidade da imagem é muito superior, 

especialmente em relação ao zoom, que per-

mite a aproximação da imagem e possibilita 

maior controle com relação às pessoas que fre-

quentam esses ambientes. 

SEGURANÇA 
FÍSICA E PROCESSUAL

Situação de risco

Caminhonetes 
adquridas para 
segurança de 
magistrados em 
situação de risco

24 horas

Sistema de detectores 
de metais instalado 
nos prédios do Poder 
Judiciário de Goiás

POLÍTICA 
ESPECÍFICA
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D
igitalização e tecnologia foram as 

principais realizações da gestão 

2015/17 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás (TJGO). O impac-

to da digitalização dos processos na 

comarca de Goiânia puderam ser sentidos 

logo que todo o processo teve início. Para 

que esse ambicioso projeto obtivesse êxito, 

foram realizados investimentos na aqui-

sição de equipamentos de última geração, 

que pudessem comportar, com segurança 

e agilidade, o grande volume de processos.

Foram adquiridos equipamentos e em-

pregados recursos no fluxo de dados e na 

segurança das informações. O TJGO ad-

quiriu um datacenter do tipo contêiner, de 

última geração e com capacidade de arma-

zenagem de dados suficiente para atender 

as necessidades de todo o Estado de Goiás 

por um longo período.

De acordo com o diretor-geral do TJGO, 

Stenius Lacerda Bastos, o datacenter “abri-

ga os equipamentos de tecnologia de infor-

mação de forma segura, como nada jamais 

visto no setor público ou na iniciativa priva-

da nas Regiões Norte e Centro-Oeste”. Para 

garantir a segurança, o datacenter funciona 

como sala cofre, com controle de acesso por 

biometria, combate a incêndio e detecção de 

partículas de fumaça e umidade. O sistema 

de armazenamento de dados tem capacida-

de para até 500 terabytes de informação.

CHEGOU A ERA
DA DIGITALIZAÇÃO

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria

Fotos
Aline Caetano
Wagner Soares

INOVAÇÃO
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“Transformamos nossos processos físicos 

em processos digitais. Essa transformação, 

além de desocupar nossos prédios, permite o 

acesso eletrônico aos autos através de siste-

ma próprio, o que garante maior celeridade 

na prestação jurisdicional”, afirma o diretor de 

Informática do TJGO, Luiz Mauro de Pádua 

Silveira. Todo o sistema foi construído com 

base nos mais modernos conceitos de segu-

rança. Os dois datacenters são interligados 

por fibra ótica, com backup constante e uti-

lização do conceito nuvem – enquanto um 

sistema de armazenamento está no contêiner 

ou outro, duplicado, está instalado no Fórum 

Dr. Heitor Moraes Fleury, no Setor Oeste.

Para comportar sistemas de armazena-

mento avançados e o aumento na quantida-

de de informações foram realizados investi-

mentos também na melhoria da rede de in-

ternet e nos computadores que são utilizados 

pelos magistrados e servidores. “Foi preciso 

fornecer internet com velocidade adequa-

da e bons computadores para navegabilida-

de”, afirmou o diretor-geral, Stenius Lacerda 

Bastos. Foram adquiridos switches de borda, 

para comunicação de dados e interligação de 

computadores; pontos de acesso a rede sem 

fio para dispositivos móveis; links de comu-

nicação de dados de alto desempenho e ge-

rador de energia elétrica a fim de evitar que 

não haja nenhuma interrupção no sistema de 

abastecimento da rede energética.

Internet

A transformação dos 
processos físicos em 
digitais levou também 
à melhoria na rede 
de internet e nos 
computadores
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O 
setor de pessoal do Poder Judiciário 

goiano ganhou atenção especial nos 

anos de 2015 e 2016. À frente do Tri-

bunal de Justiça do Estado de Goi-

ás (TJGO), o desembargador Leobi-

no Valente Chaves nomeou cerca de 400 

servidores aprovados no 1º Concurso Uni-

ficado e os 46 juízes substitutos aprovados 

no 56º Concurso da Magistratura de Goiás. 

“A vitória dos servidores e juízes substitu-

tos concursados representa resposta e alívio 

às constantes e justas reivindicações da co-

munidade, especificamente daqueles mu-

nicípios cujas comarcas, em face do núme-

ro insuficiente de magistrados, enfrentaram 

situação de vacância, mas estarão agora 

providas em sua totalidade”, destacou.

O diretor-geral do TJGO, Stenius Lacer-

da Bastos, afirmou que a nomeação de servi-

dores fecha um ciclo iniciado no mandato-

-tampão de Leobino Chaves à frente do Po-

der Judiciário goiano, em 2012. Segundo ele, 

com a instituição do Plano de Cargos e Salá-

rios (PCS), passaram a existir apenas os car-

gos de Analista Judiciário, que corresponde 

atualmente ao servidor formado em Direito; 

o de Analista Especialista, no caso dos profis-

sionais liberais, e o de Analista Administra-

tivo, onde estarão inseridos os escreventes, 

escrivães, distribuidores e partidores. “Con-

cluímos um ciclo iniciado em 2012, com o 

desembargador Leobino. O PCS unificou a 

carreira dos servidores”, frisou. Acrescenta 

Leobino Chaves: “Conseguimos resgatar o 

IMPORTANTE 
REFORÇO 
DE PESSOAL

Texto 
João Carlos de Faria

Fotos
Aline Caetano
Wagner Soares

RECURSOS HUMANOS
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compromisso com o primeiro grau, com os 

juízes e comarcas do interior”.

Com relação aos 46 novos juízes-subs-

titutos, todos procedimentos, da abertura 

do processo seletivo à posse dos aprovados, 

foram realizados durante a gestão 2015/17.  

Segundo o presidente do TJGO, os novos 

magistrados chegaram ao Poder Judiciário 

em um momento de mudanças e esperan-

ça. “A mudança é representada pela migra-

ção das ações judiciais do processo físico 

para o sistema digital.

A esperança, é que cada um de nós faça a 

sua parte na mobilização dos atores da cena 

judiciária, todos conscientes da necessida-

de de integrar-se ao processo de mudança 

da sociedade brasileira”, afirmou.

Os juízes-auxiliares preencheram vagas 

em 4 comarcas intermediárias e 28 de en-

trância inicial. Para tanto, foi realizado, de 

acordo com o juiz-auxiliar da Presidência, 

Romério do Carmo Cordeiro, um levanta-

mento para verificar quais comarcas pre-

cisavam de mais apoio. Segundo ele, foram 

observados o quantitativo de casos novos 

e maior acervo por juiz. “Com base nesses 

números, foi apontado que Palmeiras de 

Wilson, “Goiás é pioneiro no Brasil em rea-

lizar as aulas concomitantemente ao provi-

mento dos juízes substitutos nas comarcas. 

Foi uma forma que o presidente do TJGO en-

controu de dar assistência às unidades judi-

ciárias que precisam sem prejuízo do curso”. 

O vice-diretor da Ejug, juiz substituto em se-

gundo grau Marcus da Costa Ferreira, com-

plementa que as aulas, além de obrigatórias, 

são de extrema importância, pois funcionam 

como um acompanhamento inicial da atua-

ção dos novos magistrados.

Goiás, Valparaíso de Goiás, Senador Cane-

do e Guapó também deveriam ter mais um 

magistrado cada”, afirmou.

Depois da aprovação no certame, o juiz-

-substituto passou por 500 horas-aula de 

formação inicial e 120 horas-aula de vitali-

ciamento, condição obrigatória para efetiva-

ção, imposta pelo Superior Tribunal de Jus-

tiça e pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). A unidade responsável pelo curso foi 

a Escola Judicial do Poder Judiciário de Goi-

ás (Ejug). Segundo o desembargador Amaral 

O diretor do Foro da Comarca de Goiâ-

nia, juiz Wilson da Silva Dias, destacou a ex-

celência do futuro local de trabalho dos no-

vos profissionais. “Agora fazem parte do cor-

po da magistratura brasileira, e em especial, 

a goiana, que vem se mantendo no topo da 

produtividade pelo terceiro ano consecuti-

vo, conforme dados divulgados pelo Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ), no Relató-

rio Justiça em Números de 2016, conferin-

do destaque a este Tribunal”. “A magistratura 

não é espelho, é janela, para olharmos o ou-

tro e não, para nós mesmos. É para o outro, 

e para a sua emancipação, que devem dedi-

car suas vidas de hoje em diante”, pontuou.

O presidente da Associação dos Magis-

trados do Estado de Goiás (Asmego), Wil-

ton Müller Salomão, destacou que ao em-

possar os novos juízes substitutos, o presi-

dente do TJGO cumpre um compromisso, 

sobretudo, com a sociedade. Ele destacou 

que a magistratura goiana é formada por 

juízes engajados na excelência da prestação 

jurisdicional. “É uma honra para mim ves-

tir a toga de uma magistratura que se revela 

arrojada, segura, independente e extrema-

mente eficaz”, afirmou.

Compromisso

Presidente do TJGO, 
desembargador 
Leobino Chaves 
empossou 46 juízes 
substitutos

Empossado

Acima, parte dos 
juízes substitutos 
empossados. Abaixo, 
Laura Ribeiro de 
Oliveira discursa na 
solenidade posse.
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I
nstituída para implementar cursos oficiais 

para ingresso, formação inicial e aperfei-

çoamento para magistrados e servidores, 

a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás (Ejug) realizou, em pou-

co mais de um ano de existência,  cursos pre-

senciais internos, cursos presenciais externos 

de capacitação e aperfeiçoamento, imple-

mentou bolsas de estudos e cursos à distância 

(EAD), bem como as despesas que foram au-

torizadas para a realização dos cursos.

O diretor da Ejug, desembargador Amaral 

Wilson de Oliveira, destaca a importância das 

várias ações realizadas pelo órgão em prol da 

qualificação e capacitação de servidores e ma-

gistrados, como bolsas de estudo de pós-gra-

duação, mestrado e doutorado, cursos presen-

ciais e à distância e, ainda, a disponibilização 

da biblioteca virtual. Segundo ele, as ativida-

des proporcionaram importante “oportunidade 

para servidores e magistrados aprofundarem os 

conhecimentos a respeito de temas relaciona-

dos ao desempenho do Poder Judiciário”.

QUALIFICAÇÃO

APRIMORANDO 
CARREIRAS

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria

Fotos
Hernany César

Qualificação

Desembargador 
Amaral Wilson durante 
abertura de workshop 
para magistrados
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Amaral Wilson citou como exemplo de 

oportunidade de aprimoramento o Workshop 

Alterações Decorrentes da Lei 13.205/2015. A 

programação trouxe palestras de juristas re-

nomados no País, como Fernando da Fon-

seca Garjardoni, membro da Comissão do 

Ministério da Justiça que participou da ela-

boração da reforma do diploma processual; 

Alexandre Martins Flexa, autor de livros ju-

rídicos sobre o tema, José Roberto Bedaque, 

membro da comissão nomeada pelo Sena-

do para elaborar o anteprojeto do novo CPC, 

além dos juízes de Goiás Marcus da Costa 

Ferreira, Romério do Carmo Cordeiro, Aldo 

Guilherme Saad Sabino de Freitas, Guilherme 

Sarri Carreira e Reinaldo Alves Ferreira.

Também diretor da Ejug, o juiz substitu-

to em segundo grau Marcus da Costa Ferreira 

explicou que foram realizados grupos de es-

tudos nas 12 Regiões Judiciárias do Estado, 

abrangendo 121 comarcas, além da capital. 

Segundo ele, a atividade está prevista na Re-

solução 40/2016 e se destina a magistrados e 

servidores. No formato de mesa-redonda, os 

participantes contribuíam com seus conhe-

cimentos e experiências, discutindo e deba-

tendo os temas de matérias controvertidas.

A Ejug ministrou ainda o 1º Curso de For-

mação Inicial para Magistrados, constante do 

Projeto do Curso elaborado de acordo com a 

Resolução nº 02, de 8 de junho de 2016, da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoa-

mento de Magistrados (Enfam). Constitui-se 

etapa obrigatória do processo de vitalicia-

mento, na modalidade presencial, e tem por 

objetivo proporcionar ao juiz substituto uma 

atualização básica, com foco no desenvolvi-

mento de competências necessárias ao exer-

cício da magistratura, fornecendo elementos 

fundamentais para o desempenho das ati-

vidades judicantes e da própria administra-

ção judiciária. Participaram todos os 46 juízes 

substitutos empossados em 2016.

A Escola Judicial preocupou-se tam-

bém em fomentar e incentivar a participa-

ção de magistrados e servidores em eventos 

oferecidos por outras instituições públicas 

ou privadas que versam sobre temas e estu-

dos de interesse institucional, com ou sem 

ônus para o Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás. Foram solicitados 95 cursos, benefi-

ciando 219 servidores. Além disso, foram re-

alizados cursos presenciais externos, con-

sistentes em ações de capacitação e aper-

feiçoamento, para atender a demandas de 

servidores e magistrados, com a participa-

ção de 2,2 mil pessoas.

Foi instituído o benefício de bolsas de es-

tudos, com a publicação de dois editais, ofer-

tando 240 bolsas. Foram concedidas 125 bol-

sas – 46 para os cursos de graduação, 49 para 

os cursos de pós-graduação, 11 para mestra-

do e 3 para doutorado. O Setor de Gerencia-

mento de Ensino à Distância (Segad), cria-

do para fomentar ações de treinamento por 

meio de programas e projetos com o foco no 

desenvolvimento, na formação e ao aper-

feiçoamento de magistrados e servidores do 

Poder Judiciário, ofereceu 40 cursos, com 51 

turmas e 1.389 alunos concluintes. 

Valorização

Presidente do TJGO, 
desembargador 
Leobino Chaves 
incentivou o 
aprimoramento

Palestras

Conhecimentos, 
experiências, 
discussões e debates
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JUSTIÇA MÓVEL

IMPULSO E 
AMPLIAÇÃO

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria

Entrevista 
Aline Leonardo
Jéssica Fernandes
João Carlos de Faria

Fotos
Hernany César
Wagner Soares

U
m dos programas de maior impac-

to na solução de conflitos, o Justi-

ça Móvel de Trânsito ganhou impul-

so na administração 2015/17 do Tri-

bunal de Justiça do Estado de Goiás 

(TJGO), sob o comando do desembargador 

Leobino Valente Chaves. Novos veículos fo-

ram adquiridos e houve a implantação em 

mais duas comarcas.

Foram disponibilizados dez novos veícu-

los ao Núcleo Permanente de Métodos Con-

sensuais de Solução de Conflitos, com inves-

timento de R$ 1,3 milhão. As vans são equi-

padas para o programa e foram distribuídas 

para as comarcas de Goiânia, Anápolis, Itum-

biara. Para Leobino Chaves, o Justiça Móvel 

aproxima o Poder Judiciário da sociedade e 

agiliza a prestação jurisdicional. O porcentual 

de acordos é superior a 80% no próprio local 

do acidente, reduzindo a quantidade de de-

mandas cíveis de indenizações por danos re-

sultantes de acidentes de trânsito.

De acordo com o juiz Paulo César Alves, 

coordenador estadual do Justiça Móvel, a am-

pliação do serviço, com a sua instalação em 

outras comarcas “é a demonstração clara de 

que a administração do TJGO tem se preocu-

pado cada vez mais com iniciativas que forta-

lecem o movimento da conciliação”, pontuou.

O Justiça Móvel de Trânsito entrou em 

operação em 2000, na comarca de Goiânia. 

Em 2008, passou a atuar também em Aná-

polis e em Itumbiara. Em 2016, foi implanta-

do em Jataí e Goianésia.  Nas cinco comarcas 

foram estruturadas 22 equipes, que já realiza-

ram cerca de 80 mil atendimentos, resultan-

do em mais de 73 mil acordos.

Os atendimentos têm o objetivo de resol-

ver as questões com rapidez e eficiência, além 

de contribuir para a educação no trânsito e a 

redução das reincidências nos acidentes. O 

Justiça Móvel pode ser acionado em aciden-

tes sem vítimas e que não envolvam veícu-

lo do poder público. O atendimento é de se-

gunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Ao se-

rem acionadas, as equipes se deslocam até o 

local do acidente e um conciliador tenta pro-

mover a conciliação dos envolvidos para so-

lução imediata da questão. Feito o acordo, o 

conciliador o encaminhará para homologa-

ção do juiz. Se não for possível o acordo, co-

lherá provas para instrução do processo.

UNIDADES
Novas vans 
foram adquiridas 
para possibilitar 
a ampliação do 
serviço na capital e 
interior

QUALIDADE

Desembargadores 
Leobino Chaves e 
Gilberto Marques 
Filho  conhecem as 
novas vans
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A 
quantidade de goianos com idade aci-

ma de 60 anos cresceu, porém a quali-

dade de vida deles não, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) e o Índice de Desen-

volvimento Humano (IDH). Essa parcela da po-

pulação aumentou 56% em Goiás na última dé-

cada, acompanhando tendência nacional. E aos 

poucos, Goiás vai se tornando  mais “grisalho”. A 

população idosa saltou de 358 mil para 561 mil 

pessoas nos últimos dez anos, conforme apon-

tam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Em 2000, esse grupo corres-

pondia a 7,1% dos moradores de Goiás. Agora, 

esse porcentual passou para 10,4% do total de 

habitantes. No final das próximas três décadas, 

por volta de 2040, a tendência é de que os ido-

sos sejam quase 40% da população goiana. 

Isso reflete no Poder Judiciário estadual, res-

ponsável por julgar processos previdenciários 

nas cidades onde não há Justiça Federal. Portan-

to, atualmente o número de processos previden-

ciários em tramitação no Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás é de aproximadamente 60.000, 

sendo que a grande maioria já possui julgamen-

to de primeira instância. E, devido à regularida-

de do Programa Acelerar do TJGO – Núcleo Pre-

videnciário essa demanda previdenciária está 

sendo entregue à população em tempo razoável, 

conforme a promessa da Constituição Federal, 

garantindo a dignidade das pessoas.

E foi pensando nisso, que o Acelerar Pre-

videnciário somente no ano de 2016 passou 

por mais de 60 comarcas do Estado. De acor-

do com dados, foram realizadas mais de 11 mil 

audiências, resultando em 87,19% de senten-

DEDICAÇÃO AOS 
CABELOS BRANCOS 

ACELERAR PREVIDENCIÁRIO

Texto 
Arianne Lopes

Fotos
Aline Caetano
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Gratificada

Desembargadora 
Sandra Regina 
Teodoro Reis  (acima)
acompanhou o 
desenvolvimento do 
Acelerar Previdenciário

Eficiência

O Acelerar 
Previdenciário tem o 
objetivo de criar meios 
eficientes e eficazes 
para tornar mais rápido 
o julgamento de ações 
repetitivas e complexas

ças de proferidas. Os dados mostram também 

que foram pagos R$ 82.158.702,11 em benefí-

cios atrasados. De acordo com o juiz Reinal-

do de Oliveira Dutra, coordenador do Núcleo 

a ação representa um avanço no planejamen-

to de julgamento de demandas, uma vez que 

consegue atender à demanda da sociedade e 

entregar a resposta rápida ao jurisdicionado.

Por meio do programa fica claro que os 

benefícios auxiliam as comarcas do inte-

rior a desenvolver um trabalho de qualida-

de e devolver a dignidade às pessoas atendi-

das. Além disso, conforme salientou Reinaldo 

Dutra, os benefícios são inúmeros, como por 

exemplo a redução do tempo de duração do 

processo previdenciário, a imediata implan-

tação do benefício em razão da antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional pelo juiz no 

momento em que julga o caso concreto, bem 

como a antecipação da pauta de audiências 

das comarcas atendidas.

O juiz auxiliar da Presidência do Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e 

coordenador do Programa Acelerar, Sebas-

tião José de Assis Neto, reiterou que o Pro-

grama Acelerar tem o objetivo de criar meios 

eficientes e eficazes para tornar ágil o julga-

mento de ações repetitivas e complexas no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goi-

ás, como é o caso das ações previdenciárias. 

“Vejo só benefícios no Acelerar Previdenciá-

rio. Além de redução do acervo processual, o 

Previdenciário ajuda a população carente e 

movimenta a economia local ao pagar os be-

nefícios atrasados”, salientou. 

O Previdenciário ajuda a população 
carente e movimenta a economia local”
SEBASTIÃO JOSÉ DE ASSIS NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
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25.085 
audiências

5.898 
sentenças 
homologatórias 
de acordo

7.662 
sentenças 
de mérito 
procedentes

3.124 
despachos

4.513 
sentenças 
de mérito 
improcedentes

926 
decisões

2.982 
sentenças 
terminativas sem 
resolução do mérito

13.611
benefícios 
concedidos

GRANDIOSIDADE DE NÚMEROS

156

R$ 180.153.926,61

Em 2015 e 2016, o Acelerar Previdenciário 

realizou 156 (cento e cinquenta e seis) even-

tos – sendo alguns deles simultâneos em 

mais de uma comarca, totalizando:

(Cento e oitenta milhões, cento e cinquenta e três mil e novecentos e vinte e seis 

reais e sessenta e um centavos) em benefícios financeiros.
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A
o chegar da cidade de Goiás em 

2013, a juíza Alessandra Gontijo do 

Amaral, não imaginava que conhe-

ceria histórias tão diferentes do que 

estava acostumada no seu dia a dia. 

E logo já se viu diante de seu maior desa-

fio: fazer algo pelos portadores de xeroder-

ma pigmentoso (XP) – fruto de uma muta-

ção genética que gera hipersensibilidade à 

luz e deixa a pessoa até mil vezes mais sus-

cetível ao câncer de pele do que as demais 

pessoas. Rara, a doença atinge 2 a cada 1 

milhão de pessoas.

Em Araras, segundo estimativas da As-

sociação Brasileira de Xeroderma Pigmen-

toso (AbraXP), existem 24 pessoas com a 

doença, isso faz com que a taxa de incidên-

cia registrada na comunidade – de 1 para 

cada 40 habitantes – seja a maior do mun-

do. No vilarejo vivem 200 famílias, são cer-

ca de 800 pessoas. A maioria da população 

trabalha nas louvouras na zona rural e não 

usa proteção contra os raios ultravioletas.

E por ver a realidade destas pessoas, um 

esforço concentrado foi montado, coorde-

nado pela magistrada A equipe do Progra-

ma Acelerar – Núcleo Previdenciário rea-

lizou pela segunda vez um mutirão no vi-

larejo, de difícil acesso, estrada esburacada 

e pontes. Uma comitiva liderada por Ales-

sandra Gontijo foi organizada para que mais 

uma vez o Acelerar Previdenciário chegas-

se até o local. O fórum de Goiás foi o pon-

to de partida do grupo, composto por 8 car-

ros, com 39 pessoas, entre juízes, servidores 

do Tribunal do Justiça do Estado de Goiás 

(TJGO) e do fórum local, servidores da Ad-

vocacia-Geral da União (AGU) que repre-

sentam o Instituto Nacional do Seguro So-

cial (INSS), promotores e estagiários.

ACELERAR PREVIDENCIÁRIO

Texto 
Arianne Lopes

Fotos
Aline Caetano

COMUNIDADE DE ARARAS RECEBEU 
DUAS EDIÇÕES DO PROGRAMA

XERODERMA 
PIGMENTOSO
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São 110 quilômetros de asfalto mais 19 

de estrada de chão batido, totalizando quase 

duas horas de viagem para chegar em Ara-

ras. Na única escola do povoado, foi montada 

uma estrutura para abrigar as quatro bancas 

presididas pelos juízes Reinaldo de Oliveira 

Dutra (coordenador do Núcleo Previdenciá-

rio), Rodrigo de Melo Brustolin, Thiago Cru-

vinel Santos e Alessandra Gontijo.

Deide Freire de Andrade e suas duas fi-

lhas – Raphaela Pereira Freire, de 12 anos, e 

Letícia Pereira Freire, de 14 – possuem xe-

roderma. Ao contrário do pai, nelas a doen-

ça não se manifestou. Diferentemente do 

pai, as meninas vivem uma vida “aparen-

temente” normal e, por isso, ao ficarem sa-

bendo que o povoado receberia mais uma 

vez o Acelerar Previdenciário, foram com a 

mãe mais cedo, antes do Sol se pôr. As duas 

conseguiram o benefício assistencial ao de-

ficiente da Lei Orgânica da Assistência So-

cial (Loas). O dinheiro ajudará nas despesas, 

já que a única renda da família é a aposen-

tadoria por invalidez de Deide, que obte-

ve o benefício no passado. “Com a minha 

aposentadoria eu compro os remédios e al-

gumas coisas aqui para minha casa, mas 

não está dando. Algumas pessoas ajudam a 

gente. Sou grato por ter conseguido esse sa-

lário, porque se não tivesse nada seria pior. 

possa entrar. Para isso, quando precisa, ele sai 

de casa às 6 horas e fica no máximo até as 10 

horas, depois volta e só sai quando o Sol de-

saparece. Apesar de gostar do dia, ele não ar-

risca e prefere se esconder. Dos seis irmãos de 

Deide, três foram diagnosticados com a do-

ença, um morreu. “Eu só quero agradecer a 

todos por não esquecerem da gente. As pes-

soas demoraram a olhar para nós”, agradeceu.

Já o jovem Hallison Wendel Macha-

do Freire, de 13 anos, prefere o dia, mas é 

na noite que encontra a proteção. O meni-

no também foi beneficiado com a ação do 

TJGO. Ele hoje recebe um salário-mínimo 

que é usado para comprar acessórios para 

se proteger do Sol. No adolescente, a do-

ença também se manifestou. Ele era crian-

ça quando os primeiros sintomas aparece-

ram e logo os pais receberam o diagnóstico. 

Desde então, a vida da família passou por 

algumas mudanças. Larissa Machado Frei-

re, de 17 anos, é irmã mais velha de Halli-

son. Ela conta que descobriu em 2014 que 

também é portadora da doença, porém não 

manifestada. “Levei um susto. Tenho medo 

do xeroderma manifestar-se em mim e nos 

meus filhos”, desabafou a jovem.

Passaríamos até fome”, falou Deide com 

muita dificuldade – ele tem prótese prati-

camente em todo o rosto e não tem a visão 

do olho direito.

O homem conta que sua rotina é diferen-

te da maioria dos outros moradores, uma vez 

que a doença dele já está em um grau avança-

do. Deide tem consciência de que, para pro-

longar sua vida, é preciso trocar o dia pela 

noite ou viver em ambiente onde a luz não 

Hallison e Larissa tentam fazer de tudo 

para se protegerem do Sol. O quarto do me-

nino foi construído no lugar onde pega me-

nos raios ultravioletas. O perigo também está 

presente nas luzes artificiais: 8 horas ex-

postas a lâmpadas fluorescentes equivalem 

a 1 minuto debaixo de Sol. Por isso, segun-

do Larissa, na casa algumas lâmpadas foram 

substituídas. Apesar dos cuidados, Halisson 

já passou por cinco cirurgias para remoção 

de lesões. Os pais de Hallison e Larissa são 

primos de primeiro grau, o que aumenta as 

chances de filhos com doenças genéticas. 

Por causa dos filhos, Gleice Francisca Ma-

chado tornou-se presidente da AbraXP e luta 

para levar benefícios aos moradores do local.

Mesmo com a doença manifestada, 

Hallison precisa ter contato com o mun-

do exterior e, para isso, é preciso disciplina. 

Filtro solar fator 60, boné e roupas de man-

ga longa se tornaram acessórios indispen-

sáveis para ele. Cuidados que viraram roti-

na também para Larissa. “É triste ver meu ir-

mão assim. Muitas vezes eu vou para a rua e 

ele não por causa da exposição do Sol”, fri-

sou. Para ir à escola, apesar de morar perto, 

o menino vai de passos apressados e menos 

de 5 minutos chega. O futebol com os ami-

gos é na sombra, quando tem Sol.

“A participação em um movimento como 

esse reforça a minha convicção de que por 

trás da toga, o magistrado é um ser humano 

que busca, na profissão, uma forma de levar 

soluções além das decisões judiciais. Reco-

nhecer que o conflito e os problemas sociais 

estão na vida das pessoas é buscar caminho, 

para solucionar a lide processual e a lide so-

ciológica”, frisou Alessandra Gontijo.

Contato

Portador de xeroderma 
pigmentoso 
teve benefício 
previdenciário 
concedido

Atendimento

Juízes Alessandra 
Gontijo Amaral e 
Reinaldo Dutra durante 
edição do Acelerar 
Previdenciário na 
comunidade de Araras

Um movimento como esse reforça 
a convicção de que por trás 
da toga tem um ser humano”
JUÍZA ALESSANDRA GONTIJO
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Em 2015, o povoado recebeu pela pri-

meira vez a ação. Os trabalhos foram em 

Agosto e foram realizadas 31 audiências 

com os portadores da doença. No mesmo 

dia, foram concedidos 27 benefícios e pro-

feridas 100% das sentenças. O valor pago em 

benefícios atrasados foi de R$ 219.172,96. 

Além dos auxílios legalmente garantidos 

(aposentadoria rural, por invalidez e Lei Or-

gânica de Assistência Social – Loas), a po-

pulação de Araras foi beneficiada com doa-

ções feitas por vários magistrados, entre juí-

zes e desembargadores, cujo valor alcançou 

aproximadamente R$ 12 mil.

E foi a partir dessa primeira iniciati-

va que os portadores do XP receberam re-

conhecimento público federal do Ministé-

rio da Justiça e nos dias 24 e 25 de outubro 

foram atendidos por membros da Socieda-

de Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Se-

cretaria Estadual da Saúde de Goiás (SES) 

em parceria com várias empresas. Durante 

o evento, foram efetuados ainda 68 atendi-

mentos aos doentes na seara jurídica.

Recanto das Araras abriga a maior comuni-

JUSTIÇA VAI AOS 
EXCLUÍDOS

A história de Antônio Francisco Cala-

do, de 57 anos, conhecido como Homem 

do Buraco ficou conhecida em todo o País 

depois que o juiz Everton Pereira Santos foi 

encontrar-se com ele, na zona rural de Nova 

Roma. Vivendo em um buraco escavado por 

ele próprio há mais de 25 anos e portador 

de esquizofrenia, Antônio recebeu o benefí-

cio da pensão pela morte dos pais, que havia 

sido requerida em seu favor pela irmã.

Ao analisar o processo de Antônio, o juiz 

Everton Santos determinou uma inspeção ju-

dicial no local, com o objetivo de constatar 

não somente a sua incapacidade, mas prin-

cipalmente suas condições de vida. A equipe 

do Acelerar Previdenciário percorreu 50 qui-

lômetros de asfalto, outros 30 de estrada de 

chão e 1 quilômetro a pé, partindo de Iacia-

ra.  O laudo médico anexado aos autos com-

provou a esquizofrenia paranóide – uma per-

turbação mental grave caracterizada pela per-

da de contato com a realidade, alucinações e 

delírios. Situações como a de Antônio não in-

timidam a equipe do Acelerar Previdenciário.

dade XP do mundo. Isolados de tudo, sem di-

nheiro, assistência médica, aposentadoria ou 

instrução, a maioria dos moradores sofre com 

a exposição ao sol, pois o meio de subsistência 

é a agricultura e a pecuária. Eles são submeti-

dos a procedimentos dolorosos para retirada de 

tumores cancerígenos e usam próteses. Gran-

de parte da população de Araras, cuja tempe-

ratura varia entre 20 e 38 graus, já morreu em 

decorrência do alastramento rápido do câncer. 

Para manter o mínimo de proteção contra os 

efeitos da luz solar, eles necessitam do uso de 7 

a 8 tubos de um protetor solar francês (eryfoto-

na/fator 100) por mês, que custa em média 160 

reais, ou seja, mais de mil reais mensais.

O caso ganhou repercussão na mídia local 

e nacional (Fantástico, Jornal Nacional, Jor-

nal da Record, Rádio e TV Justiça, Bom Dia, 

Goiás; Diário da Manhã e O Popular). A Rede 

de Televisão Alemã RTL, ligada ao Programa 

Explosiv, esteve no povoado para a produção 

de uma reportagem especial com os porta-

dores do xeroderma pigmentoso (XP).

PRIMEIRA VEZ 
EM ARARAS

No cerrado

Juiz Everton Santos 
atendeu Antônio 
Francisco Calado na 
zona rural de Nova 
Roma

À noite

Para realizar o mutirão, 
as atividades foram 
desenvolvidas no 
turno noturno
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Qual a importância do programa para o 

Judiciário goiano?

Com o Acelerar Previdenciário o Poder 

Judiciário goiano leva às pessoas um aten-

dimento célere e despido de formalidades 

desnecessárias, demonstrando que a Justi-

ça Estadual está atenta às lides que envolvem 

benefícios de natureza alimentar. O atendi-

mento feito pelo juiz dá a ele segurança para, 

ao analisar o contexto probatório, proferir 

decisão de mérito na presença das partes, 

sempre buscando alcançar a decisão mais 

justa possível.

Qual é o critério de escolha da comarca 

para a realização do programa?

Todas as comarcas que possuem pro-

cessos de natureza previdenciária podem 

receber o programa, bastando um agenda-

mento prévio com o Núcleo Previdenciá-

rio. Tentamos visitar todas as comarcas pelo 

menos uma vez por ano, obedecendo pré-

vio calendário elaborado.

Como é feita a mobilização da equipe?

Já possuímos um vasto cadastro de juí-

zes e servidores com aptidão para participar 

do programa. Dentro deste cadastro, faz-se 

um revezamento para que ocorra a capaci-

tação de um número maior de servidores, 

sem que ocorra sobrecarga de trabalho.

Foram adquiridos equipamentos específi-

cos ou a estrutura utilizada é a mesma da 

comarca sede?

O núcleo utiliza a estrutura da comar-

ca sede, não sendo necessário que novos 

equipamentos fossem adquiridos.

Na opinião do senhor, quais são os princi-

pais resultados obtidos?

O principal resultado é verificar a felici-

dade estampada no rosto de uma pessoa que 

tem direito ao recebimento de um benefício 

previdenciário no momento em que é infor-

mada pelo juiz presidente que o benefício foi 

concedido pelo Poder Judiciário, seja com 

homologação de acordo ou o julgamento de 

procedência. Deve-se ressaltar que em ape-

nas 50% dos processos julgados foi possível 

conceder o benefício, seja por ausência do 

direito ou falta de comprovação adequada.

Texto/entrevista 
Arianne Lopes

Foto
Aline Caetano

COM O ACELERAR PREVIDENCIÁRIO O JUDICIÁRIO DE GOIÁS
LEVA ATENDIMENTO CÉLERE E DESPIDO DE FORMALIDADES

A SATISFAÇÃO É 
ATENDER O CIDADÃO

O
Programa Acelerar Previdenciário re-

alizou 156 edições nos anos de 2015 

e 2016. Foram concedidos benefícios 

previdenciários a pessoas carentes e 

solucionados vários processos, desa-

fogando as comarcas com o enxugamento 

das pautas de audiências.

ENTREVISTA
REINALDO DE OLIVEIRA DUTRA
COORDENADOR DO NÚCLEO PREVIDENCIÁRIO 
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CINCO PROCESSOS PENDENTES SOBRE MESMA PROPRIEDADE 
PARTICULAR DE PATRIMÔNIO NATURAL SÃO RESOLVIDOS EM 
UMA ÚNICA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, PROMOVIDA DURANTE 
EVENTO NA COMARCA DE ALTO PARAÍSO

C
erca de 10 mil hectares formam a Re-

serva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) Campo Alegre, próximo à Cha-

pada dos Veadeiros, segunda maior 

área privada de preservação no País. 

Fechada para turismo de lazer, a entrada de 

visitantes só é permitida para fins científicos 

ou educacionais. Durante o Justiça Ativa, rea-

lizado na comarca de Alto Paraíso, foi possível 

a resolução de um impasse acerca da proprie-

dade, que perdurava por mais de seis anos.

Em uma só audiência, o juiz Éverton Pereira 

Santos pôs fim a cinco demandas judiciais so-

bre o mesmo assunto, conciliando os interes-

ses de Alyrio Lima, proprietário da maior parte 

das terras que compõem o parque, e Rose Co-

ser, dona de uma gleba que integra o lote total. 

Após a oitiva, o clima entre as partes era 

de satisfação e leveza. Na mediação, Alyrio 

convidou Rose a fazer parte da Associação 

Ecológica que administra a Campo Alegre e, 

em contrapartida, ela permitirá que seu tre-

cho faça parte do restante da reserva. “Ao fim, 

quem ganha é o meio ambiente. Essa é a nos-

sa intenção. Foram anos brigando na Justiça, 

mas agora resolvemos com diálogo, com paz 

e amizade”, conta Alyrio, presidente da RPPN. 

A Campo Alegre possui 164 nascentes pe-

renes e intermitentes que formam quatro cór-

regos da bacia do Rio dos Couros. Ali, tam-

bém há a Serra do Cristal, que possui profun-

dos veios de cristal de quartzo e foi um dos 

maiores garimpos nas décadas de 40 e 50 do 

século passado. A reserva foi criada por ini-

JUSTIÇA ATIVA

RESERVA AMBIENTAL 
EM FOCO NO JUSTIÇA ATIVA 

Reportagem 
Lilian Cury

Fotos
Aline Caetano 
Wagner Soares
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ciativa de Alyrio que, no início dos anos 90, 

conta que recebeu uma missão espiritual de 

criar uma vila ecológica, no coração de Goiás.

Natural de Itabuna, na Bahia, nessa épo-

ca, Alyrio morava já há 15 anos em Pune, 

na Índia. No local, ele conheceu e conviveu 

com o líder religioso Osho (1931-1990), que 

o batizou de Nivedano, chegando a ser seu 

paisagista. “Tive uma espécie de download 

mental, dizendo que eu deveria voltar para 

o coração do Brasil e fazer trabalhos volta-

dos à ecologia”, conta.

Por 16 anos antes, o endereço de Alyrio foi 

Nova York. Na cidade tida como a capital do 

mundo, ele atuava como baterista, pianista e 

percussionista para nomes consagrados como 

Santana e Miles Davis. Nos Estados Unidos, 

Alyrio ganhou fama, dinheiro e fez amizades 

com pessoas influentes no mainstream. 

Entre as novidades, ainda, estão as esta-

tísticas alimentadas instantaneamente, que 

pautam as atuações e reuniões com advo-

gados para sugestões e críticas, que ajudam 

a melhorar os eventos. “A receptividade está 

excelente com a profissionalização do Jus-

tiça Ativa. Ouvimos elogios quanto aos tra-

balhos realizados dos juízes designados e 

aos esforços para realizar grande número 

de audiências”, destacou o desembargador. 

Trabalhando no programa desde 1999, 

quando o projeto ainda era conhecido 

como Justiça Tempestiva, o coordenador 

Márcio Molinari conta que a valorização da 

iniciativa vem ao encontro dos ideais da 

REFORMULAÇÃO
Com intuito de aprimorar os trabalhos, 

o Justiça Ativa passou por uma reformula-

ção em 2015, sob coordenação-geral do de-

sembargador Leandro Crispim e coordena-

ção do juiz-auxiliar da presidência Márcio 

de Castro Molinari. 

Alto Paraíso é um exemplo das comarcas 

que se tornaram focos da iniciativa do pro-

grama: até então desprovida de juiz titular – 

antes da posse dos novos juízes substitutos. 

Por meio de um sistema digital da Secreta-

ria de Gestão Estratégica (SGE) do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás (TJGO), é possível 

ver quais unidades judiciárias têm as maiores 

taxas de congestionamento e onde é possível 

agir para atender as metas institucionais e do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Com o aparato tecnológico e novo corpo 

de trabalho, a reestruturação passou a in-

cluir, também, uma triagem nos autos que 

poderão ser instruídos e julgados durante os 

dias do evento. O objetivo é sentenciar os 

processos logo após as audiências.

Com alto poder aquisitivo, o músico foi 

comprando vários pequenos terrenos adja-

centes na região de Alto Paraíso, que vie-

ram, posteriormente a compor o Campo 

Alegre. “Era uma área tão grande e pensei: 

não se pode fazer uma fazenda ou depredar 

esse espaço. É necessário cuidar, pensei em 

abrir, apenas, para fins científicos ou edu-

cativos, para evitar depredação”. 

Ambientalista e apaixonada por animais, 

Rose tem a mesma opinião. “É um alívio ver 

que pensamos da mesma forma e que po-

demos ser parceiros. Não fui manipulada 

para chegar a essa decisão, foi minha von-

tade. O Justiça Ativa nos uniu e nos ajudou 

a chegar a essa conclusão com calma. Po-

demos, agora, colocar nossos pensamentos 

em coisas boas, e não em brigas ou em im-

passes”, explica. Rose trabalhou como atriz 

e modelo e, assim como Alyrio, morou por 

muitos anos em Nova York. Hoje, divide seu 

tempo entre Rio de Janeiro, Brasília e se de-

dica a cuidar de cães e gatos sem dono. 

Para o juiz responsável pelo acordo, a si-

tuação representa o espírito do Justiça Ativa.

Estatísticas comprovam queda na taxa 
de congestionamento”
MÁRCIO DE CASTRO MOLINARI, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
E COORDENADOR DO JUSTIÇA ATIVA 

Celebrando a paz

Ao lado, juiz Everton 
Pereira celebra acordo 
em audiência do 
Justiça Ativa

Trabalho

Juíza Raquel Rocha 
Lemos durante 
audiência do 
Justiça Ativa

JUSTIÇA ATIVA
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atual gestão da presidência do TJGO. “Uma 

das preocupações especiais do presidente, 

desembargador Leobino Valente Chaves é a 

atenção às políticas prioritárias de primeiro 

grau. Iniciativas como essa são reforçadas 

pelas estatísticas, que comprovam a queda 

brusca na taxa de congestionamento”.

O coordenador-geral completa que o 

foco do Justiça Ativa é, justamente, a en-

trega da prestação jurisdicional, com a con-

clusão dos autos. “O Programa Justiça é an-

tigo, mas trabalha, agora, com indicadores 

claros, que orientam a atuação. O número de 

magistrados designados para os eventos, por 

exemplo, não é empírico, mas calculado com 

número das ações que são levadas, com mé-

dia de 20 processos por dia, para cada banca”.

Além da pauta de audiências, os magistra-

dos designados atuam nos intervalos entre as 

oitivas, que resultam, também, em sentenças 

ou em decisões e despachos – tudo a fim de 

promover celeridade ao trâmite da comarca. 

De acordo com o promotor de justiça 

Douglas Roberto Ribeiro de Magalhães Che-

gury, titular em Iaciara e respondente pela 

promotoria de São Domingos, além de au-

xiliar Alvorada do Norte, Posse, Campos Be-

los, Flores de Goiás e Alto Paraíso, o Progra-

ma Justiça Ativa revela a preocupação cons-

tante do TJGO em assegurar a prestação 

jurisdicional de forma ágil e eficiente a todos 

aqueles cidadãos que procuram o Poder Ju-

diciário em comarcas que, em razão de de-

terminadas contingências, não se encontram 

providas de juiz titular. “Graças ao despreen-

dimento, vocação e compromisso social dos 

magistrados que fazem parte do programa é 

garantido a todos os cidadãos goianos, inde-

pendentemente do rincão onde residem no 

estado o acesso à justiça e a solução dos pro-

blemas que os afligem”, salientou.

O Justiça Ativa trabalha com indicadores 
claros, que orientam a atuação”
LEANDRO CRISPIM, DESEMBARGADOR E COORDENADOR-GERAL DO JUSTIÇA ATIVA

JUSTIÇA ATIVA
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RESULTADO FINAL ANO 2.016

Totais Consolidados – Justiça Ativa
Atos Praticados em Audiência Audiências Realizadas Entrega da Prestação Jurisdicional

Comarcas S Mérito S Homol S Extin Decisão Despacho Inquirições Interrogatórios Instrução Conciliação Outras Sentenças Aud.Realiz N Sentenciável Entrega

Aragarças 87 43 31 46 197 216 54 261 71 72 161 404  40%

Alvorada do Norte 90 54 85 69 199 231 83 272 36 189 229 497  46%

Posse 73 36 15 58 143 163 119 217 23 85 124 325  38%

São Miguel do Araguaia 107 16 29 31 87 205 115 205 7 58 152 270  56%

Campos Belos 135 53 37 60 112 322 209 291 31 75 225 397  57%

Iaciara 91 60 42 36 130 174 171 200 25 133 193 359  54%

Mozarlândia 83 67 37 46 67 132 84 186 36 78 187 300  62%

Aruanã 120 23 16 42 104 287 130 247 15 43 159 305 33 58%

Alto Paraíso 95 30 39 53 99 253 73 256 5 55 164 316 39 59%

Cavalcante 106 30 43 20 76 166 68 198 5 72 179 275 7 67%

TOTAL 987 412 374 461 1.214 2.149 1.106 2333 254 860 1.773 3.448 79 53%

Atos Praticados em Audiência Não Entrega da Prestação Jurisdicional Totais Audiências
Materias Designadas S Mérito S Homol S Extin Decisão Despacho Realizadas Sentenças Aud.Realiz Entrega Instrução e Julgamento 2333

Violência Doméstica 208 70 10 46 19 48 15 126 193 65 % Conciliação 254

Até 2012 – Meta 2 919 261 46 107 107 261 137 414 782 53 % Outras Audiências 860

Alimentos 142 21 70 4 10 25 12 95 130 73 % Total Realizadas 3448
Ato Infracional 119 19 19 23 7 43 8 61 111 55 % Total Designadas 3907

Carta Precatória 332 2 5 30 252 43 7 289 2 % % Realização 88%
Cível Comum 443 151 46 15 69 147 15 212 428 50 % Total Sentenciados 1.773

Crime Ameaça, Lesão Corporal182 72 22 36 17 21 14 130 168 77 % % Entrega 53%
Crime C Honra 21 6 2 4 1 4 4 12 17 71 %

Crime C Patrimônio 349 132 8 25 34 117 33 165 316 52 %

Crime Contra a Vida 94 22 1 4 20 42 5 27 89 30 % Totais Atos Praticados
Crime de Trânsito 135 37 18 10 20 39 11 65 124 52 % S Mérito 987

Crime Execução Penal 80 4 5 36 35 9 80 11 % S Homologatória 412

Crime Outros 335 100 25 28 56 94 32 153 303 50 % S Extinção 374

Crime Posse, Porte Arma 138 72 9 7 11 33 6 88 132 67 % Total Sentenças 3224
Divórcio, Separação, União Estável 113 36 27 5 4 25 16 68 97 70 % Decisão 461

Interdição, Tutela, Curatela e P Familiar 135 49 16 10 17 30 13 75 122 61 % Despacho 1214

Juizado Cível – C 232 41 27 27 22 75 40 95 192 49 % Total de Atos 9209
Juizado Cível – IJ 176 66 34 15 11 33 18 115 159 72 % % Entrega 35%
Juizado Criminal – Preliminar/Suspensão150 7 15 33 11 37 47 55 103 53 %

Juizado Criminal – IJ 296 27 51 46 13 39 120 124 176 70 %

Tráfico de Drogas 92 26 7 19 36 4 33 88 38 %

Usucapião 19 11 1 4 2 1 12 18 67 %

Admonitória/Justificação 2 1 1 1 2 50 %

Não Identificado 114 16 6 23 29 37 2 45 111 41 %

Total 3907 987 412 374 461 1214 459 1773 3448 53 %

AUXÍLIO NA COMARCA TOTAL GERAL
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“O Justiça Ativa neste formato, monta-

do na gestão atual, mostra eficiência, rapi-

dez e agilidade em todas as edições. Acredi-

to que houve melhora de 80% em audiências 

concentradas, tendo colhido depoimento das 

partes, apresentadas alegações finais e jul-

gamento em seguida. Assim, diminuiu-se o 

tempo de espera do jurisdicionado nas co-

marcas que estavam sem juiz”. 
JUIZ NICKERSON PIRES FERREIRA, 
 TITULAR DA 2ª VARA DE INHUMAS. 

OPINIÃO DE 
QUEM 
PARTICIPA

“O programa Justiça Ativa é de grande 

importância para a comarca por onde passa. 

No caso de Posse, a comarca ficou sem juiz 

titular por algum tempo. Portanto, o progra-

ma vem atendendo satisfatoriamente o seu 

objetivo que é entregar a prestação jurisdi-

cional a um maior número de pessoas que 

vêm em busca do Judiciário”
JULIANA CHAVES SIQUEIRA, PRESIDENTE DA SUBSEÇÃO DE 
POSSE-GO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB)

“Comecei a participar desde quando en-

trei na magistratura, há cerca de três anos, e, 

desde então, venho acompanhando a evo-

lução do programa. Então, é por isso, que 

sacrifico minha vida profissional e pesso-

al para integrar a equipe. No novo forma-

to, que começamos no fim do ano passado, 

tenho ficado muito satisfeita: além de fa-

zer audiências de instrução e julgamento e 

a audiências de conciliação, a gente entre-

ga a prestação jurisdicional, com sentenças 

e decisões, na maioria dos casos. O Justiça 

Ativa vai, exatamente, onde as taxas de con-

gestionamento são grandes e/ou que não 

há juiz titular na comarca. Então, as partes 

e advogados vêm nos agradecer, pois veem 

que estamos ajudando a sociedade. Isso é 

muito importante – trabalhar para quem 

precisa”. 
JUÍZA RAQUEL ROCHA LEMOS, TITULAR DA COMARCA DE 
IVOLÂNDIA.

“Tenho entusiasmo para acompanhar 

o programa – atuo desde 1999, quando ti-

nha o nome de Justiça Itinerante. Temos 

de contribuir com sociedade mais caren-

te, desprovidas de magistrados e processos 

atrasados, ao adiantar e resolver a pauta. É 

bem satisfatório trabalhar e atual gestão deu 

total apoio, com trabalho do desembargador 

Leandro Crispim e do juiz auxiliar da presi-

dência Márcio Molinari. Nos sentimos valo-

rizados e agradecidos. Fazemos de coração 

para as comarcas onde o já passamos”. 
JUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, TITULAR DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TRINDADE. 



64 65REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

O 
Programa Amparando Filhos – 

Transformando Realidades com a 

Comunidade Solidária ganhou des-

taque nacional. Implantado inicial-

mente em Serranópolis, foi amplia-

do para outras dez comarcas, atende cerca 

de 400 filhos de 150 reeducandas. Também 

ganhou repercussão nacional, com a con-

quista do 5º Prêmio Amaerj Patrícia Acio-

li de Direitos Humanos, realizado pela As-

sociação dos Magistrados do Estado do Rio 

de Janeiro (Amaerj), e despertou a atenção 

do Fundo das Nações Unidas para a Infân-

cia e Adolescência (Unicef). Poderá, ainda, 

ser institucionalizado pelo Conselho Nacio-

nal de Justiça (CNJ).

Para o presidente do TJGO, desembar-

gador Leobino Valente Chaves, o Amparan-

do Filhos retrata fielmente o papel do Poder 

Judiciário “ao estar consciente da necessi-

dade de ultrapassar, sempre que necessário 

e possível, os limites do ato de julgar, am-

pliando e bem cumprindo seu papel social, 

quando estabelece objetivos, metas e proje-

tos que atendam integralmente a sua mis-

são de realizar justiça”. O Amparando Filhos 

foi idealizado pelo juiz Fernando Augusto 

Chacha de Resende e tem o objetivo de pro-

mover encontros humanizados entre mães 

e filhos, longe do ambiente carcerário, em 

espaço lúdico, e sem os constrangimentos 

trazidos com as revistas e procedimentos de 

VISIBILIDADE 
NACIONAL

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria

Fotos
Aline Caetano

AMPARANDO FILHOS
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segurança, e fazer o acompanhamento des-

sas famílias, com abordagens multidiscipli-

nares, com psicólogos e assistentes sociais.

Leobino Chaves afirmou também que o 

Amparando Filhos visa, sobretudo, “a trans-

formação social, com resultados práticos, 

efetivos e constantes em benefícios para a 

humanidade”. Para ele,  a abordagem mul-

tidisciplinar e de amparo às crianças evita 

que elas sigam o caminho da criminalidade. 

“Este programa tem um olhar que vai além 

da prestação jurisdicional pura e simples. É 

um projeto de Justiça relacionado à solida-

riedade humana, que tem uma repercussão 

muito positiva e já está servindo de paradig-

ma para o País todo”, explicou.

O presidente do Núcleo de Responsabili-

dade Social e Ambiental do TJGO, desembar-

gador Luiz Eduardo de Sousa, entende que o 

Amparando Filhos é um resgate da lacuna so-

cial provocada pela segregação social de uma 

mãe praticante de algum crime. “Se a Justi-

ça, no cumprimento da lei, segrega uma mãe, 

deixando seus filhos relegados à própria sor-

te, é de se perguntar: onde estão, com quem 

estão e como estão esses filhos? O Poder Ju-

diciário busca dar resposta e resgatar essa la-

cuna social e resguardar essas crianças e ado-

lescentes, evitando-se a repetição da história 

familiar marcada pelo crime”.

De acordo com o idealizador do programa, 

juiz Fernando Chacha, o Amparando Filhos 

começou de forma despretensiosa e teve gran-

de adesão, devido ao seu baixo custo de apli-

cação e resultados positivos mensuráveis. “Uti-

lizamos a rede de proteção já instituída, como 

os Centro de Referência da Assistência Social 

(Cras), Secretaria Municipal de Assistência So-

cial, Conselhos Tutelares, juízes, promotores, 

sociedade civil organizada. Organizamos e co-

locamos em prática a estrutura já existente nas 

comarcas”.  Segund o magistrado, o Poder Ju-

diciário de Goiás desenvolve um trabalho paci-

ficador, dentro de uma linha de condução cuja 

principal atenção é voltada para o social. “É um 

agente social, transformador”, afirmou.

Positivo 
Além de propiciar a 
convivência familiar, 
programa oferece 
apoio para evitar 
repetição da história 
familiar marcada pelo 
crime

Humanização 
Encontro de mães e 
filhos ocorre em lugar 
apropriado, sem a 
realização de revista 
vexatória

O PROJETO 
JÁ FOI 
IMPLANTADO 
EM 11 
COMARCAS:
As comarcas que 

receberam o projeto são: Serranópolis

Jataí Cachoeira Alta

Iporá

Israelândia
Paraúna

Goiânia

São Luís de 
Montes Belos Anápolis

Luziânia

Itumbiara
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O Núcleo de Responsabilidade Social e a 

Secretaria de Gestão Estratégica realizaram 

mapeamento inédito que apontou a exis-

tência de 674 mulheres nas 93 unidades do 

sistema prisional goiano, das quais 529 são 

mães – 78% da população carcerária femini-

na. Ainda conforme o diagnóstico, são 1.327 

crianças cujas mães estão cumprindo pena 

no regime fechado. A idade média dos filhos 

é de 9 anos e a pena média das mães, 12 anos 

de sentença. O estudo apontou que a maio-

ria (57%) dos menores permanecem com os 

avós, seguidos dos pais (16,9%)e tios (7%).

Entre as cidades, Goiânia é a em que mais 

residem os filhos de mães presas, com 30,7%; 

seguida de Águas Lindas de Goiás, com 14,2%; 

Luziânia, com 9,2%, Anápolis, com 7,5%; e 

Aparecida de Goiânia, com 6,7%. Tráfico de 

drogas é o crime de maior frequência entre 

os motivos que levaram as mulheres mães às 

prisões, com 43%. Em seguida, há roubo com 

18,3%, e homicídio, com 14%. Quase metade 

do público pesquisado – 46% - nunca rece-

beu visita dos filhos ou familiares.

RECONHECIMENTO
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

mostrou disposição em institucionalizar o 

Amparando Filhos nacionalmente. “É um pro-

jeto que trata de um tema muito caro à socie-

dade, porém mal compreendido. É preciso hu-

manizar o atendimento aos presos, porque 

eles ingressam no sistema penitenciário e um 

dia terão de sair. O ideal, então, é que saia me-

lhorado e não como ocorre atualmente. Elas 

saem brutalizadas, com índice de reincidência 

com crimes ainda mais graves. O Amparando 

Filhos ajuda as presas a retomarem suas vidas”.

O projeto também foi apresentado à coor-

denadora de Proteção à Infância do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef), Cas-

simira Benge, durante visita ao TJGO. O ob-

jetivo do encontro foi de conhecer, ver como 

funciona, saber os desafios e tentar promo-

ver intercâmbio de experiência com outras 

regiões do País que vivem o mesmo proble-

ma. Casimira Benge afirmou que a iniciati-

va proporciona a concretização dos direitos 

das crianças e adolescentes beneficiados pelo 

programa. “Vejo que a ação surgiu e se man-

tém pela boa vontade do Poder Judiciário. No 

entanto, vamos lutar para se tornar uma polí-

tica pública”, frisou a representante do Unicef.

O juiz auxiliar da Presidência do TJGO, 

Márcio de Castro Molinari, explica que o 

Programa Amparando Filhos vem se des-

pontando como um dos ideais inovadores 

da Justiça de Goiás. “Vem se destacando no 

cenário nacional, como um dos ideais ino-

vadores da Justiça de Goiás, tanto que já 

foi reconhecido pelo Conselho Nacional de 

Justiça, pelo Prêmio Patrícia Acioli e agora 

pelo Unicef”, afirmou. Márcio de Castro Mo-

linari ressalta a participação dos magistra-

dos das comarcas do interior na solução dos 

problemas das comunidades. “O Amparan-

do Filhos, além de ser uma efetiva ativida-

de judicante, mobiliza a sociedade e mostra 

que há um grande potencial para a prática 

do bem pelos magistrados”, afirmou.

Visibilidade: 
Na página ao lado, premiação recebida no Rio de Janeiro. Acima, 
desembargadores Luiz Eduardo de Souza e Leobino Chaves e o juiz Fernando 
Chacha. Na outra foto, a representante do Unicef durante vista a Goiás
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A 
gestão 2015/17 do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás (TJGO), presidido 

pelo desembargador Leobino Valen-

te Chaves, alcançou 88,5% de cum-

primento das metas estabelecidas 

pelo Plano de Gestão 2015/17. Este resultado 

foi alcançado, de acordo com o secretário de 

Gestão Estratégica, Luís Maurício Bessa Scar-

tezini, graças ao profissionalismo na área de 

gestão estratégica. Segundo ele, foi elabora-

do um planejamento de qualidade e os pro-

jetos, executados de forma correta.

Luís Scartezini explicou que, em 2015, 

teve início um novo ciclo de planejamento 

de longo prazo no Poder Judiciário, em ali-

nhamento com a estratégia nacional esta-

belecida pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), nos termos da Resolução nº 198/2014 

do CNJ. Em Goiás, foram elaborados o Pla-

no Estratégico 2015/20, de longo prazo, e o 

Plano de Gestão 2015/17, utilizando técni-

ca, metodologia e visão sistêmica capaz de 

agregar as diferentes necessidades de todas 

as partes interessadas.

O secretário de Gestão Estratégica afir-

ma que foram inseridos, nos dois planos, 

aspectos inovadores, que conseguiram an-

tecipar resoluções do CNJ e, até mesmo, a 

meta nacional. Um dos exemplos é a polí-

tica de atenção integral à saúde de magis-

trados e servidores que integra a Resolu-

ção 207/2015 do CNJ, que possui indicador 

idêntico ao da Meta 13 do Plano de Gestão 

2015/17, que está estabelecida com seis me-

ses de antecedência ao ato normativo.

Outro exemplo de antecipação do Judici-

ário goiano em relação ao País é a Meta Na-

cional número 8, de 2016, que trata da im-

plantação do Programa Justiça Restaurati-

va em pelo menos uma unidade judiciária. O 

GESTÃO

Texto/entrevista 
Lilian França

Fotos
Wagner Soares

ADMINISTRAÇÃO CUMPRIU 88,5% DAS METAS
ESTABELECIDAS PELO PLANO DE GESTÃO 2015/2017

PROFISSIONALISMO 
FALOU MAIS ALTO

programa já estava previsto em Goiás desde 

2015 e foi implantado em diversas unidades, 

propiciando o cumprimento da meta nacio-

nal e superando o valor mínimo estabelecido.

Outra meta que merece destaque, de 

acordo com Luís Scartezini, é a 6 que esta-

belece a ampliação para 50% do número de 

processos eletrônicos em relação ao total de 

processos que são protocolados. “Já alcança-

mos cerca de 45% do número de processos 

em relação ao  total em tramitação. Devido 

ao tamanho da importância desta meta, po-

demos dizer que se não alcançamos a tota-

lidade do previsto, abrimos o caminho para 

alcançarmos os 100% da digitalização do Ju-

diciário em todo o Estado”, afirmou.

Esta eficiência no cumprimento das 

metas, de acordo com Luís Scartezini, de-

ve-se em grande parte à qualidade da equi-

pe que atua na gestão estratégica. Segun-

do ele, os profissionais que atuam no setor 

são qualificados e enfrentam de maneira 

proativa os principais problemas detecta-

dos no Poder Judiciário. Além disso, cabe 

ressaltar, foram apresentados indicadores 

de desempenho de longo prazo, associa-

dos aos objetivos estratégicos e à criação 

de uma rede de governança, que possibili-

tou a participação de magistrados e servi-

dores no acompanhamento e avaliação da 

estratégia, nos diferentes níveis da Reunião 

de Análise da Estratégia (RAE).
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O 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

(TJGO) recebeu na gestão 2015/17, presi-

dida pelo desembargador Leobino Valen-

te Chaves, o Selo Justiça em Números, na ca-

tegoria Ouro, pela segunda vez. A premiação 

é reconhecimento aos tribunais que investem 

na excelência da gestão da informação pres-

tada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O secretário de Gestão Estratégica, Luís 

Maurício Bessa Scartezini, explica que a pre-

miação significa “que estamos com subsídios 

estratégicos adequados para formular os proje-

tos estratégicos e desenvolver trabalhos técni-

cos, o que incide em bons resultados e alcance 

de metas institucionais”. Para ele, o reconhe-

cimento foi alcançado devido ao compromis-

so da atual gestão em propiciar informações 

e conhecimento. Além do requisito básico de 

encaminhamento adequado das informações 

constantes no Sistema de Estatística do Poder 

Judiciário (SIESPJ), com atenção aos prazos de 

preenchimento e à consistência dos dados, fo-

ram avaliados outros itens, como nível de in-

formatização do Tribunal, uso de relatórios es-

tatísticos para o planejamento estratégico e 

cumprimento de resoluções do CNJ alinhadas 

à gestão da informação.

Para alcançar esse reconhecimento, o 

TJGO passou a trabalhar com dados extra-

ídos diretamente do sistema e desenvolveu 

processos de consistência da informação 

para evitar erros, eliminando intermediá-

rios. Antes solicitados às áreas, esses núme-

ros, agora, são obtidos diretamente do Sis-

tema de Primeiro Grau, Projudi e Recursos 

Humanos, coletados pela Diretoria de Ges-

tão da Informação, um dos setores da Se-

cretaria de Gestão Estratégica.

O Selo Justiça em Números foi instituído 

pelo CNJ  em 2013 e busca promover a me-

lhoria na qualidade da informação, incenti-

var o aprimoramento do Sistema de Estatís-

ticas do Poder Judiciário e contribuir para a 

produção de dados confiáveis.

SELO OURO É RESULTADO 
DA EXCELÊNCIA NA GESTÃO

Rumo certo: 
Luís Maurício Bessa 
Scartezini explica que  
premiação significa 
que estamos com 
subsídios estratégicos 
adequados
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ESTRATÉGIA EM AÇÃO

e 
nvolver servidores e magistrados de 

todas as comarcas do interior do Es-

tado no planejamento de ações e no 

cumprimento de metas estabelecidas 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás (TJGO) foi o desafio da Secretaria de 

Gestão Estratégica (SGE) que, durante todo 

este ano de 2016, levou o Programa Estra-

tégia em Ação a todas as regiões judiciárias, 

em parceria com a Escola Judicial do Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás (Ejug). O 

encerramento das atividades aconteceu em 

13 de dezembro, na comarca de Goiás, es-

colhida por ter sido a primeira capital goia-

na, observou o titular das SGE, Luís Maurício 

Bessa Scartezini.

tão, que é algo que faz parte do nosso dia a dia 

e, apesar de não vermos, sofremos a sua influ-

ência a todo instante.”

O cronograma das atividades do Proje-

to Estratégia em Ação começou em mar-

ço deste ano, pela comarca de Aparecida 

de Goiânia (2ª Região), seguida de Goiané-

sia (11ª, 12ª e 13ª Regiões), Anápolis (3ª Re-

gião), Rio Verde (5ª Região), Formosa (6ª Re-

gião), São Luís de Montes Belos (10ª Região), 

Caldas Novas (9ª Região), Itumbiara (4ª Re-

gião) e Luziânia (7ª Região). De acordo com 

a diretora de Planejamento da EGE, Eunice 

Machado Nogueira, ao final de cada edição 

foi aplicada uma pesquisa de avaliação para 

medir o grau de satisfação dos participantes, 

Segundo ele, os encontros, dez no to-

tal, foram positivos e acima das expectativas. 

“Não imaginávamos alcançar um público tão 

grande, mais de 400 pessoas entre servidores 

e magistrados de todas as regiões judiciárias.” 

Conforme salientou, os eventos aconteceram 

de forma interativa de comunicação com as 

pessoas. “Na medida em que foram aconte-

cendo os encontros, realizamos ajustes, tor-

nando cada apresentação diferente. Implanta-

mos adaptações para adequar às necessidades 

locais”, afirmou. Para ele, com o Projeto Estra-

tégia em Ação, este público ganhou uma visão 

um pouco diferente do que é gestão, do que é 

meta, do que é planejamento. “Estes encontros 

levaram as pessoas a entenderem o que é ges-

tendo a maioria solicitado que iniciativas 

assim fossem levadas a todas as comarcas, 

individualmente, e com maior carga horá-

ria, para aprofundamento de informações.

Os encontros, com duração de um dia, fo-

ram realizados em comarcas chaves de cada 

uma das regiões, abrangendo fóruns de ci-

dades vizinhas e a programação dividida em 

duas partes. Pela manhã, explanações gerais 

sobre os pontos contidos no Plano Estratégi-

co 2015/2020 e de Gestão 2015/2017 e, à tar-

de, um minicurso sobre o tema “Como aplicar 

ferramentas de gestão para melhorar meu tra-

balho”. Os participantes recebem certificados 

e este programa faz parte de uma das ações da 

Meta 17, do Plano de Gestão.

CONHECIMENTO 
COMPARTILHADO 

Texto/entrevista 
Lilian França

Fotos
Aline Caetano

Envolvimento: 
Servidores e 
magistrados 
participam de edição 
do Estratégia em 
Ação. Acima, Eunice 
Machado Nogueira 
durante palestra
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D
urante os dois anos da administração 

de Leobino Valente Chaves à fren-

te do Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás (TJGO) foram implementa-

das ações relativas a aquisições sus-

tentáveis e de descarte de bens inservíveis e 

resíduos. Foi elaborado o Plano de Logística 

Sustentável (PLS) que buscou internalizar os 

conceitos de responsabilidade socioambien-

tal e promover ações institucionais incenti-

vando o exercício de cidadania.

O TJGO instituiu o Núcleo de Respon-

sabilidade Social e Ambiental em 2013, cuja 

principal atribuição foi elaborar o PLS. Para 

cumprir esta missão, foi nomeada, em 12 de 

junho de 2015, a Comissão Gestora, que o 

apresentou e encaminhou à apreciação do 

âmbito do Poder Judiciário é um caminho 

sem volta, já que a sustentabilidade vai além 

da preocupação ambiental e tem amplo al-

cance social. De acordo com o desembarga-

dor, o PLS buscou alcançar redução de 10% 

no consumo de papel, água e esgoto, ener-

gia elétrica, combustível e outros produtos.

O secretário de Gestão Estratégica do 

TJGO, Luís Maurício Bessa Scartezini, tam-

bém entende que a preocupação mani-

festada no PLS não se restringe ao cam-

po ambiental, mas social. “Muitas famílias 

sobrevivem do lixo, por exemplo, e a falta 

de recursos naturais básicos num País tão 

abundante, há algum tempo distante, está 

hoje muito próximo de nós. A conscientiza-

ção é fundamental e a integração dos ser-

Corte Especial do TJGO  em agosto de 2015. 

Cumpridas as formalidades legais, foi ini-

ciado o trabalho de implementação nas co-

marcas, sendo escolhida como piloto a de 

Hidrolândia, que teve acompanhamento 

técnico depois da implantação.

“Estamos garantindo o futuro do Plane-

ta, das próximas gerações. Nossa respon-

sabilidade social é notória e o simples ges-

to de mandar consertar uma torneira que 

está pingando pode ajudar a salvar vidas lá 

na frente, pois nos deparamos, por exem-

plo, com a falta de água em várias regiões 

do País”, observou o desembargador Luiz 

Eduardo de Sousa, presidente do Núcleo de 

Responsabilidade Social e Ambiental. Se-

gundo ele, a vertente da humanização no 

vidores tem um papel de grande relevância 

para atingirmos esse objetivo”, realçou.

A juíza Wilsianne Ferreira Novato, da co-

marca de Hidrolândia, garantiu que todos os 

esforços foram envidados para cumprimento 

das normas do PLS. “Todos se envolveram di-

retamente nesse projeto de relevância social. 

Passamos a economizar desde o copo des-

cartável até a resma de papel, que já passou 

a ser usada frente e verso”, exemplificou. E os 

resultados na comarca foram claros. O con-

sumo de papel, por exemplo, teve redução 

de aproximadamente 25%, com configuração 

das impressoras para impressão frente e ver-

so e ações de sensibilização e capacitação dos 

servidores, com informações sobre a impor-

tância do uso consciente de recursos.

PLANO 
DE LOGÍSTICA
SUSTENTÁVEL

CONSCIÊNCIA

Texto 
João Carlos de Faria

Fotos
Aline Caetano

Expansão

Implantação do 
Plano de Logística 
Sustentável na 
comarca  de  
Hidrolândia
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CONJUNTO 
DE METAS

O PLS se propôs a implementar ações 

em 14 metas, desenvolvidas nos ambientes 

internos do Poder Judiciário do Estado de 

Goiás, com alcance em todas as comarcas 

do Estado. Considerado uma ferramenta na 

busca pela otimização do processo de coor-

denação do fluxo de material, de serviços e 

informações, o plano agrega etapas que vão 

do fornecimento ao desfazimento, consi-

derando a proteção ambiental, a justiça so-

cial e o desenvolvimento econômico equi-

librado do Poder Judiciário. A finalidade é 

promover a sustentabilidade voltada para a 

otimização dos padrões de consumo, para a 

preservação dos recursos naturais, promo-

ção de ações sociais e de qualidade de vida 

no trabalho (QVT).

1.
Reduzir em 10% o consumo 

total de papel A4

2.
Reduzir em 10% o consumo 
total de copos descartáveis

5.
Reduzir em 10% o consumo 

de água e Esgoto em m³

6.
Promover a Gestão de 

Resíduos com a implantação 
do Projeto coleta seletiva em 

no mínimo 5 (cinco) comarcas

9.
Reduzir em 10% os gastos 

com telefonia

12.
Reduzir em 10% o consumo 

de combustível

3.
Reduzir em 10% os gastos 

com suprimentos de 
impressão

7.
Promover no mínimo 3 

(três) ações de Qualidade 
de Vida no Ambiente de 

Trabalho – QVT

10.
Garantir que 100% dos 

contratos de vigilância e 
conservação e limpeza sejam 

instruídos com critérios 
sustentáveis

13.
Promover no mínimo 3 (três) 

ações de sensibilização e/
ou capacitação sobre o tema 

sustentabilidade

4.
Reduzir em 10% o consumo 
de energia elétrica em (Kwh)

8.
Elevar para 25% o patamar 
de aquisições de materiais 
de consumo com critérios 

de sustentabilidade

11
Acrescentar critérios de 

sustentabilidade em 100% 
das novas obras e reformas

14.
Implantar 100% das 

iniciativas estratégicas 
previstas para a gestão 

documental
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O 
descarte de arquivos judiciais já é 

uma realidade em Goiás. Somente 

nas comarcas de Luziânia, Apareci-

da de Goiânia e Anápolis foram des-

cartadas mais de 2 toneladas de pro-

cesso. Todos os procedimentos para a im-

plantação do sistema foram observados nas 

comarcas de Goiânia, Catalão, Aparecida de 

Goiânia, Bela Vista de Goiás, Senador Cane-

do, Luziânia e Valparaíso. O cronograma de 

implantação foi definido pela Comissão do 

Plano de Logística Sustentável (PLS) do Tri-

bunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), 

levando em consideração as comarcas que 

já dispunham de aterro sanitário e coopera-

tivas de catadores.

Luziânia foi a primeira comarca do Es-

tado a fazer o descarte de arquivos judiciais, 

conforme procedimento instaurado pela 

Comissão Permanente de Avaliação Docu-

mental (CPAD), presidida pela desembarga-

dora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, 

com apoio da Secretaria de Gestão Estraté-

gica (SGE) do TJGO. Na primeira, realizada 

no dia 19 de setembro de 2016, foram reti-

rados mais de 3,5 mil processos dos Juiza-

dos Especiais Criminais, após triagem pré-

via. Os papéis foram separados e destruídos 

sob supervisão para serem doados a uma 

cooperativa de reciclagem local.

Uma das comarcas mais antigas do Esta-

do, Luziânia guardava em suas escrivanias 

trechos da história nacional. Processos ju-

diciais sobre partilha de escravos, alforrias e 

a primeira lista de eleitores mostram como 

eram o Poder Judiciário em 1800. Os autos 

do século 19 foram redescobertos pela ser-

vidora Maria Lúcia de Castro, responsável 

por organizar e gerir o arquivo da comarca, 

num procedimento iniciado há quatro anos.

A HORA
DO MEIO 
AMBIENTE

DESCARTE DE PROCESSOS

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria

Fotos
Aline Caetano
Wagner Soares

Recursos

Integrantes de 
cooperativa de 
reciclagem beneficiada 
pelo descarte de 
processos
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As normas para descarte e guarda de 

processos obedecem as regras do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Um dos pontos, 

por exemplo, estabelece que as sentenças 

sejam separadas e que, antes do descarte, 

haja publicação de edital para notificação 

das partes ou familiares. A comarca de Luzi-

ânia foi selecionada como piloto e para es-

trear o descarte seguro por ser a primeira, 

por iniciativa própria, a começar a organi-

zação do acervo, por temporariedade. O ti-

tular da SGE, Luís Maurício Bessa Scartezi-

ni,  explicou que a escolha “foi uma forma 

de valorizar o trabalho iniciado ali”.

Segundo a diretora do foro, juíza Flávia Mo-

rais Nagato de Araújo Almeida, o arquivo da 

comarca “estava bastante organizado, o que 

adiantou o processo de descarte, pois foi um 

trabalho de quatro anos, que perdurou por três 

gestões de diretoria”. Para o procedimento de 

reciclagem, foi celebrado convênio com a Co-

operluz, cooperativa local, que trabalha com 

reaproveitamento de papel. O descarte rendeu 

cerca de 300 quilos de papel, dividido em três 

categorias, branco, papelão e colorido.

Em Aparecida de Goiânia, mais de 9 mil 

processos findos do Arquivo Judicial foram 

fragmentados e entregues para cooperativas. 

O material estava arquivado há mais de 10 

anos. A eliminação, além de otimizar espa-

ços físicos, promove renda aos catadores das 

cooperativas. “A grande vantagem desse tra-

balho é, sem dúvida, a diminuição do volume 

de processos arquivados, facilitando o con-

trole, manuseio e guarda desses documen-

tos no arquivo, além do atendimento célere 

quanto aos pedidos de desarquivamentos de 

autos que ali se encontram”, enfatizou o dire-

tor do Foro de Aparecida de Goiânia, juiz Le-

onardo Fleury Curado. O arquivo da comarca 

conta com 300 mil processos.

Segundo a gestora do arquivo judicial 

de Aparecida de Goiânia, Viviane Guima-

rães de Oliveira, antes de seguirem para o 

descarte, os documentos são filtrados e as 

sentenças separadas para guarda perma-

nente. Um dos critérios para o procedimen-

to de descarte se refere àqueles que estão 

com temporalidade vencida. “Começamos 

a organizar o arquivo em setembro de 2013, 

mas foi no começo de 2015 que começa-

mos a separar por temporalidade, assim, 

quando forem para ser descartados já estão 

previamente organizados”, frisou.

Na comarca de Anápolis, o descarte foi re-

ferente aos processos da Vara de Fazenda Pú-

blica Municipal, Registros Públicos e Ambien-

tal, com 5.018 autos, e do 1° Juizado Especial 

Criminal, com 6.401. O material, com cerca de 

1,2 mil quilos, foi doado para a reciclagem.

PROCEDIMENTO
Todos os processos anteriores a 1991 têm 

guarda permanente, ou seja, não podem ser 

descartados, conforme tabela de tempora-

riedade do CNJ. Os autos permitidos são 

apontados por um sistema digitalizado, que 

mostra a data das ações.

Antes de iniciar o descarte, os autos são 

submetidos a uma comissão, que os anali-

sa manualmente, composta pela diretora do 

foro, pela juíza responsável pela serventia, 

pelo escrivão e arquivista. Em seguida, são 

remetidos à CPAD, para mais verificação.

Luziânia

Comarca de Luziânia 
foi uma das pioneiras 
no descarte seguro de 
processos

DESCARTE DE PROCESSOS
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A 
forma como o Poder Judiciário goia-

no aderiu às audiências de custódia 

foi positiva e coerente com a realida-

de local. Isso foi possível por causa da 

liberdade de implementação permi-

tida pelo então presidente Conselho Nacio-

nal de Justiça (CNJ), ministro Ricardo Lewa-

ndowski, e, assim, cada Estado buscou a me-

lhor adequação ao seu contexto”. A afirmação 

é do presidente do Tribunal de Justiça do Es-

tado de Goiás (TJGO, desembargador Leobino 

Valente Chaves, ao fazer um balanço positivo 

da instituição das Audiências de Custódia no 

Poder Judiciário goiano.

O modelo adotado em Goiás atende aos 

tratados internacionais assinados pelo Bra-

sil, como o Pacto Internacional de Direi-

tos Civis e Políticos e a Convenção Intera-

mericana de Direitos Humanos, conhecida 

como Pacto de San José da Costa Rica, uti-

lizada em muitos países da América Latina. 

Para o juiz auxiliar da Presidência do TJGO, 

Sebastião de Assis Neto, “o objetivo foi tratar 

de forma mais humanizada a questão pri-

sional e atender as garantias constitucionais 

da pessoa presa”.

Foi firmado um termo de cooperação 

técnica entre o TJGO, o Governo do Estado 

de Goiás, Defensoria Pública do Estado de 

Goiás e Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seção Goiás. A Audiência de Custódia con-

siste na apresentação do preso a um juiz nos 

casos de prisões em flagrante em até 24 ho-

ras. O acusado é apresentado e entrevista-

do pelo juiz, em uma audiência em que são 

ouvidas as manifestações do Ministério Pú-

blico, da Defensoria Pública ou do advogado 

do preso. Durante a audiência, o juiz anali-

sa a prisão sob o aspecto da legalidade, da 

necessidade e da adequação da continuida-

de da prisão ou da eventual concessão de li-

berdade, com ou sem a imposição de outras 

medidas cautelares. Prevê também a estru-

turação de centrais de alternativas penais, 

centrais de monitoramento eletrônico, cen-

trais de serviços e assistência social e câma-

ras de mediação penal, que serão responsá-

veis por representar ao juiz opções ao en-

carceramento provisório.

Iniciada em Goiânia em agosto de 2015, 

a medida foi estendida para as demais co-

marcas a fim de atender Resolução nº 213 

do CNJ e tratados internacionais de direi-

tos humanos, a partir de maio de 2016. Para 

disciplinar as atividades, a Corte Especial 

do TJGO aprovou a Resolução nº 53, que 

dispõe, entre outros pontos, sobre a atua-

ção dos juízes criminais ou respondentes. A 

convocação dos magistrados para os plan-

tões é feita semanalmente pela Corregedo-

ria Geral de Justiça de Goiás, conforme re-

giões que dividem as comarcas. Nas unida-

des judiciárias desprovidas de magistrados, 

promotores de Justiça e defensores públi-

cos ou dativos, as audiências de custódia 

podem ser designadas para até cinco dias 

úteis após a comunicação do flagrante.

Durante a assinatura do convênio para 

a implantação das Audiências de Custódia 

em Goiás, o ministro  Lewandowski infor-

mou que a população carcerária do País é a 

quarta maior do mundo, com quase 700 mil 

presidiários. Do total, estima-se que 40% seja 

composto por presos provisórios, foco, justa-

mente, das Audiências de Custódia, de acor-

do com dados do Ministério da Justiça. “Não 

é viável manter presos que não representam 

perigo iminente à sociedade, por tempo in-

definido, ocupando a vaga daqueles que, re-

almente, tenham periculosidade”, destacou. 

Também assinaram o termo que instituiu o 

sistema em Goiás, o então ministro da Justi-

ça, José Eduardo Martins Cardoso, e o repre-

sentante do Instituto de Defesa do Direito de 

Defesa (IDDD), Francisco de Paula Bernardes.

Com 17 anos de atuação em execução 

penal, a juíza Telma Aparecida Alves acredita 

que o encarceramento não é a solução prin-

cipal para os problemas de segurança públi-

ca, uma vez que o sistema penitenciário de 

Goiás carece de estrutura básica e espaço fí-

sico. Na opinião da magistrada, a prisão cau-

telar é uma exceção e não pode servir de re-

gra para todos os casos. “O preso tem direito 

a responder em liberdade, já que, em mui-

tos casos, a pena para o crime que ele come-

teu não é a prisão em regime fechado, mas 

regime aberto ou prestação de serviços co-

munitários ou, mesmo, conseguir a absol-

vição. Cabe ao juiz da audiência de custódia 

analisar o caso individualmente e detectar a 

necessidade da prisão – a periculosidade da 

conduta e os antecedentes – porque, uma 

vez inserido no sistema prisional precário, 

ele é humilhado, ameaçado, assediado e sua 

reinserção social se dificulta”.

TRATAMENTO   
HUMANIZADO

AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria

Fotos
Wagner Soares

Inauguração

Na página ao lado, 
primeira audiência de 
custódia realizada em 
Goiás, com a presença 
dos desembargadores 
Gilberto Marques 
e Leobino Chaves, 
do ministro Ricardo 
Lewandowiski, do 
governador Marconi 
Perillo e do juiz Oscar 
de Oliveira Sá Neto 
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O 
Centro de Saúde do Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás (TJGO) re-

cebeu uma Ambulância de Suporte 

Avançado (USA) – UTI Móvel, para 

dar assistência emergencial a ser-

vidores e magistrados do Poder Judiciário 

goiano. A aquisição do veículo atende a Re-

solução n° 207, de 15 de outubro de 2015, 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

institui Política de Atenção Integral à Saúde 

de Magistrados e Servidores do Poder Ju-

diciário. A unidade possui monitor cardía-

co desfibrilador multiparâmetro, respirador 

mecânico, prancha para suporte de trauma, 

maca articulada, entre outros equipamentos 

necessários em caso de emergência.

De acordo com o presidente do TJGO, 

desembargador Leobino Valente Chaves, é 

dever e obrigação melhorar a saúde. O pró-

prio CNJ determina isso e a resolução impõe 

aos Tribunais que implementem programas 

de melhoramento no sistema de saúde. “Ad-

quirimos este veículo para prestar socorro 

não só aos que trabalham aqui, nos Fóruns 

Cível e Criminal, mas também aos servidores 

do Judiciário de uma forma geral”, salientou.

“Ter uma unidade móvel desta a nos-

sa disposição é uma grande vitória”, frisou a 

integrante do Comitê Gestor Local de Aten-

ção Integral à Saúde no Âmbito do Poder 

Judiciário de Goiás, desembargadora San-

dra Regina Teodoro Reis.

O diretor do Centro de Saúde do TJGO, 

Ricardo Paes Sandre, afirma que o TJGO ti-

nha a necessidade de uma UTI Móvel em 

razão do grande número de servidores. “Nós 

queremos servir com qualidade em todas as 

etapas da assistência e urgência. Obrigado 

ao presidente Leobino Chaves pelo apoio e 

sensibilidade, que têm sido muito impor-

tante para o serviço de saúde”, agradeceu, 

ao receber a chave das mãos do presidente. 

UNIDADE É 
UTI MÓVEL

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria
Arianne Lopes

Fotos
Aline Caetano

SAÚDE
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ENTREVISTA
DESEMBARGADOR
GILBERTO MARQUES FILHO 

A PRIORIDADE 
É O CIDADÃO

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria

Entrevista 
Aline Leonardo
Jéssica Fernandes
João Carlos de Faria

Fotos
Aline Caetano
Hernany César
Wagner Soares

G
ilberto Marques Filho assumiu a 

Corregedoria Geral de Justiça de Goiás 

em fevereiro de 2015, com o propósi-

to de instituir projetos visando facilitar 

o atendimento ao público. Em pouco 

mais de um ano, colocou em funcionamento 

o Serviço de Atendimento ao Usuário, com o 

atendimento às pessoas que querem tirar dú-

vidas, sugestões, reclamações e denúncias. 

Também buscou nesse período ouvir os 

anseios dos jurisdicionados, com a realização 

de Audiências Públicas em todas as regiões ju-

diciárias de Goiás. Desta forma, foi possível re-

alizar um raio X que poderá servir de base para 

as próximas gestões. “Esse contato possibilitou 

para a comunidade sentir que o Judiciário é um 

poder aberto a ouvir críticas, sugestões e os an-

seios de cada um. Muitas soluções foram dadas 

na própria audiência, já que os juízes estavam 

presentes, dando e mostrando a  efetividade do 

Poder Judiciário através do projeto”, afirmou.

Gilberto Marques Filho tem uma larga ex-

periência na judicatura goiana. Ao ingressar 

no Poder Judiciário goiano, após aprovação 

em concurso público, em 1976, iniciou sua 

atuação por Ivolândia. Atuou ainda em Guapó 

e Trindade. Em 1987 passou a atuar na capital, 

assumindo a titularidade do Juizado da In-

fância e da Juventude. Também foi diretor 

do Foro da comarca da capital e tornou-se 

desembargador em 2002. Em 2011 foi eleito 

vice-presidente e corregedor regional elei-

toral do Tribunal Regional Eleitoral de Goi-

ás, assumindo a presidência daquela corte 

em 2012. Também é o presidente eleito do 

TJGO, para o biênio 2017/2019

Ao assumir o cargo de corregedor-geral 

da Justiça de Goiás, o senhor afirmou que 

desenvolveria, durante a sua gestão, pro-

jetos voltados ao cidadão e à qualidade da 

prestação jurisdicional. Quais foram as 

inovações e quais projetos foram alavan-

cados para favorecer o atendimento ao 

público e melhorar as condições de traba-

lho de servidores e magistrados?

A Corregedoria Geral da Justiça de Goi-

ás instituiu vários projetos que favorecem o 

atendimento ao público. Dentre eles desta-

camos o Serviço de Atendimento ao Usuário 

(SAU). Foi instituído no começo do biênio 

2015/2017. Visa melhorar a aptidão da Justi-

ça e aperfeiçoar o atendimento aos usuários 

do 1º Grau de Jurisdição, atendendo dúvi-

das, sugestões, reclamações e denúncias 

competentes a CGJGO, além de promover 

a integração dos usuários. Em 2015 foram 

mais de 2 mil atendimentos. Deles, 80% fo-

ram solucionados pelo próprio SAU e 20% 

foram encaminhados ao protocolo para tra-

mitação de expediente administrativo.

O projeto Audiência Pública, por exem-

plo, detecta a qualidade da prestação juris-

dicional e assim, temos um raio X das Regi-

ões Judiciárias, que pode servir para as pró-

ximas gestões. Hoje nós temos esse raio X e, 

consequentemente, os anseios de cada co-

marca do Estado, na qual podemos utilizar 

esses dados para a execução de uma gestão.

As Audiências Públicas tiveram o propó-

sito de dar apoio aos servidores e aos magis-
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As audiências públicas também foram in-

crementadas na atual gestão da CGJGO. O 

projeto tem conseguido aproximar o Po-

der Judiciário da comunidade e sanar os 

problemas levantados durante os encon-

tros com a população, magistrados, Mi-

nistério Público e representantes da Or-

dem dos Advogados do Brasil?

A viabilidade das Audiências Públicas 

só é possível com a parceria de vários ór-

gãos como o Ministério Público do Estado 

de Goiás, Ordem dos Advogados do Brasil, 

seção Goiás (OAB-GO), Defensoria Públi-

ca, Polícia Civil e Militar, prefeituras muni-

cipais, autoridades dos conselhos da comu-

nidade, líderes comunitários, dentre outros. 

A Audiência Pública é realizada com a parti-

cipação de todos, além da comunidade para 

que se possa ter a prestação jurisdicional 

mais célere e saber da situação da comarca 

e da Região Judiciária como um todo.

Cada pedido, seja uma sugestão, uma 

crítica ou uma reclamação que recebemos 

na Audiência Pública, é encaminhado para 

o órgão responsável para possível solução e 

retorno para o requerente.

trados e na captação dos anseios de cada um 

presente, tanto quanto servidor, tanto quanto 

magistrado apresentando sua visão da situa-

ção em termo de gestão do Poder Judiciário. 

Nós anotamos tudo e o que era de competên-

cia da Corregedoria Geral da Justiça do Esta-

do de Goiás, prontamente foi dada a solução e 

aquilo que era de outros órgãos do Poder Ju-

diciário ou de outros órgãos, foi repassado.

Na Audiência Pública, tínhamos a parte 

da manhã dedicada aos servidores e magis-

trados e a parte da tarde, a efetiva Audiência 

Pública com a participação da comunida-

de. Esse contato possibilitava a comunida-

de sentir que o Poder Judiciário é um poder 

aberto a ouvir sugestões, críticas e os anseios 

de cada um. Muitas soluções foram dadas na 

própria audiência devido à presença dos juí-

zes, dando e mostrando a efetividade do Po-

der Judiciário através desse projeto.

Conseguimos realizar todas as Audiên-

cias Públicas previstas. Em 2015 foram aten-

didas as comarcas de Goianésia, Caldas No-

vas, Buriti Alegre, Aparecida de Goiânia, Rio 

Verde, Goiás, Anápolis, Jataí, Iporá, Uruaçu, 

Valparaíso e Formosa e as respectivas Regi-

ões Judiciárias, além da comarca de Caval-

cante. No começo deste ano, a Audiência 

Pública foi realizada na comarca de Goiânia 

sendo dividida em uma Audiência Pública 

Criminal e uma Audiência Pública Cível.

Na Audiência Pública Criminal, realiza-

da em fevereiro de 2016, foi lançado o re-

latório de inspeção das unidades prisionais 

do Estado de Goiás, um trabalho inédito no 

Brasil e coordenado pelo então juiz auxiliar 

da CGJGO, Átila Naves Amaral. Foram per-

corridos 26 mil quilômetros com o objetivo 

de detectar falhas e pontos de melhoria de 

cada presídio. O relatório é muito bem ilus-

trado e é pontuado sobre a estrutura física, 

capacidade de lotação, condição dos pre-

sos, quantitativo de homens e mulheres, lo-

calidade dos presos de alta periculosidade, 

membros de facções criminosas, além de 

informações sobre assistência jurídica, edu-

cacional, social, religiosa, material e à saúde.

Aproveitamos a Audiência Pública Cível 

para lançar o Manual de Procedimentos de 

Escrivania Cível, de acordo com o novo Có-

digo do Processo Civil (CPC), redigido pelo 

juiz da comarca de Jataí, Thiago Soares Cas-

tellano Lucena de Castro. Realizar no míni-

mo uma Audiência Pública em cada uma das 

13 regiões do Estado é a nossa Meta 1 do Pla-

no de Gestão, cumprida de forma satisfatória.

Um dos projetos voltados para o cida-

dão é o programa Pai Presente, instituí-

do pelo Provimento número 12, da Corre-

gedoria Nacional de Justiça, e implanta-

do na comarca de Goiânia no ano de 2012. 

O programa tem o objetivo propiciar ao pai 

reconhecer a paternidade do filho de for-

ma espontânea e, consequentemente, sem 

ação judicial e tem a coordenação do juiz 

auxiliar da CGJGO, Ronnie Paes Sandre.

Tivemos desdobramentos do programa 

como a Semana Estadual de Reconheci-

mento Espontâneo de Paternidade, realiza-

do em agosto de 2015 e em outubro de 2016, 

e os casamentos comunitários. O resultado 

foi que 523 crianças e adolescentes tiveram 

o nome do pai na certidão de nascimento 

na Semana Estadual e 132 casais legalizaram 

a união em 2 cerimônias. Uma em Apareci-

da de Goiânia e a outra, na capital. Em 2015 

foram contabilizados 3.038 reconhecimen-

tos espontâneos de paternidade no Estado.

Também atendendo a criança e o ado-

lescente tivemos a oportunidade de atender 

em um projeto as crianças portadoras de 

necessidades especiais e que estão vivendo 

nos abrigos do Estado. A campanha Adoção 

Especial foi lançada durante o Workshop 

da Infância e Juventude, realizada em ju-

nho de 2015, que reuniu juízes da Infância 

e Juventude com a participação do depu-

tado federal delegado Waldir. Na campanha 

participaram crianças especiais que esta-

vam nos abrigos e também casais que ado-

taram crianças portadoras de alguma defi-

ciência. Nosso objetivo foi de incentivar as 

famílias a adotar essas crianças, que trazem 

tanta alegria para o seio familiar.

Quais inovações serão trazidas para agi-

lizar o andamento processual? A Corre-

gedoria Geral da Justiça de Goiás tem se 

modernizado para fazer frente aos avan-

ços tecnológicos, com reflexo na presta-

ção jurisdicional e na execução de seu pa-

pel de fiscalizador e orientador?

A Corregedoria Geral da Justiça de Goi-

ás vem se modernizando e isso reflete na 

prestação jurisdicional como um órgão fis-

calizador e orientador. Uma prova disso foi 

a reformulação da sala de orientação e cor-

reição utilizada pelos assessores correicio-

nais para o acompanhamento dos proces-

sos através do Sistema Controle.

Duas televisões-painéis foram coloca-

das na sala com o objetivo de visualizar o 

Sistema Controle, na elaboração de relató-

rios para inspeção eletrônica de todos os 

processos no âmbito do 1º Grau de Jurisdi-

ção. Foi uma ferramenta desenvolvida pela 

Corregedoria Geral da Justiça de Goiás com 

o apoio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás para que se faça a inspeção on-line e 

caso haja necessidade, os assessores correi-

cionais se deslocam para a comarca para a 

ENTREVISTA
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inspeção in-loco, o que gera contenção de 

gastos para o Poder Judiciário.

Esses painéis mostram uma tabela de 

alerta diferenciada por comarca e, ao esco-

lher uma, o sistema mostrará todos os pro-

cessos que nela tramitam por dia de atra-

so. O sistema é alimentado diariamente por 

uma carga de inventários de todos os pro-

cessos de primeiro grau oriundos do Siste-

ma de Primeiro Grau (SPG), Processo Judi-

cial Digital (Projudi) e Processo Judicial Ele-

trônico (PJe).

O mesmo Sistema de Alertas utilizado 

pelos assessores correicionais é disponibi-

lizado para o magistrado. Ele pode acessar 

o sistema para ter o raio X processual da sua 

comarca e tomar providências necessárias, 

tendo assim a prestação jurisdicional mais 

célere e eficaz.

Outra frente que trabalhamos é com o 

Programa Atualizar que tem o objetivo de 

modernização da estrutura de trabalho nas 

unidades judiciárias, estabelecendo novos 

paradigmas gerenciais, tornando-as mais 

eficientes, o que propicia maior celeridade 

na prestação jurisdicional. A gestão do pro-

grama cria um ambiente mais funcional e 

apto à realização das atividades cartorárias e 

serviços judiciais.

O setor de informática tem recebido aten-

ção especial da atual administração do Tri-

bunal de Justiça do Estado de Goiás. A Cor-

regedoria Geral da Justiça de Goiás também 

vem desenvolvendo projetos nesta área, 

para favorecer a agilidade processual, aces-

sibilidade aos usuários e transparência?

Nós inovamos muito no setor de infor-

mática da Corregedoria Geral da Justiça de 

Goiás, tendo como responsável, o diretor 

Antônio Pires. O departamento de informá-

tica da CGJGO trabalha para possibilitar no-

vas ferramentas que contribuam no anda-

mento processual mais efetivo.

Temos várias ferramentas disponíveis, 

como por exemplo, o Sistema de Alertas,  dis-

ponibilizado para o magistrado. Nesse siste-

ma ele consegue ver o raio X da sua Vara ou 

da sua comarca na qual ele pode fazer uma 

gestão mais segura devida as informações 

fornecidas através dessa ferramenta, além de 

seus vários indicadores. Ele visualiza o pro-

cesso e procura preferencialmente despa-

char mais rapidamente. O magistrado traba-

lhará com mais tranquilidade ciente de que 

estando atento, ele não vai praticar nenhu-

ma injustiça. Temos orientado ao magistra-

do a ficar atento e utilizar essa ferramenta, no 

começo do dia para que ele saiba o que fazer 

durante o expediente. Hoje, essa ferramenta 

é muito importante.

Inovamos também com o Selo Eletrô-

nico, desenvolvido em 2011 e implantado 

em 2015 pela Corregedoria Geral da Justi-

ça de Goiás. O sistema diminui as fraudes 

em documentos públicos e privados e eli-

mina a utilização dos selos de papel, além 

de funcionar em sincronia com os cartórios. 

Na medida que os cartórios pedem os lotes 

de selo eletrônico, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás emite uma guia para paga-

mento, aumentando a sua arrecadação.

O trabalho também se estendeu para o 

atendimento com o magistrado. Um exemplo 

é o sistema de Banco de Dados de Peritos, em 

que o juiz não precisa ficar buscando peritos. 

Ele tem o banco de dados e ali possui diversas 

O Programa Atualizar busca modernizar a 

estrutura de trabalho das unidades judiciá-

rias e estabelecer novos paradigmas geren-

ciais. Ele tem alcançado seus objetivos?

Refizemos o projeto do Programa Atua-

lizar, que é um programa excelente. Os ser-

vidores do interior voltaram para as comar-

cas e por isso a atuação do programa foi di-

minuída.

O programa continua e estamos fazendo 

a sua regionalização. Vamos criar comarcas 

pólos e preparar as pessoas dessas comarcas 

para passar as orientações aos demais cole-

gas para as comarcas do entorno da comar-

ca pólo.

Acredito que o Programa Atualizar 

está com a mesma força e talvez com for-

ça maior, mas sem prejudicar as comar-

cas do interior. Repensamos o Programa 

Atualizar, que é um programa significa-

tivo e importante, e devemos continuar 

com ele só que com outra estrutura, en-

xuta, mas eficaz.

opções: vários nomes e vários currículos que 

já foram pré-avaliados pela CGJGO. O magis-

trado saberá que há peritos já avaliados pela 

CGJGO e tem a opção de escolher aquele que 

condiz com seu propósito.

Outro aspecto também que é uma con-

tribuição para o jurisdicionado e para o 

próprio Poder Judiciário é o sistema de 

Hasta Pública. É divulgado para todo o 

Estado e a pessoa tem a oportunidade de 

comprar um bem do seu interesse.

Também temos o alvará de soltura e o al-

vará de levantamento de valores. Tudo digi-

tal com o propósito de dar segurança e agi-

lidade porque às vezes os alvarás cumpridos 

manualmente, no caso de soltura, pelo ofi-

cial de justiça, demandava tempo e desco-

lamento. Hoje foi automatizado. É um pro-

cesso ágil e seguro. A CGJGO está prepa-

rando e orientando todos os bancos que 

atuam junto com o Poder Judiciário como 

utilizar essa ferramenta e como fiscalizar o 

alvará eletrônico. Orientando também os 

profissionais do departamento da Seguran-

ça Pública no que diz respeito ao cumpri-

mento dos mandados. Tudo isso é uma for-

ma de avanço para o Poder Judiciário.

Quais foram os principais projetos na área 

de atendimento ao jurisdicionado desen-

volvidos até agora e o que ainda pode ser 

esperado? Quais funcionalidades foram 

desenvolvidas e quais foram adotadas, no 

setor de informática?

A Corregedoria Geral da Justiça de Goi-

ás, por meio do Departamento de Tecnologia 

e Informação, instituiu o Chat Online com o 

objetivo de atender os usuários de forma efi-

caz e célere no que diz respeito aos sistemas 

processuais, conveniados e sistemas do Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ). Antes, esse 

atendimento era feito somente por telefone. 

Advogados, promotores, defensores públicos, 

magistrados e servidores do Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás (TJGO) podem recor-

rer ao chat para tirar dúvidas sobre os proces-

sos que tramitam na Justiça Estadual goiana.

A viabilidade das Audiências Públicas 
só é possível com a parceria de vários 
órgãos e da comunidade.”

Conseguimos realizar todas as 
Audiências Públicas previstas. 
O propósito foi dar apoio aos servidores 
e magistrados. Anotamos tudo o que era 
de competência da Corregedoria Geral e 
prontamente foi dada solução.”

ENTREVISTA
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O senhor teve uma passagem marcante 

pelo Juizado da Infância e Juventude de 

Goiânia, antes de ser elevado ao cargo de 

desembargador do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás. O senhor trouxe essa ex-

periência para a Corregedoria Geral da Jus-

tiça de Goiás? O que pode ser destacado?

Vários programas da Corregedoria Ge-

ral da Justiça de Goiás tem influência pela 

minha experiência no Juizado da Infân-

cia e Juventude. Temos priorizado o aten-

dimento nessa área como por exemplo, a 

adoção. Nós desenvolvemos vários pro-

jetos relacionados a área da infância e ju-

ventude como o atendimento da adoção e 

da colocação em lares substitutos. Temos 

nos preocupado por exemplo, em relação 

aos infratores e temos liderado movimen-

tos com o Poder Executivo e Legislativo de 

conseguir espaço físico para as internações 

para esses menores. Algumas obras estão 

em andamento para amenizar a falta de va-

gas para os menores infratores.

Temos buscado realizar workshops pas-

sando orientações e conhecimento na área. 

Temos nos reunido com os juízes da Infân-

cia e Juventude do Estado trocando experi-

ências. Estamos realizando workshop por re-

gião judiciária, no mesmo formato da Au-

diência Pública, onde se realiza em uma 

cidade pólo e atende várias comarcas em 

proximidade com a parceria com o Ministé-

rio Público e a Polícia Civil. O workshop tenta 

sensibilizar os magistrados e as demais au-

toridades em como proceder com a criança 

vitimada pelo abuso sexual. Estamos tentan-

do adequar os espaços nos fóruns e capacitar 

os profissionais das equipes interprofissio-

nais forenses na abordagem com a criança 

nas salas especiais para colher esses depoi-

mentos, já que a abordagem incorreta gera 

mais efeitos negativos para a vítima.

Os problemas enfrentados pelas comunida-

des da Região Nordeste do Estado ganharam 

a mídia nacional. O Poder Judiciário buscou 

dar uma resposta rápida à  população da re-

gião e a CGJGO teve um papel importante 

neste contexto. O resultado deste trabalho, 

na opinião do senhor, foi positivo?

Na minha ótica foi excepcional porque nós 

nos fizemos presentes e continuamos presen-

tes na comarca de Cavalcante, nos casos de 

abusos sexuais das crianças e adolescentes em 

especial nas comunidades kalungas.

Tão logo tomamos conhecimento dos ca-

sos determinamos a ida de um juiz corregedor 

ao local, Ronnie Paes Sandre, que esteve com 

sua equipe e constatou que a ocorrência era 

real. A partir disso iniciamos uma força tarefa 

com a inspetoria, o grupo de sentença, a Se-

cretaria Interprofissional Forense e do juiz cor-

regedor Jeronymo Pedro Villas Boas, além de 

trabalharmos para que a comarca tenha um 

juiz titular, o que ocorreu com a nomeação dos 

novos juízes-substitutos aprovados no último 

concurso. A comarca terá juiz titular.

Desenvolvemos o Projeto Escuta com a 

distribuição da cartilha de orientação nas es-

colas, inclusive nas comunidades kalungas e 

nas escolas rurais, que muitas delas são de difí-

cil acesso. Todos foram orientados que devem 

denunciar. A cartilha foi muito bem-elaborada 

e de fácil compreensão para as crianças e para 

os adolescentes.

Na Audiência Pública que realizamos na 

comunidade, conduzimos várias autoridades 

para o local, como o Ministério Público, Ordem 

dos Advogados do Brasil, Polícia Civil e Militar, 

Senado Federal, Secretarias Estaduais, prefei-

tos, vereadores, líderes comunitários, juízes, 

desembargadores, o vice-governador do Esta-

do de Goiás, José Eliton, já que haveria vários 

pedidos no aspecto estrutural como estradas, 

rede de energia elétrica e de telefonia.

Já realizamos um seminário dedicado 

à discussão sobre violência sexual contra 

crianças e adolescentes, em virtude do Dia 

Nacional de Enfrentamento à Exploração 

Sexual da Criança e do Adolescente, come-

morado no dia 18 de maio. A juíza auxiliar 

da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, 

Maria Socorro Afonso Souza Silva, coorde-

nou os trabalhos juntamente com o Minis-

tério Público, Defensoria Pública e a Ordem 

dos Advogados do Brasil. Na ocasião foi di-

vulgada a cartilha feita pela equipe técni-

ca do MPGO e da CGJGO com orientações 

técnicas que trazem conceitos e formas de 

abordagens mais assertivas com as vítimas 

de abuso sexual. Ela é destinada àqueles 

profissionais que se envolvem com as eta-

pas pós abuso, tais como promotores, ma-

gistrados, conselheiros tutelares, policiais, 

psicólogos, assistentes sociais, entre ou-

tros. A Corregedoria é muito sensível e fo-

cada nessa temática tendo em vista a Meta 

3 do Plano de Gestão, em priorizar o julga-

mento de crimes de abusos sexuais pratica-

dos contra criança e adolescente.

Continuamos presentes em Cavalcante. Com a nomeação 
dos novos juízes-substitutos aprovados no último 
concurso, a comarca terá juiz titular”

Qualidade

Servidores verificam 
processos em 
escrivania

ENTREVISTA
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ARTIGO

OS TRIBUNAIS 
MULTIPORTAS

Texto 
Abílio Wolney Aires Neto

Ilustração
Wendel Reis

A 
sugestão para elaboração teórica de 

um contra-arquétipo ao paradigma 

do jurisdiciocentrismo, por meio de 

estudos relacionados ao direito com-

parado, nos levaria a pensar na cria-

ção dos chamados Tribunais Multiportas para 

fazer frente à cultura demandista dominan-

te, proporcionando uma verdadeira transfor-

mação no papel desempenhado pelo Estado-

-juiz, que passaria de extremo intervencionis-

ta para incentivador e supervisor do diálogo, 

da construção do consenso, redundando no 

fortalecimento de seu principal escopo, a paz 

na sociedade. Assim, mediante o oferecimen-

to de múltiplas portas para a resolução dos 

conflitos, busca construir o verdadeiro aces-

so de todo cidadão à justiça, o que por certo 

não ocorre no cenário brasileiro atual, confor-

me Gonçalves (2011, p. 154).

Há estudos que revelam que a distância 

dos cidadãos em relação à administração da 

justiça é tanto maior quanto mais baixo for 

o seu estado social, e que essa distância tem 

como causas próximas não apenas fatores 

econômicos, mas também fatores sociais 

e culturais, ainda que uns e outros possam 

estar mais ou menos relacionados com as 

desigualdades econômicas. Em primeiro lu-

gar, porque tais cidadãos tendem a não co-

nhecer bem seus direitos e, com isso, têm 

mais dificuldades em reconhecer um pro-

blema como afeto à área jurídica. Em segun-

do lugar, mesmo reconhecendo o problema 

como jurídico, como violação ou ameaça a 

direito, tais pessoas hesitam fortemente em 

recorrer ao Judiciário, pelos inúmeros mo-

tivos já apontados no texto, dentre os quais 

se destaca a excessiva morosidade na trami-

tação dos feitos. (SANTOS, 1985, p. 127)

Bezerra (2001, p. 182) afirma categorica-

mente:

 Esse uso, quase exclusivo, da via pro-

cessual de solução dos conflitos, tem pro-

vocado custos não somente econômicos, 

para os que utilizam do processo, como 

um sentimento de angustia social gritan-

te para os que deixam de buscar seus di-

reitos e a solução de seus conflitos gerados 

pela contrariação de seus interesses, frente 

às dificuldades quase instransponíveis para 

os menos favorecidos. Isso, desenganada-

mente, levou o cidadão a desiludir-se fren-

te ao que chama de “justiça”.

 Os Tribunais Multiportas poderiam sig-

nificar o alcance de uma justiça de proxi-

midade aos cidadãos, principalmente aos 

menos favorecidos, pela implementação de 

um sistema jurídico pluriprocessual, capaz 

de dar voz aos indivíduos, que passariam 

a figurar como protagonistas do sistema. 

Além disso, por meio dessa estrutura e de 

forma reflexa, poder-se-ia alcançar a maxi-

mização do direito fundamental à razoável 

duração do processo, uma vez racionaliza-

da a utilização da via jurisdicional ordinária, 

como leciona Gonçalves (2011, p. 156):

Adota-se, para isso, a visão de que o 

acesso à justiça não significa possibilitar 

que todos possam chegar à corte, mas que 

a justiça possa ser alcançada num contexto 

em que as partes se insiram, seja pela auto-

tutela (nos limites permitidos em lei), seja 

pela autocomposição (quando as partes re-

solvem o impasse com um acordo) ou pela 

heterocomposição (pela imposição da de-

cisão por um terceiro, particular [árbitro] 

ou estatal [magistrado])1, a depender do 

caso em concreto. 

A revolução proposta encontra seu fun-

damento na necessidade de se promover a 

democratização do acesso à justiça, habi-

litando o cidadão a tutelar seus interesses 

e possibilitando ao corpo social a compo-

sição pacífica de seus conflitos. A propos-

ta, ainda, encontra-se alinhada à terceira 

onda renovatória cappellettiana, uma vez 

que “esse enfoque reconhece a necessi-

dade de correlacionar e adaptar o proces-

so civil ao tipo de litígio”, de acordo com as 

características de cada um (complexidade, 

valor envolvido, natureza da controvérsia, 

relação entre as partes, suas características 

pessoais, dentre outros).

A ideia dos Multi-door Courthouses sur-

giu no ano de 1976 em Washington, numa 

conferência denominada Pound Conferen-

ce, que foi patrocinada pela American Bar 

Association342 (ABA), por órgãos estatais e 

pelos presidentes de tribunais norte-ame-

ricanos. Essa conferência tinha como foco 

principal um discurso proferido em 1906 

em outra conferência organizada pela ABA, 

proferido por Dean Roscoe Pound, profes-

sor da Universidade de Harvard, intitulada 

The causes of popular dissatisfaction with 



98 99REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

the administration of Justice (As causas da 

insatisfação popular com a administração 

da Justiça). (2011, p. 156)

 A Pound Conference de 1976 foi lidera-

da pelo Chief Justice Warren Burger, pre-

sidente da Suprema Corte à época, e con-

tou com um discurso proferido pelo convi-

dado Frank Ernest Arnold Sander, professor 

emérito da Universidade de Harvard, deno-

minado Varieties of dispute processing (Va-

riedades de processamento de litígios). Os 

elementos basilares para a construção dos 

Tribunais Multiportas foram expostos nessa 

oportunidade. Sobre o evento, Stephen Gol-

dberg, Frank Sander, Nancy Rogers e Sarah 

Cole comentam (2011, p. 156):

Na Conferência Pound de 1976, juris-

tas destacados e advogados manifestaram 

preocupação com o aumento da despesa e 

atraso para as partes num sistema judiciário 

abarrotado. Uma força-tarefa resultante da 

conferência ficou intrigada com a visão do 

professor Frank Sander de um tribunal que 

não era simplesmente um tribunal, mas um 

centro de resolução de conflitos em que o 

reclamante, com a ajuda de um auxiliar de 

triagem, seria dirigido para o processo (ou 

sequência de processos) mais apropriado 

para um determinado tipo de caso. A força-

-tarefa recomendou o financiamento pú-

blico de programas-piloto, usando a me-

diação e a arbitragem, e o novo comitê da 

American Bar Association em resolução de 

conflitos incentivou a criação de três mo-

delos de “Tribunais Multiportas.2

O discurso de Frank Sander na Pound 

Conference vislumbrou o surgimento de 

um tribunal (ou fórum, como se verá adian-

te) com uma série de portas rotuladas sepa-

radamente, de acordo com o tipo de método 

de resolução de conflito, de onde surgiu o 

termo Multi-door Courthouses. Trata-se, na 

verdade, de um modelo de organização ju-

diciária multifacetária, que privilegia a ade-

quação do conflito ao melhor método para 

sua resolução, rechaçando o protagonismo 

das vias judiciais ordinárias. (2011, p. 158)

Michael L. Moffitt, professor da Univer-

sidade do Oregon, afirma que esse acon-

tecimento foi o Big Bang do movimen-

to de proliferação dos meios alternativos 

de resolução de controvérsias3. Segundo 

o autor, o professor Frank Sander, que le-

cionava as disciplinas de direito tributá-

rio e de família, em viagem com sua fa-

mília à Suécia e longe de sua rotina diária, 

fez uma observação crítica sobre o sistema 

judiciário norte-americano, em específico 

na área cível. 

 Crespo (2008, p. 669) traz a fala de Frank 

Sander sobre a ideia (2011, p. 159): 

Eu cheguei a essa ideia de tribunal mul-

tiportas quase que acidentalmente. Eu es-

tava em licença sabática com minha família 

na Suécia, em 1975, e eu estava estudando 

alguns aspectos do direito de família, que 

era o que eu ensinava à época, juntamen-

te com tributação e alguns outros cursos 

de resolução não adversarial de controvér-

sias. Eu estava estudando as questões jurí-

dicas e os direitos de casais não casados vi-

vendo juntos, algo que se tornou um tema 

muito quente. Naquela época, queríamos 

ver que lições a Suécia, que tinha muita ex-

periência com direitos de casais não casa-

dos, tinha aprendido. Bem, eu descobri que 

não tinha aprendido muito. Então, comecei 

a racionalizar o trabalho que eu tinha de-

senvolvido durante a vida, pois as pesso-

as tendem a fazer isso quando se afastam 

de seu lar e estão em férias. Eu tinha fei-

to algumas arbitragens na área trabalhista, 

a par do trabalho, e tinha alguma experiên-

cia com conflitos familiares nos tribunais, e 

fiquei impressionado pela forma como os 

tribunais eram insatisfatórios para a reso-

lução de litígios de direito de família e quão 

promissora era a arbitragem para a reso-

lução de litígios laborais. Então, eu anotei 

uma série de pensamentos e os enviei de 

volta a alguns dos meus colegas da Harvard 

Law School para comentarem.4 

Aí o modo interdisciplinar de ver a situa-

ção que nos desafia.

O Tribunal Multiportas pode ser conceitu-

ado como um centro de resolução de confli-

tos multifacetário que se baseia na noção de 

que o sistema judicial moderno não deve-

ria possuir apenas uma porta que levasse to-

dos os litígios ao processo judicial, mas vá-

rias portas que conduzissem a variados meios 

de resolução de controvérsias. Basicamen-

te, o Tribunal Multiportas consiste num siste-

ma judiciário que acolhe, num mesmo local, 

diversas modalidades de resolução de litígios 

(heterocompositivas, autocompositivas e hí-

bridas; judiciais e não judiciais), a fim de que 

seja possível direcionar o conflito ao melhor 

método para a sua resolução. (2011, p. 160)

 Trata-se, destarte, de um sistema plu-

riprocessual de resolução de controvérsias, 

que tem por finalidade disponibilizar proces-

sos com características específicas que se-

jam adequados às especificidades do caso em 

concreto. A utilização de múltiplos mecanis-

mos de resolução de litígios, de acordo com a 

configuração empírica do caso, visa equacio-

nar e resolver a situação conflituosa como um 

todo, e não apenas em sua faceta estritamente 

jurídica, o que, indubitavelmente, gera maior 

eficácia ao sistema.5 (2011, p. 160)

Lorencini (2006, p. 116) observa:

Partindo justamente da integração entre 

sociedade, economia e Estado, o mecanismo 

proposto defende que, a cada conflito che-

gado ao Poder Judiciário, seja ele gestor do 

problema e faça o encaminhamento ao meio 

de solução de controvérsia mais adequado 

para resolvê-lo. Assim, ao tomar contato com 

a exposição da controvérsia, ela é analisada 

sob diferentes critérios, havendo, em segui-

da, a condução à solução mais indicada pelo 

responsável pela triagem: controvérsias fa-

miliares com forte conteúdo emocional são 

diferentes de uma cobrança, sendo, no pri-

meiro caso, de se esperar que a mediação ou 

conciliação seja o remédio indicado, ao pas-

so que no segundo caso a mediação ou arbi-

tragem seja aplicável.

Quando o Conselho Nacional de Justi-

ça sugeriu a criação das Bancas Permanen-

tes de Conciliação, emergiu no cenário pá-

trio a ideia dessa porta alternativa, por sinal 

coexistente com os Tribunais de Justiça, vis-

to como os acordos entabulados pelos conci-

liadores designados terminam sendo homo-

logados pelos Juízes. Todavia, nada obsta seja 

pensada a possibilidade da criação do “Cen-

ARTIGO
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tro de Justiça Global [ou Tribunal Multiportas]” 

fora do âmbito imediato das Cortes.

Vale observar com Gonçalves (2011, p. 161) 

que, passando para um aspecto mais práti-

co, o sistema instituído pelos Tribunais Mul-

tiportas consiste em uma mesa de entradas 

de casos (intakes) e um centro de diagnósti-

co, em que funcionários especializados ana-

lisam o conflito descrito pelas próprias partes 

e as orientam para o método mais adequado 

para a resolução da controvérsia. Esse proce-

dimento de triagem ocorre no próprio tribu-

nal, que deve oferecer diferentes alternativas 

para a recepção dos conflitos. 

  Lorencini (2006, p. 117) fala sobre o proce-

dimento do Tribunal Multiportas:

 A metáfora das portas remete a que todos 

os meios alternativos estejam disponíveis em 

um só lugar. Em geral, depois de apresenta-

do um formulário pelo requerente, o reque-

rido é também chamado e igualmente pre-

enche um formulário igual. Esses formulá-

rios são encaminhados pelo funcionário ao 

julgador que, então, designa uma audiência 

para as partes para dar-lhes conhecimento 

acerca do meio indicado. [...] Dois pontos são 

centrais: quem exerce a triagem e o meio tri-

lhado. [...] A escolha do meio pode, assim, de-

pendendo do programa, ser feita pelo autor, 

pelo réu, ou por ambos, de forma consensual. 

Pode, ainda, ser mecanicamente feita por um 

funcionário do tribunal, por um perito exter-

no ou, ainda, pelo próprio julgador. No caso 

de pluralidade de autores, prevalece o crité-

rio da maioria. Nas hipóteses em que a es-

colha cabe a uma pessoa que não as partes, 

elas respondem a um questionário detalha-

do que, entre outras coisas, discrimina (i) a 

quantidade de partes envolvidas, (ii) os fatos 

e as possíveis questões daí advindas, (iii) pe-

didos (iv) relacionamento entre as partes, (v) 

a natureza das questões a resolver e sua na-

tureza. Essa análise objetiva é seguida de um 

outro formulário no qual a parte expõe o seu 

objetivo, respondendo sua expectativa com 

relação à (i) celeridade, (ii) confidencialidade, 

(iii) o interesse em preservar o relacionamen-

to com a parte contrária, (iv) disposição em 

negociar com a parte contrária.

 Sander e Lukasz (2006, p. 32 e ss) fixaram 

parâmetros, com base em pesquisas, estabe-

lecendo correspondência entre os casos leva-

dos ao Tribunal Multiportas e os respectivos 

meios de resolução de conflitos. Para eles, a 

técnica consiste em três passos: 1) Assumir a 

mediação; 2) Quando a mediação não é apro-

priada?; 3) Se não for o caso de mediação, en-

tão qual método?

 Apontam como macrobenefícios da me-

diação: a) na maioria dos casos, mediação é 

capaz de resolver conflitos; b) mesmo que 

não surja um acordo da mediação, ela se tor-

na uma rota indicativa para os outros méto-

dos; c) a abordagem da mediação é compatí-

vel com os escritos doutrinários da área, que 

afirmam que meios menos invasivos e dis-

pendiosos são geralmente preferidos e devem 

preceder aos mais caros e invasivos; d) me-

diação é muito flexível, e pode acomodar di-

ferentes necessidades das partes e caracterís-

ticas dos casos; e) mediação é o método mais 

provável para se superar obstáculos existentes 

para se chegar a um acordo; f) mediação é o 

meio mais efetivo para facilitar o acordo entre 

as partes e, assim, para se chegar à resolução 

do litígio; g) mesmo quando uma ou ambas 

as partes acreditam que irão vencer no pro-

cesso judicial formal, a mediação ainda será 

útil para quantificar a probabilidade de vitória 

e explorar os métodos alternativos de solução 

de controvérsias mais atrativos; h) um acordo 

obtido por meio da mediação é mais provável 

que seja cumprido; i) de acordo com pesqui-

sa empírica, a mediação é preferida por prati-

cantes e partes; j) mediação tem a maior taxa 

de satisfação dos participantes que qualquer 

outro método. (2006, p. 34-35 e ss) 

E mais: a) esclarece as questões em dispu-

ta; b) ajuda a controlar a raiva ou outras emo-

ções negativas; c) dá a uma ou ambas as par-

tes uma oportunidade de contar suas histórias 

e de serem completamente ouvidas pela outra 

parte; d) fornece uma oportunidade para um 

pedido de desculpa; e) proporciona uma che-

cagem real por um intermediário que conhe-

ce suas posições e expectativas; f) proporcio-

na um ambiente confidencial para explorar os 

interesses e necessidades uns dos outros; g) 

ajuda a explorar a possibilidade de soluções 

criativas ou negociadas; h) ajuda a educar 

aqueles que tomam as decisões, por visuali-

zar ambos os lados; i) proporciona um inter-

mediário que poderia fazer ofertas e contrao-

fertas mais aceitáveis, apresentando-as como 

suas; j) proporciona um intermediário que 

pode reformular propostas, injeta suas pró-

prias ideias quando for apropriado, e assume 

a culpa, se necessário. (2006, p. 34-35) 

  As contraindicações para a utilização da 

mediação, sob a perspectiva das partes, são: 

a) uma das partes necessita atingir um objeti-

vo que somente a via judicial ou a arbitragem 

podem fornecer; b) quando o caso girar em 

torno de questões principiológicas; c) quando 

houver uma reivindicação totalmente frívola; 

d) a síndrome do prêmio (pessoas que utili-

zam os meios adjudicatórios como jogo). As 

contraindicações são parciais nos seguintes 

casos: a) quando existem diferentes pontos 

de vista da lei; b) quando as partes preveem 

a necessidade de execução judicial; c) quan-

do há diferentes visões sobre fatos importan-

tes do caso, que necessitam ser esclarecidas; 

d) quando há um desequilíbrio de poder; e) 

quando as partes acreditam que elas possuem 

todas as informações relevantes, tendo a cer-

teza de que elas prevalecerão em juízo ou no 

processo arbitral. (2006, p. 36-38)

    No que se refere ao poder público, se-

riam as seguintes as contraindicações: a) ca-

sos que apresentem uma genuína necessida-

de social por uma interpretação oficial da lei; 

b) casos que envolvam sérios desequilíbrios 

de poder; c) casos que podem envolver ques-

tões de execução judicial; d) casos que envol-

vam a necessidade de sanção pública; e) vio-

lações recorrentes (por exemplo, das leis de 

proteção ao consumidor). (2006, p. 39)  
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PROJETO UM TOQUE LEGAL, DESENVOLVIDO PELO JUIZADO DA INFÂNCIA 
E JUVENTUDE DE GOIÂNIA BUSCA PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO

F
oi por meio do projeto Um Toque Le-

gal que minha vida se transformou. 

Bastou uma única palestra com o psi-

cólogo e psicanalista Miguel dos Reis 

Cordeiro Neto (especialista em famí-

lia e adolescente), para eu perceber que era o 

momento de uma nova vida com responsa-

bilidade e trabalho.” Este é um trecho de uma 

entrevista com uma garota, de 15 anos, que 

passou pelo projeto Um Toque Legal, ideali-

zado por Mônica Neves Soares Gioia, 1ª juí-

za do Juizado da Infância e da Juventude da 

comarca de Goiânia (responsável pelas cau-

sas cíveis e questões afins), implantado na 

capital no fim de 2014.

Um Toque Legal é um projeto que visa 

prevenir e proteger crianças e adolescen-

tes expostas a situações de risco, reforçan-

do a necessidade de evitar que elas frequen-

tem lugares inadequados que possam indu-

zir ou facilitar o uso de bebidas alcoólicas, 

drogas, violência e quaisquer outros abusos. 

Os adolescentes autuados pelos agentes de 

proteção são entregues aos seus pais ou 

responsáveis mediante assinatura de termo 

de entrega e notificação de audiências.

“Este projeto nasceu de minha aflição ao 

ver pais chegarem ao Juizado e dizerem: eu 

não dou conta mais de cuidar dos meus fi-

lhos.” Pensei com o coração sobre o que fa-

zer para mudar esta situação. Pedi a Deus 

uma luz e, refletindo, cheguei a esta medi-

da protetiva.”

Com o envolvimento de diversas equi-

pes do Juizado da Infância e da Juventude, 

o Um Toque Legal, ao retirar um adolescen-

te de situações de risco e perigo, impõe o 

comparecimento dos pais a uma audiência 

e, aos meninos e meninas, a presença em 

quatro encontros onde são apresentadas 

palestras sobre temas importantes como 

drogas, álcool, fumo e família.

ATENÇÃO E CUIDADO COM 
ADOLESCENTES EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Reportagem 
Lilian de França

Fotos
Aline Caetano 
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METODOLOGIA
O projeto Um Toque Legal é desenvolvi-

do com uma sistematização específica. A 

partir das autuações, são montadas turmas 

com até 20 adolescentes para participar de 

toda a dinâmica do programa, efetivado por 

meio de encontros semanais e presencias 

com duração de 1h30, no auditório do Jui-

zado da Infância e da Juventude de Goiânia. 

Os pais participam do primeiro encontro – 

mesmo dia da audiência com a juíza Mônica 

Gioia, quando são orientados sobre os fun-

damentos legais e a programação a ser cum-

prida pelos adolescentes. Ainda no primeiro 

encontro, os menores recebem um “cartão 

de controle de identificação e frequência”, já 

com as datas dos encontros agendados, ex-

clusivamente para eles, com temas relevan-

tes que propiciem uma maior conscientiza-

ção sobre a conduta inadequada deles.

São utilizados diversos recursos meto-

dológicos tais como aula dialogada e expo-

sitiva, palestras com especialistas convida-

dos, filmes, músicas, textos e jogos pedagó-

gicos. No último encontro, os adolescentes 

avaliam o projeto e sugerem inovações, por 

meio de técnicas didáticas diferenciadas, 

considerando os indicadores dos objetivos 

estratégicos do Plano Estratégico do Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

Um Toque Legal veio contribuir com o 

Plano Estratégico, atuando de forma pre-

ventiva para se ter maior efetividade na pres-

tação jurisdicional. A atuação do Juizado 

da Infância e da Juventude, na perspectiva 

da prevenção, garante equidade no atendi-

mento à sociedade. “Assim, todos os adoles-

centes que necessitarem poderão participar  

de forma igualitária”, justificou a juíza Môni-

ca Neves Soares Gióia. O projeto ganhou a 

colaboração da pedagoga Lívia Regina Fer-

reira Silva Lima, da Divisão de Fiscalização e 

Apoio às Entidades de Acolhimento (DFAE) e 

da psicóloga Daniele Rodrigues Nascimen-

to, do Setor Técnico do juizado.

Conforme ressaltou a juíza Mônica Gio-

ia, no começo, o Um Toque Legal esta-

va a cargo apenas dos agentes de proteção. 

“Com a chegada destas duas profissionais 

ao Juizado da Infância e Juventude, deci-

dimos engajá-las no programa e aprimorá-

-lo. Todo ele foi fundamentado na Consti-

tuição Federal de 1988 (artigo 227) e a Lei nº 

8.099/90 do Estatuto da Criança e do Ado-

lescente (artigo 4º), que estabelecem a res-

ponsabilidade do Estado, em conjunto com 

a família e a sociedade, para assegurar os 

direitos das crianças e adolescentes.”

Mônica Gioia observou que desconhe-

ce no Brasil um projeto neste formato e 

que está muito gratificada com os seus re-

sultados. “É uma experiência que está dan-

do certo. Constantemente recebo um ‘mui-

to obrigada, doutora, por ter se preocupado 

com o meu filho. Hoje, ele é uma pessoa di-

ferente depois que passou pelo Um Toque 

Legal’”, afirmou a magistrada.

No período de 24 meses, o projeto aten-

deu mais de 300 adolescentes divididos em 

várias turmas, com índice de 81% de aprova-

ção dos pais e dos adolescentes nos últimos 

sete meses, quando foi implantada uma ava-

liação do projeto e eles passaram, inclusive, 

a fazer sugestões para melhorá-lo, destacan-

do-se a implantação em outras comarcas do 

Estado. Atualmente estão sendo atendidos 21 

adolescentes, divididos em 2 turmas.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
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SE NÃO FOSSE 
ESTE PROJETO 
TALVEZ MINHA 
FILHA NÃO 
TIVESSE 
PARADO 
NA PRIMEIRA 
MENTIRA

Nova vida

Adolescente que 
passou pelo projeto 
Um Toque Legal, 
deitada no colo 
da mãe, afirma ter 
percebido que era 
momento de uma 
nova vida, com 
responsabilidade e 
trabalho

A mãe de uma adolescente, a pedagoga E., 

de 37 anos, que atualmente trabalha co-

mo auxiliar administrativa numa rede de 

supermercados, disse que não fosse o Pro-

jeto Um Toque Legal, talvez sua filha não ti-

vesse parado na primeira mentira que lhe 

contou para poder ir a uma festa.

“Mesmo não sendo obrigada, participei 

de todas as reuniões do projeto e fiquei ma-

ravilhada! Tive a oportunidade de conhe-

cer de perto outros adolescentes e pais e de 

assistir a todas as palestras sobre os diver-

sos temas envolvendo o universo desta ga-

rotada. Fiquei boba ao saber das festas do-

mingueiras, tão comuns ultimamente, mas 

onde rola de tudo”, ressaltou.

Ela contou que ficou muito triste com a ati-

tude da filha que mentiu que ia ao aniversário 

de 15 anos de uma amiga e foi para uma festa 

promovida por estudantes  de uma instituição 

de ensino superior, no Tatersal do Parque de 

Exposições Agropecuárias, em julho de 2014. 

A adolescente contou que foi a primei-

ra vez que pregou uma mentira para a mãe 

porque sabia que ela jamais permitiria que 

fosse neste tipo de festa. “Eu estava me di-

vertindo, só dançando, porque não bebo e, 

quando percebi um leve tumultuo, logo um 

agente pegou minha carteira de identida-

de e me mandou ligar para minha mãe. Fi-

quei muito nervosa, com medo da bronca”, 

afirmou. Segundo ela, na festa vários meno-

res foram pegos, inclusive o cantor da ban-

da que estava tocando.

Ao participar das reuniões do Proje-

to Um Toque Legal, a garota afirmou que 

percebeu que o que tinha feito ia contra 

os princípios que recebe em casa e a colo-

cava em risco. “Com certeza se não fosse 

esta preocupação do Juizado da Infância 

e da Juventude teria continuado mentin-

do para minha mãe para ir a outras festas”, 

afirmou. Assim que terminou de cum-

prir sua medida preventiva, a adolescen-

te, que está cursando o 9º ano, arrumou 

um emprego de auxiliar administrativo na 

empresa em que sua mãe trabalha. Com o 

meio salário mínimo e os vales-transporte 

e de alimentação que ganha mensalmen-

te, já ajuda nas despesas da casa.

“Quando o telefone tocou, por volta da 00h15, 

sabia que alguma coisa tinha acontecido com 

minha filha. Pensei que fosse do Juizado da 

Infância e da Juventude ou do Conselho Tu-

telar, porque quando ela saiu de casa com duas 

amigas do condomínio senti alguma coisa no 

ar. Coração de mãe sente tudo”, revelou.

Tão-logo o agente de proteção lhe te-

lefonou dizendo que era para ir ao local da 

festa pegar a menina, porque ela não pode-

ria estar naquele lugar por ter menos de 18 

anos de idade, a mãe disse que foi como ti-

vesse recebido um tapa na cara. “Fiquei de-

sesperada. Neste dia não tinha nem o di-

nheiro para o táxi. Eu, uma trabalhadora que 

levanta às 5 horas para dar conta da casa (ela 

é viúva), ter de passar por um vexame des-

tes! Foi um vizinho que me levou e, assim 

que a vi, despejei toda minha raiva e decep-

ção, porque somos muito amigas e ficou 

parecendo aos agentes que eu fui conivente 

com aquela situação.”
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ME SENTI 
HUMILHADO

DE OLHO NA 
FAIXA ETÁRIA

Resultado

Cartilha com as 
diretrizes do Projeto 
Um Toque Legal e 
adolescentes que 
participam de uma das 
atividades realizadas

Melhor ter participado de uma audiência 

no Juizado da Infância e da Juventude, 

do que visitar minha filha na cadeia.” Esta é 

posição de um operador de máquinas, de 41 

anos, que, ao lado de 47 outros pais, foi noti-

ficado a comparecer no dia 28 de janeiro de 

2016, com seus filhos, na primeira reunião do 

Projeto Um Toque Legal do ano. Na verdade, 

prosseguiu o operador de máquina, “me senti 

humilhado, pois nunca recebi nenhuma no-

tificação da Justiça e esta foi porque minha 

filha, de 16 anos, saiu para o cinema e, no ca-

minho, segundo ela, foi induzida pela amiga 

a ir a uma domingueira”.

Nas reuniões, observa-se que, pratica-

mente, todos os adolescentes disseram que 

nunca mentiram aos seus pais e, por azar, fo-

ram encontrados pelos agentes de proteção 

Um casal deixou suas filhas irem a uma fes-

ta, achando que era para menores, como 

anunciado, mas, percebeu, depois da ligação 

dos oficiais do Juizado da Infância e Juventu-

de que, na realidade, o evento não contempla-

va esta faixa etária. Segundo a diretora da Divi-

são de Agentes de Proteção do Juizado da In-

fância e Juventude (JIJ) da capital, Ana Ordália 

de Freitas Rezende, esta é uma prática muito 

utilizada pelos organizadores, que postam so-

bre o evento sem ter em mãos o alvará de libe-

ração para adolescentes.

Durante a audiência com os pais e adoles-

centes, foram abordados os objetivos e pro-

postas do Projeto Um Toque Legal, que é, tam-

bém, de auxiliar a família no dia a dia com os 

filhos, segundo a juíza Mônica Gioia. A magis-

trada entende que lidar com o adolescente não 

na primeira tentativa de burlar as normas que 

proíbem suas entradas e permanência em lu-

gares inadequados para crianças e adolescen-

tes. Foram unânimes em afirmar estarem en-

vergonhados com a situação vexatória diante 

dos pais e medo de suas reações.

“Fiquei constrangido de ter traído a con-

fiança de meu pai. Fui pego bebendo numa 

festa e ele tinha me liberado apenas quan-

do estivesse em família. Me senti muito cul-

pado com a decepção estampada no rosto de 

meus pais, com quem sempre tive uma re-

lação de respeito e confiança.” Este é o de-

sabafo de um adolescente de 17 anos, de 

classe média, que mora num bairro nobre e 

frequenta uma escola particular. Sobre o Pro-

jeto, achou interessante, “pois mostra a preo-

cupação com a gente”.

é tão tranquilo, pois é tempo de crescimento, 

de mudança de comportamento, de autoafir-

mação, de contestação, de amigos e redes so-

ciais. “Não é fácil colocar na cabeça deles o que 

é certo. Contudo, se ele tiver uma estrutura fa-

miliar, respeitando suas diferenças, ele não vai 

procurar aceitação nos amigos. Pai e mãe são 

referência para os filhos”, ponderou a juíza.

A psicóloga Lívia Regina Lima afirmou que, 

por mais que os pais confiem nos filhos, não 

vão saber o que pode acontecer com eles quan-

do saem de casa, pois ficam vulneráveis. Estão 

sujeitos a todos os tipos de violência, desde um 

golpe Boa-noite, Cinderela, passando por estu-

pro ou briga generalizada. “Há festas com mais 

de 5 mil jovens e, muitas vezes, os pais só des-

cobrem o que o filho é capaz de fazer quando 

são convocados ao JIJ”, pontuou a psicóloga.w
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“QUERO QUE MEUS FILHOS 
SEJAM DIFERENTES DE MIM”

ADOLESCENTES 
QUEREM 
UM BOM 
CAMINHO, 
AFIRMA 
PSICÓLOGO

Gratificada

Juíza Mônica Gioia diz 
sentir-se orgulhosa 
dos resultados 
alcançados pelo 
projeto

Ao falar de sua parceria no Projeto Um To-

que Legal, o psicólogo Miguel Cordeiro 

disse que “cooperar com o Juizado da In-

fância e Juventude é um trabalho árduo, di-

fícil e complexo, mas um grande privilégio, 

uma vez que estar com adolescentes é um 

exercício que me dá muito prazer”. Segundo 

ele, a maioria dos adolescentes quer real-

mente um caminho bom a seguir. “São pes-

soas que, apesar da idade, já trazem na alma 

as marcas do seu tempo. Muitos são pessi-

mistas quanto ao futuro e as condições que 

têm de enfrentar para chegarem ao mer-

cado de trabalho e terem sucesso. Porém,  

são pessoas que se transformam e podem 

ir longe na luta por melhores condições de 

vida, apesar da angústia do seu tempo”, afir-

mou.

Segundo o psicólogo, o apelo das baladas 

e outros eventos é algo irresistível aos ado-

lescentes, que vão a esses encontros mesmo 

contra a vontade dos pais. Estes, muitas ve-

zes sem condições de oporem resistência e 

evitarem que os filhos se exponham aos fa-

tores de risco, acabam por desistir da proi-

bição. E foi diante deste contexto descrito 

pelo psicólogo Miguel Cordeiro que a mãe 

de uma adolescente cedeu a sua vontade. 

“Ela não segue conselhos e não sabe seguir 

regras. Tenho outro filho, de 23 anos, já ca-

sado, mas só ela me dá trabalho e desde os 

10 anos vem se mostrando cada dia mais di-

fícil. Já passou pelo Centro de Atenção Psi-

cossocial (Caps) um ano, já esteve interna-

da, já vim aqui no Juizado três vezes, mas 

esta foi a primeira vez que ela foi pega pelos 

agentes de proteção, durante uma festa no 

Setor Recanto do Bosque”.

Para a mãe, não foi surpresa a filha ter 

sido apanhada novamente. No entanto, ela 

não soube informar se a festa não tinha al-

vará, ou se a filha estava bebendo ou se dro-

gando. Só sabe informar que frequenta boates 

desde os 13 anos e já foi pega num motel com 

um adulto, ressaltou a mãe.

O desejo de uma adolescente de 16 anos, que 

passa pela terceira vez pelo Juizado da In-

fância e Juventude de Goiânia, é que seus fi-

lhos ajam de maneira diferente da dela. “Eu sei 

que vou crescer, vou casar e ter minha famí-

lia. Meu sonho é que meus filhos sejam total-

mente diferentes do que fui e estou sendo pa-

ra minha mãe”, afirmou ela que, com o Pro-

jeto Um Toque Legal, garante que está sen-

do diferente e vai fazer o possível para não dar 

mais trabalho em casa. “Sempre gostei de sair, 

de estar com pessoas e comecei a curtir fes-

tas com 11 anos. Saía de segunda a segunda e 

o que vivi nestes quase cinco anos de balada 

não desejo a ninguém. Foi por isso que minha 

mãe me abandonou, pois não respeitava ne-

nhuma pessoa”, observou a jovem.

Muito emocionada e agarrada à mãe 

(embora briguem muito), percebe-se o 

amor e o carinho que elas têm uma com a 

outra. A adolescente falou que é muito di-

ferente o tratamento que recebe dos ami-

gos quando se tem dinheiro e quando não 

se tem nada. “Quando minha mãe morava 

comigo - hoje ela mora no interior, me dava 

de tudo e eu tinha amigos para toda hora. 

Só foi ela ir embora e eu ficar sem dinhei-

ro, sem poder ir as festas, meus amigos me 

abandonaram. Eu senti muita solidão com 

ausência deles e de minha mãe. Hoje já per-

cebo que amigos de verdade não te abando-

nam jamais e eu nunca tive amigos, porque 

todas as vezes em que fui pega pelo Juiza-

do da Infância e da Juventude ou me en-

fiei em alguma enrascada, se não fosse mi-

nha mãe eu não sei o que seria de mim. So-

mente ela ficou do meu lado nos momentos 

bons e ruins, como este agora, me acompa-

nhando nesta audiência”.

Ela contou que um dia, ao sair com a sua 

turma, foi parar no SOS Criança, porque os 

amigos, com medo de serem pegos, coloca-

ram todas as drogas que estavam consumindo 

em sua bolsa. Chorando muito, ela disse que, 

por influência de amigos, fez coisas que não 

gostaria de ter feito: brigou com a avó, puxou 

uma faca para sua madrinha, sem contar nas 

inúmeras brigas com a mãe.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
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TJGO CUMPRIU INTEGRALMENTE A META 8 DO CNJ
AO INSTALAR O PROJETO EM DUAS COMARCAS

O 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

(TJGO) cumpriu integralmente a Meta 8 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

ao implantar o Projeto Justiça Restau-

rativa nas comarcas de Goiânia e Aná-

polis. O projeto estabelece a adoção de solução 

de conflitos, com a utilização de técnicas que 

primam pela criatividade e sensibilidade na 

escuta das vítimas e dos ofensores. Em Goiás, 

foi adotado o Círculo Restaurativo, promovido 

com crianças e adolescentes, sob a supervisão 

dos Juizados da Infância e Juventude.

As equipes Interdisciplinares Forenses 

da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás 

(CGJGO) e do Núcleo Permanente de Mé-

todos Consensuais de Solução de Conflitos 

(Nupemec), que são multiplicadores das me-

todologias no interior, foram treinados em 

cursos de capacitação ministrados por espe-

cialistas do Distrito Federal e do Rio Grande 

do Sul.

Segundo o juiz Romério do Carmo Cor-

deiro, auxiliar da Presidência do TJGO e co-

ordenador-geral da Justiça Restaurativa no 

Estado, “o TJGO saiu na frente mais uma 

vez ao cumprir uma meta tão importante do 

CNJ e sempre opta por práticas que auxiliem 

na solução alternativa e sensível dos confli-

tos. Nesse sentido, por exemplo, tivemos três 

vertentes nos cursos de capacitação: a con-

ciliação nos juizados criminais, a mediação 

entre vítima e agressor e os círculos restau-

rativos com foco na infância e na juventude.”

Romério Cordeiro explicou que  o Justi-

ça Restaurativa é uma forma de mediação en-

tre vítima e agressor, mas com foco em quem 

sofre as agressões para tentar resgatar sua au-

toconfiança e autoestima e compreender o 

que está por trás de cada história de violên-

cia. Segundo ele, não adianta pensar somen-

te na punição do agressor dentro do âmbito 

processual, é preciso reconhecer que o crime 

causou danos emocionais e psicológicos, vi-

sualizar a vítima e ter uma compreensão am-

pla do contexto em que tudo aconteceu.

Para a juíza Maria Socorro Sousa Afonso 

da Silva, 1ª auxiliar da CGJGO e coordenado-

ra do Juizado da Infância e da Juventude da 

capital, a Justiça Restaurativa restabelece va-

lores internos e morais, desenvolve a refle-

xão e a empatia e pode ser considerada como 

um “diálogo do amor”. “A Justiça Restaurativa 

é uma forma de aprendizado para se colocar 

no lugar do outro, e reavaliar princípios como 

respeito e consideração pelo próximo perdi-

dos por motivos diversos com a vida, muitas 

vezes dura e sofrida, para algumas pessoas”, 

destacou.

A Justiça Restaurativa, desenvolvida em 

Goiás desde meados de 2011, é uma forma al-

ternativa de procedimento de justiça na qual 

as pessoas diretamente envolvidas em situa-

ção de violência possuem participação ativa 

na tentativa de resolver o conflito entre elas. O 

procedimento adotado é simples e demanda 

apenas a disposição das partes para dialogar, 

uma mesa redonda e uma sala. No encon-

tro conduzido com o auxílio de uma equi-

pe técnica especializada, o método funcio-

na somente quando as partes assumem es-

pontaneamente as suas responsabilidades e 

concordam em participar da negociação. A 

Justiça Restaurativa é incentivada pelo Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ) por meio do 

Protocolo de Cooperação para a difusão da 

Justiça Restaurativa, firmado com a Associa-

ção dos Magistrados Brasileiros (AMB).

JUSTIÇA RESTAURATIVA

CRIATIVIDADE E 
SENSIBILIDADE 

Reportagem 
Lilian de França

Fotow
Wagner Soares

O TJGO saiu na frente mais uma vez ao 
cumprir uma meta tão importante”
Romério do Carmo Cordeiro,
juiz auxiliar da Presidência

Juventude

Círculo Restaurativo 
promovido 
com crianças e 
adolescentes sob 
a supervisão dos 
Juizados da Infância e 
Juventude



114 115REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

VICE-PRESIDÊNCIA DO TJGO 
RECONFIGURA OS RECURSOS 
EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAL 
E COLOCA PROCESSOS EM DIA

S
ob o comando do desembargador João 

Waldeck Félix de Sousa, a Vice-Presi-

dência do Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás (TJGO), ficou responsável 

pela gestão de admissibilidade dos re-

cursos constitucionais, nos termos da Emen-

da Regimental nº 3, de 6 de fevereiro de 2015. 

Foram necessários 14 meses de intenso tra-

balho para colocar todo o serviço em dia. O 

acervo em fevereiro de 2015 era em torno de 

7,4 mil processos. 

De acordo com o desembargador, hoje 

a vice-presidência despacha processos do 

mês, ou seja, casos novos recebidos duran-

te aquele mês. “Além de ter que desenvolver 

o trabalho no acervo, haviam de ser conside-

rados os casos novos, ou sejam cerca de 700 

processos que entram por mês. Então tínha-

mos que trabalhar em duas áreas: nos pro-

partir de março de 2016, todo procedimento dos 

recursos constitucionais passou por nova re-

gulamentação na forma estabelecida nos arti-

gos 1.029 e seguintes do NCPC. “Aqui que hou-

ve uma modificação substancial no procedi-

mento dos recursos extraordinários e especial”, 

frisou. Inclusive, segundo o desembargador, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) juntamente 

com os Tribunais Superiores revogaram a reso-

lução anterior que criou o Núcleo de Repercus-

são Geral e Recurso Repetitivo (Nurer) e criaram 

o Nugep, responsável pelo gerenciamento  dos 

recursos constitucionais afetos a matérias repe-

titivas, inclusive ao Instituto de Demanda Repe-

titiva (IDR) e so Incidente de Assunção de Com-

petência (IAC), com o encaminhamento quin-

zenal de planilhas atualizadas ao CNJ.

“Hoje o NCPC idealizou a verticalização dos 

julgamentos em que as decisões do STF e STJ e 

ainda dos Tribunais Estaduais valem como pa-

radigma para os juízos de primeiro grau, turma 

recursal e juizados”, destacou.

cessos antigos e nos casos novos”, frisou.

Ainda conforme salientou João Waldeck, 

durante o biênio 2015/2017 foram movimen-

tados mais de 19.677 processos considerando 

o acervo e casos novos. O resultado positivo 

da força tarefa só foi possível devido ao em-

penho das três unidades integrantes da vi-

ce-presidência: Assessoria Para Assuntos de 

Recursos Constitucionais, coordenado pelo 

servidor Dalme Vaz de Siqueira; Coordena-

doria Jurídica, sob o comando de Francimei-

re Gomes de Macedo; e Núcleo de Gerencia-

mento de Precedentes (Nugep), coordenado 

por Sandra Alves Simon de Miranda. O mu-

tirão foi realizado por cerca de 50 servidores 

integrantes das três unidades. 

Além das demandas repetitivas e de reper-

cussão geral a nível do STJ e STF, com o  adven-

to do Novo Código de Processo Civil (NCPC) a 

ATRIBUIÇÃO
Os recursos constitucionais são aque-

les voltados às instâncias superiores. Não 

deve haver discussão a respeito das pro-

vas, e sim de matéria jurídica: os consti-

tucionais são destinados ao STF, enquan-

to os infraconstitucionais são para o STJ. 

Em comum, é preciso tratar na matéria 

repercussão geral, isto é, que sirvam para 

outros casos, além das partes envolvidas.

Como há vários pressupostos a se-

rem seguidos, é preciso fazer uma tria-

gem, a cargo da vice-presidência desde o 

início de 2015 – anteriormente, a incum-

bência era da própria Presidência. A mo-

dificação foi realizada pelo presidente do 

TJGO, desembargador Leobino Valente 

Chaves, por meio de Emenda Regimental 

n°3, de 6 de fevereiro de 2015, numa for-

ma de melhorar a gestão. 

MODERNIZAÇÃO

COM A PAUTA 
EM DIA 

Reportagem 
Arianne Lopes

Fotos
Aline Caetano 
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O 
Tribunal de Justiça do Estado de Goi-

ás (TJGO) já cumpriu integralmente a 

Meta nº 8, do Plano de Gestão do de-

sembargador Leobino Valente Chaves 

- biênio 2015/2017, de atingir a mar-

ca de 48 Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Cejuscs) em funcio-

namento em Goiás. Já são 50 e a expectativa 

do coordenador do Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Con-

flitos (Nupemec) do TJGO, juiz Paulo César 

Alves das Neves, é de que este número che-

gue a 52, com inauguração dos Cejuscs das 

comarcas de Morrinhos e Bela Vista de Goi-

ás, em janeiro de 2017. Para ele, estes centros 

representam a estrutura, ampliação e portas 

abertas para o acesso à Justiça “.

A criação destes centros atende deter-

minação do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e, em Goiás, a instalação dos Cejusc’s 

TJGO 
IMPLANTA 100% 
DOS CEJUSCS 
PLANEJADOS

META ATINGIDA

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria
Lilian de França

Fotos
Aline Caetano

Acesso à Justiça

Centro de Solução de 
Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) de São Luís 
de Montes Belos: mais 
uma meta curmprida

começou em 2013, por Goiânia, que já con-

ta com sete unidades. No interior, foram 

atendidas as comarcas de Anápolis, com 

cinco Cejuscs, sendo o último inaugurado, 

direcionado ao projeto de Prevenção e Tra-

tamento de Consumidores Superendivida-

dos, denominado Cejusc-Super.

Em seguida, Aparecida de Goiânia, Jataí, 

Luziânia, Mineiros, Itumbiara e Cidade Oci-

dental, com dois centros cada uma. Tam-

bém foram contempladas as unidades judi-

ciárias de Rio Verde, Catalão, Valparaíso de 

Goiás, Caldas Novas, Águas Lindas de Goi-

ás, Uruaçu, Formosa, Porangatu, Anicuns, 

Trindade, Inhumas, Itumbiara, Goiatuba, 

Goianésia, Ceres, Cidade de Goiás, Planal-

tina de Goiás, Guapó, Corumbaíba, Crista-

lina, Quirinópolis, Itaberaí, Vianópolis, San-

to Antônio do Descoberto, Aragarças, Itum-

biara e Novo Gama.



118 119REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Audiências designadas: 

815.527

Audiências designadas: 

214.458

Audiências designadas: 

374.367

Audiências designadas: 

24.228

Audiências designadas: 

202.474

Audiências realizadas: 

715.779

Audiências realizadas: 

221.381

Audiências realizadas: 

320.847

Audiências realizadas: 

18.795

Audiências realizadas: 

154.756

Acordos: 

404.833

Acordos: 

137.315

Acordos: 

205.380

Acordos: 

11.862

Acordos: 

50.276

TOTAL 2013/2016

TOTAL 2013

TOTAL 2015

TOTAL 2014

TOTAL 2016

VALORES DOS 
ACORDOS HOMOLOGADOS: 
R$ 1.810.411.099,60

Valores dos acordos homologados: 

R$ 156.751.952,93

Valores dos acordos homologados: 

R$ 922.107.055,10

Valores dos acordos homologados: 

R$ 88.192.758,30

Valores dos acordos homologados: 

R$ 643.359.333.27
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VIVENCIAR AS MAIS BELAS HISTÓRIAS É O OBJETIVO DA CAMPANHA ‘ADOÇÃO 
ESPECIAL’, LANÇADA PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE GOIÁS, 
QUE INCENTIVA A ADOÇÃO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

MODERNIZAÇÃO

ACIMA DE 
TUDO: AMOR

Texto 
Jessica Fernandes 

Foto
Wagner Soares
IstockPhotos

C
om o sonho de se casar, ter filhos e 

adotar crianças especiais, a autôno-

ma Nilda Moreira da Silva fez mais. 

Deu amor para aqueles que não ti-

nham a esperança de encontrar um 

lar. Mãe de três filhos biológicos, no ano de 

2000 decidiu abrir uma casa de acolhida na 

cidade de Anápolis. A casa se chama Lar e 

Abrigo Mater Salvatóris, para bebês de até 6 

anos de idade como abrigo, crianças de até 

16 como casa lar e adolescentes de 16 a 18 

anos como casa juventude.

“Quando comecei não sabia como seria. 

As crianças começaram a chegar logo de-

pois da abertura da casa de acolhida e dois 

anos depois, começaram a chegar as crian-

ças especiais. Eu me apegava a todas, mas 

as crianças especiais me chamavam mais 

a atenção. Tinha o desejo ainda menina de 

que quando viesse a me casar, teria um filho 

especial”, conta Nilda.

Foram quatro adoções. A pequena Alys-

sa Moreira da Silva, hoje com 13 anos, foi 

vítima de espancamento pelo próprio pai 

e chegou ao abrigo com quatro meses de 

nascida. Com a agressão, Alyssa ficou cega, 

surda, tetraplégica e totalmente dependente 

de uma segunda pessoa. 

“Por falta de uma enfermeira no abrigo na 

época, eu cuidava das crianças e principal-

mente da Alyssa, que chorava muito. Eu sem-

pre estava por perto dela e a levei para casa. 

Logo depois, falei com o juiz e dei entrada no 

processo de adoção, que foi deferido. Assim, 

surgiu a minha dedicação e envolvimento 

com as crianças especiais”.
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Quando fui juiz da Infância e 
Juventude tinha preocupação com 
essas crianças e adolescentes que 
eram dificilmente colocadas em 
lares substitutos“
DESEMBARGADOR GILBERTO 
MARQUES FILHO

MODERNIZAÇÃO

ele se foi. Então fica sempre aquele vazio da-

queles que se foram”, ressalta. 

Hoje, Nilda cuida do abrigo e de Alyssa 

e tem planos para adotar outra criança: Ana 

Laura, portadora de esclerose tuberosa. “Alys-

sa me ensina que viver é muito além do que 

nós pensamos. Muitas vezes nós reclama-

mos muito da vida, mesmo tendo tudo. Alys-

sa está aqui na cadeira de rodas, se alimen-

tando por sonda, deficiente visual e mesmo 

assim não tem um dia que ela não sorri. Ela 

ensina para mim que viver é alegria, não há 

sofrimento que a vida não possa superar”.

A adoção de crianças especiais foi tema 

da campanha da Corregedoria Geral da Jus-

tiça de Goiás (CGJGO) e lançada no ano pas-

sado, no Auditório da Associação dos Ma-

gistrados do Estado de Goiás (Asmego), du-

rante o workshop da Infância e Juventude. 

O juiz auxiliar da CGJGO, Ronnie Paes 

Sandre, é o coordenador da campanha Ado-

ção Especial, que possui dois vídeos insti-

tucionais. Pai de Eduarda, de 10 anos, tam-

bém especial, o juiz acompanhou de perto 

todos os detalhes do projeto até sua execu-

ção, com a vontade de ajudar as crianças a 

terem uma família ainda mais especial. 

“Ser pai de uma criança especial é uma 

experiência única porque você tem a certe-

za de que sempre irá ter uma pessoa do seu 

lado e que nunca vai te deixar sozinho. Mi-

nha filha nunca está triste, sempre está sor-

rindo e me trata como a pessoa mais impor-

tante do mundo. Existem os obstáculos na-

turais de ter uma criança especial, mas são 

todos superados. Nos comunicamos do jei-

to dela, pelo olhar e pelos gestos e minha 

vida não tem limitação. Por isso, a limita-

ção que existe é o preconceito das pessoas”, 

pontua o magistrado.

Para o corregedor-geral da Justiça de 

Goiás, desembargador Gilberto Marques Fi-

lho, a atuação como juiz da Infância e Ju-

ventude trouxe experiências para que pu-

dessem ser executada a campanha Ado-

ção Especial. “Quando fui juiz da Infância e 

Juventude, tinha a preocupação constante 

com essas crianças e adolescentes que eram 

dificilmente colocadas em lares substitutos. 

Realizamos essa campanha visando exa-

tamente dar uma expectativa positiva para 

elas. É uma campanha bem conduzida pela 

nossa equipe da Secretaria Interprofissional 

Forense”, pontuou o magistrado.

A campanha tem o objetivo de incenti-

var as famílias para a adoção. Em Goiás, 11 

crianças de 3 a 17 anos estão no Cadastro 

Nacional de Adoção (CNA), em cinco co-

marcas, para serem adotadas. A adoção é 

regulamentada pelo Código Civil e pelo Es-

tatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que determina que o procedimento deve 

priorizar as necessidades, interesses e direi-

tos da criança ou adolescente. A lei reforça 

aquilo que é o maior desejo de quem está 

nos abrigos, ser especial na vida de alguém. 

Mais informações na Comissão Estadual 

Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) 

pelo telefone (62) 3216-2656, pelo fax (62) 

3216-2416 ou pelo email cejai@tjgo.jus.br.

Sensibilidade: 
Vídeo exibido durante 
o lançamento 
da campanha 
Adoção Especial, da 
Corregedoria Geral da 
Justiça de Goiás

Depois da adoção de Alyssa, Julio Cesar, 

de oito meses, também especial, chegou ao 

abrigo. Neuropata com deficiências respira-

tórias e cardíacas crônicas, o menino era de-

pendente do balão de oxigênio. “Assim que 

ele chegou ao abrigo eu me apaixonei. Ele es-

tava disponível para a adoção e não pensei 

duas vezes: entrei com o segundo pedido de 

adoção, que foi rapidamente aprovado e o le-

vei para casa. A situação dele foi se agravando 

e três anos depois ele se foi. Sinto muita falta 

dele”, lamenta Nilda.

Depois de um breve tempo, Deus colocou 

mais amor na vida de Nilda. Ana Luíza, de 6 

anos, que tinha microcefalia, paralisia cere-

bral e insuficiência respiratória crônica veio 

de Goiânia e Nilda se apaixonou mais uma 

vez. “Ana Luíza também era deficiente visu-

al e auditiva e, por isso, não falava. Pedi ao 

juiz para levá-la para casa, mas sem o intuito 

de adotar. Uma noite ela acordou chorando 

e virou-se para mim e disse ‘mamãe’. Senti 

que foi um sinal de Deus, porque ela não fa-

lava e no outro dia entrei com a documen-

tação para a adoção. Ana Luíza viveu alguns 

meses”, conta a autônoma.

“Dois meses depois de Ana Luíza falecer, 

o juiz me perguntou se eu estaria disposta a 

adotar outra criança especial. Fábio tinha 1 

ano e 8 meses, nasceu com sífilis, que afe-

tou totalmente a visão dele, além de ter in-

suficiência renal. Eu o adotei praticamente 

na véspera do óbito, já que ele viveu comigo 

apenas seis meses. Tem pouco tempo que 
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Quilombola: 
Criança da 
comunidade kalunga 
de Cavalcante 

COM O OBJETIVO DE EMPODERAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES A DENUNCIAR OS CASOS 
DE ABUSOS SEXUAIS, O PROJETO ESCUTA DESENVOLVE UMA SÉRIE DE AÇÕES 
EXECUTADAS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE GOIÁS DESDE 
AGOSTO DO ANO PASSADO

CORREGEDORIA

HORA DE ESCUTAR E PROTEGER 
OS JOVENS DE CAVALCANTE

Texto 
Jéssica Fernandes 

Fotos
Wagner Soares

O
uvir e perceber o outro em suas ne-

cessidades e fortalecer a rede de pro-

teção de crianças e adolescentes con-

tra a violência sexual. Esses são os ob-

jetivos do Projeto Escuta, implantado 

na comarca de Cavalcante pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás (TJGO), por meio 

da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás 

(CGJGO), em agosto de 2015, no desenvol-

vimento de ações integradas voltadas à pre-

venção, proteção e apoio a crianças e adoles-

centes em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o corregedor-geral da Jus-

tiça de Goiás, desembargador Gilberto Mar-

ques Filho, o trabalho em Cavalcante obteve 

êxito no enfrentamento do abuso. “Tivemos 

essa iniciativa porque vimos circunstâncias 

graves acontecendo. Fizemos um trabalho di-

recionado e pensando em outras cidades para 

implantar esse projeto em outras cidades”, 

pontuou.

A iniciativa visa a prevenção, a notifica-

ção dos casos, o apoio as vítimas e a promo-

ção da repressão contra os agressores e os vio-

ladores de direitos das crianças e adolescentes. 

As ações também visam a conscientização da 

população contra a violência sexual de crian-

ças e adolescentes e empoderá-las a denun-

ciar os casos de abuso.

“Pelas ações que fizemos, o Projeto Es-

cuta foi muito bem aceito em Cavalcante e é 

um ponto de apoio e ajuda do Poder Judiciá-

rio para a população. Tivemos retorno muito 

satisfatório”, afirma o juiz auxiliar da Correge-

doria Geral da Justiça de Goiás, Ronnie Paes 

Sandre.
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Dificuldades: 
Moradores enfrentam 
dificuldade de 
transporte no 
município de 
Cavalcante

Visita: 
Secretaria 
Interprofissional 
Forense realizou 
estudo focado na 
violência sexual 
contra ciranças e 
adolescentes

AÇÕES PRECEDEM 
A IMPLANTAÇÃO 
DO PROJETO 
ESCUTA NAS 
COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS

TRABALHO 
DE ORIENTAÇÃO 
NAS ESCOLAS

Para implantar o Projeto Escuta na comar-

ca de Cavalcante, a Corregedoria Geral da 

Justiça de Goiás (CGJGO) esteve na comar-

ca em diversos momentos com seus juízes 

auxiliares para avaliar as denúncias de abu-

sos sexuais contra jovens kalunga; com o 

programa Atualizar; com a equipe de inspe-

toria e com a Interprofissional Forense que, 

pela Portaria nº198/2015, tem o objetivo de 

desenvolver ações de prevenção.

A visita da equipe interprofissional resul-

tou em dois pareceres. O primeiro, focado na 

violência sexual contra crianças e adolescen-

tes de origem quilombola, e o segundo, técni-

co, acerca das particularidades e relevância da 

implantação de trabalho articulado das três es-

feras de Poder, no sentido de promover políti-

cas públicas de prevenção, proteção e combate 

a crimes contra criança e adolescente.

“A primeira visita da Secretaria Interprofis-

sional Forense a Cavalcante teve o objetivo de 

realizar um breve estudo interprofissional fo-

rense focado no fenômeno da violência sexual 

contra crianças e adolescentes de origem qui-

lombola, pois esse tipo de violência é caracte-

rizado por uma multiplicidade de fatores so-

ciais, culturais, políticos, econômicos, culturais 

e educacionais. Foram feitas entrevistas com 

representantes de órgãos locais e foi identifi-

cada a dificuldade do município para lidar com 

a temática. Os representantes entrevistados se 

mostraram receptivos e interessados em es-

tabelecer parceria de trabalho no combate ao 

abuso sexual”, pontua a psicóloga da Secreta-

ria Interprofissional Forense, Ana Paula Xavier.

No mês de agosto de 2015, a Secretaria In-

terprofissional Forense, começou o traba-

lho de orientação nas escolas da Comunidade 

Kalunga, no enfrentamento da violência se-

xual de crianças e adolescentes com o auxí-

lio de distribuição de cartilhas pedagógicas de 

orientação. No primeiro momento foram vi-

sitadas duas escolas no Vão do Moleque: Es-

cola Municipal da Capela do Moleque e Escola 

Maiadinha, que atendeu cerca de 150 alunos. 

Foi feita uma reunião com o secretário 

municipal da Educação, Cultura e Desporto, 

José Roberto Alves de Jesus; com a dirigen-

te das escolas rurais de Cavalcante, Josenite 

Francisco de Torres; com a coordenadora pe-

dagógica da zona rural, Gesselia Batista Dias 

Fernandes, e com a coordenadora de progra-

mas e presidente do Conselho Municipal de 

Educação, Ivani Silva Mata para expor a real 

situação das 24 escolas das zonas rurais, a 

maioria localizada na Comunidade Kalunga, 

e o que tem sendo feito nessas comunidades 

para melhoria das condições para os estudan-

tes e nas ações contra os abusos sexuais. 

Ideias sobre a captação de recursos para a 

comarca através dos governos federal e estadu-

al foram apresentadas durante a reunião como 

ferramenta para o município melhorar a situa-

ção nas escolas no que diz respeito à estrutura 

física bem como a sua manutenção e o trans-

porte dos alunos das escolas rurais.

“Reunir com representantes da Secreta-

ria da Educação Municipal foi essencial para 

compreender a realidade educacional de Ca-

valcante. Na oportunidade, nós apresenta-

mos o Projeto Escuta em busca de parceria 

nas ações de prevenção ao abuso e eles foram 

muito receptivos, abraçando a proposta e nos 

apoiando em vários aspectos”, pontua a peda-

goga Cintya Bernardes.

A primeira Audiência Pública do segun-

do semestre de 2015 foi realizada na mes-

ma semana, no Vão de Almas, Comunida-

de Kalunga, em meio à festa de Nossa Senho-

ra d’Abadia, presidida pelo corregedor-geral 

da Justiça de Goiás, desembargador Gilberto 

Marques Filho. Também participaram da Au-

diência Pública, o prefeito de Cavalcante, João 

Pereira da Silva Neto; a promotora de justiça 

da cidade, Úrsula Catarina Fernandes da Sil-

va Pinto; o juiz titular da comarca de Formosa 

e respondente em Cavalcante, Lucas de Men-

donça Lagares; o comandante-geral da Polícia 

Militar, Cel. Silvio Benedito Alves; o desembar-

gador Itamar de Lima; os juízes auxiliares da 

CGJGO, Jeronymo Pedro Villas Boas e Ronnie 

Paes Sandre, o vice-governador do Estado de 

Goiás, José Eliton, e lideranças locais.

Na ocasião, a comunidade Kalunga foi ou-

vida em seus anseios. Questões como distri-

buição de energia, construção de postos de 

saúde, estradas adequadas e a necessidade de 

um juiz titular na comarca de Cavalcante fo-

ram pontuadas na audiência.

CORREGEDORIA
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Atendimento: 
Equipes da CGJGO 
percorreram as 
escolas de Cavalcante 
ministrando palestras a 
cerca de 2 mil alunos

Embora exista 
no Estado 
brasileiro uma 
excelente base 
doutrinária no 
que diz respeito 
ao sistema 
de direitos da 
criança e do 
adolescente, 
ainda há, 
em algumas 
comunidades, o 
desconhecimento 
quase total desses 
direitos”

AÇÕES 
RECENTES
No mês de novembro do ano passado, a 

Secretaria Interprofissional Forense este-

ve na comarca de Cavalcante, com atuação 

marcante nas escolas urbanas e rurais, du-

rante cinco dias. Houve uma reunião com 

professores e coordenadores das escolas 

urbanas e rurais para a distribuição de car-

tilhas educativas e trabalho contínuo dos 

professores nas escolas contra o abuso se-

xual de crianças e adolescentes.

Na oportunidade, foram esclarecidas to-

das as ações do Projeto Escuta para os pro-

fessores que contaram casos de abuso se-

xual na comarca. Várias escolas – mesmo 

aquelas mais isoladas – foram visitadas, 

ocasião em que foram realizadas palestras 

para cerca de 2  mil alunos.

Foram visitadas as Escolas Córrego da 

Serra, Kalunga I- extensão Santo Antônio e 

Dona Joana Pereira das Virgens, localizadas 

no Vão de Almas, comunidade Kalunga, onde 

foram atendidas crianças e adolescentes do 

ensino pré-escolar ao 9º ano. Para chegar a 

Escola Dona Joana Pereira das Virgens, que 

atende nove alunos, do 3º ao 5º ano, foi pre-

ciso passar por uma fazenda, caminhar cerca 

de três quilômetros dentro da mata até che-

gar as margens do Rio Doce, onde foi feita a 

travessia de canoa, e, novamente, andar cer-

ca de um quilômetro até chegar à escola.

“Embora exista no Estado brasileiro, 

uma excelente base doutrinária no que diz 

respeito ao sistema de direitos da crian-

ça e do adolescente, ainda há em algumas 

comunidades, particularmente dos povos 

quilombolas radicados na Região Nordes-

te de Goiás, mais especificamente no mu-

nicípio de Cavalcante, o desconhecimento 

quase total desses direitos. O Projeto Es-

cuta surge como um importante instru-

mento de educação para a cidadania atra-

vés de uma série de ações. Nosso trabalho 

consiste em promover palestras educa-

tivas, momentos lúdicos, exibição de fil-

mes, distribuição de cartilhas confeccio-

nadas com materiais específicos para 

empoderar crianças e adolescentes a de-

nunciar as condutas criminosas que pos-

sam ser praticadas contra eles”, pontua a 

assistente social que integra a Secretaria 

Interprofissional Forense, Maria Nilva Fer-

nandes da Silva.

Na área urbana, foram atendidas as es-

colas municipais Tia Ceci, David José Vi-

dal, Morro Encantado e Escola Estadual 

Elias Jorge Cheim. Mais de mil alunos en-

tre educação infantil e fundamental I e en-

sino médio tiveram a orientação no en-

frentamento e combate ao abuso sexual de 

crianças e adolescentes. 

CORREGEDORIA
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SOBRE CAVALCANTE

Cavalcante é um município localizado na Re-

gião Norte do Estado de Goiás, tendo sua ori-

gem documentada no ano de 1736, com a ex-

ploração de minas de ouro pelo garimpeiro Ju-

lião Cavalcante. A cidade se destaca pelas vá-

rias cachoeiras como de Santa Bárbara, a Ponte 

de Pedra e o Rio Prata. O município abriga tam-

bém cerca de 60% da área total do Parque Na-

cional da Chapada dos Veadeiros. Cerca de 2 

mil descendentes de kalungas moram dentro 

do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalun-

ga, nos povoados Engenho, Vão do Moleque e 

Vão de Almas. Kalungas são descendentes de 

escravos fugidos e libertos das minas de ouro e 

viveram mais de 200 anos isolados.

Coragem: 
Durante palestra em 
escola, estudante 
denunciou ter sido 
abusado sexualmente

Na Escola Estadual Elias Jorge Cheim, 

localizada na comarca de Cavalcante, o es-

tudante Renato (nome fictício), de 17 anos, 

disse num exemplo de coragem, durante a 

palestra, que já foi abusado e que denuncia-

ria. Os presentes na sala de aula se emocio-

naram e Renato recebeu aplausos dos cole-

gas, abraços e muitas lágrimas.

Em janeiro deste ano, a Secretaria pro-

moveu o encontro dos professores da Rede 

Municipal e Estadual de Cavalcante e Te-

resina de Goiás para a capacitação sobre o 

tema Abuso Sexual. Compareceram cer-

ca de 190 professores, além de conselhei-

ros tutelares, integrantes do Centro de Refe-

rência de Assistência Social (Cras), no Nú-

cleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e 

membros do Ministério Público do Estado 

de Goiás (MPGO).

Na mesma semana, representantes das 

instituições da Rede de Proteção se reu-

niram com o objetivo de estabelecer uma 

parceria com as escolas na identificação 

nos casos de abusos sexuais, além de sub-

sidiá-los teoricamente e tecnicamente dos 

sinais que as crianças abusadas sexual-

mente apresentam, além de capacitar nos 

procedimentos de denúncias, como de-

nunciar, onde denunciar e como abordar 

as crianças nesses casos. 

Participaram membros dos Conselhos 

Tutelares de Teresina e Cavalcante, os pre-

feitos dos dois municípios, o delegado de 

polícia que responde pela região, o secretá-

rio de saúde e educação, além de integran-

tes do Nasf e Cras. Foi esclarecido o papel de 

cada um nesse processo e ficou estabeleci-

da a Coordenadoria da Rede de Proteção de 

Cavalcante e Teresina, que definiram a cria-

ção de uma Rede Executiva para a efetivida-

de da Rede de Proteção.

CORREGEDORIA
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DE ACORDO COM A JUÍZA MARIA UMBELINA ZORZETTI,  
O PROJETO JUSTIÇA TERAPÊUTICA OFERECE AO RÉU 
UMA CONDIÇÃO MAIS ASSERTIVA E UMA RESPOSTA 
MAIS EFICAZ PARA A CRIMINALIDADE

A ESPERANÇA CONFIRMADA 
COM A BAIXA REINCIDÊNCIA

Texto 
Arianne Lopes

Fotos
Hernany Cesar
Aline Caetano

Atividades: 
Jovens atendidos 
pelo Justiça 
Terapêutica 
participam de 
grupos reflexivos

O programa oferece atividades e grupos 

reflexivos de forma harmônica ao cumpri-

mento da pena. A participação no Justiça 

Terapêutica é, inclusive, uma forma de mo-

nitorar o réu e ajudar o trabalho da Execu-

ção Penal, para fins de progressão do regi-

me. A equipe técnica, composta por pro-

fissionais de psicologia, serviço social, 

pedagogia, musicoterapia, terapia corpo-

ral, direito e administração realiza mais de 

450 atendimentos ao mês, entre individuais 

e em grupo.

De acordo com Maria Umbelina, por 

meio do programa, o juiz proporciona um 

outro olhar para o indivíduo e para a socie-

dade, se aproximando da filosofia da Jus-

construção de uma sociedade mais igualitá-

ria, mais justa e com oportunidades para to-

dos. Sem um olhar atento e próximo às pes-

soas, o juiz não terá como oferecer a realiza-

ção de uma Justiça de fato”, frisa a juíza.

Para Maria Umbelina, é inadmissível o 

discurso de que a pena recupera o preso. 

Ela é enfática ao avaliar que o que aconte-

ce é o contrário. “A pena piora a situação da 

pessoa se vem desacompanhada de medi-

das ressocializadoras. Para o sujeito em per-

feitas condições de saúde a prisão já repre-

senta um flagelo, e para aquele que se en-

contra debilitado física e psicologicamente, 

a prisão desacompanhada de tratamento é 

ato de desumanidade”, salienta.

U
m em cada quatro condenados 

reincide no crime, revelou uma 

pesquisa inédita realizada pelo Ins-

tituto de Pesquisa Econômico Apli-

cada (Ipea). A dificuldade em con-

seguir emprego, a baixa escolaridade e até 

a discriminação são alguns dos fatores que 

contribuem para a alta reincidência. No 

entanto, o Programa Justiça Terapêutica 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goi-

ás (TJGO), idealizado pela juíza Maria Um-

belina Zorzetti, tem conseguido modificar 

essa estatística. Em cinco anos de progra-

ma, desde sua implantação em outubro de 

2010, 84% dos 1.728 atendidos não tiveram 

reincidência criminal.

tiça Restaurativa, ou seja, oferecendo uma 

condição mais assertiva e uma resposta 

mais eficaz para a criminalidade.

Homens com menos de 30 anos de ida-

de, com ensino escolar incompleto e vín-

culos familiares desfeitos representam a 

maioria do público beneficiado. Eles come-

teram crimes em que a droga estava pre-

sente de alguma forma – para alimentar o 

vício ou o tráfico. 

“É necessário trabalhar além da punição 

penal, para que seja possível reinserir essa 

pessoa na sociedade. O objetivo do progra-

ma é ouvir, acompanhar e ajudar esse públi-

co. O Judiciário tem a obrigação de ofere-

cer soluções eficazes que contribuam com a 

JUSTIÇA TERAPÊUTICA
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USUÁRIO 
DE DROGAS É 
O DESTINATÁRIO 
DE POLÍTICAS 
DE ATENÇÃO,
REINSERÇÃO 
E REDUÇÃO DE 
VULNERABILIDADES

De acordo com a juíza Maria Umbelina Zor-

zetti, a ideia de punição pura e simples não 

minimiza o problema da criminalidade e do 

aumento de violência. É preciso que tenha 

uma tutela jurídica justa, efetiva e eficaz. “Per-

cebe-se que o controle social do Estado ain-

da está preso ao paradigma retributivo com 

aplicação de pena e privação da liberdade. Se-

rá preciso vencer preconceitos e implementar 

no Judiciário ideias de solução das questões 

de fundo com a aplicação de ferramentas de 

mediação, intervenção breve, na busca da re-

construção de relacionamentos, na restaura-

ção de redes familiares e na formação de redes 

sociais. Com base nessa nova visão, o usuário 

de drogas se apresenta como destinatário de 

políticas de atenção, reinserção e redução de 

vulnerabilidades”, completa.

Porém, a magistrada destaca que ape-

sar da avaliação positiva, os desafios são vá-

rios e contínuos. “Apesar de todo o progres-

so que o serviço tem alcançado e dos resul-

tados expressivos, a dinâmica do ser humano 

no contexto droga-crime é ainda mais com-

plexa. Oferecer acolhimento, oportunidade 

de reflexão e resgate de autonomia para es-

sas pessoas não tem uma receita única”, en-

fatiza. Porém, para ela, do ponto de vista ins-

titucional, o principal desafio do programa é 

ampliar sua estrutura para o alcance de uma 

demanda reprimida, tanto na capital quanto 

no interior. “Avançar para todas as regiões do 

Estado e alcançar cada vez mais pessoas que 

precisam de uma oportunidade real para mu-

dar o rumo de sua história”.

Percebe-se que o controle social do 
Estado ainda está preso ao paradigma 
retributivo, com aplicação de pena e 
privação de liberdade”
JUÍZA MARIA UMBELINA ZORZETTI, IDEALIZADORA DO PROGRAMA JUSTIÇA TERAPÊUTICA

NOVOS RUMOS 

O Programa Justiça Terapêutica começou 

a ser projetado em maio de 2010, com 

sua implantação tendo ocorrido no dia 19 

de outubro do mesmo ano. O esboço inicial 

surgiu a partir do grupo de monitoramen-

to do sistema prisional, com a discussão 

dos magistrados para soluções mais céleres 

e mais efetivas no combate à criminalida-

de. Uma equipe formada por magistrados e 

servidores foi criada para elaborar o projeto, 

que se fundamentou, no princípio, no mo-

delo do programa de mesmo nome do Esta-

do do Rio Grande do Sul. “Hoje, o programa 

goiano, já amadurecido, tem suas próprias 

diretrizes, filosofia e rotinas de atuação”, 

contou a juíza Maria Umbelina Zorzetti.

Ao avaliar esses cinco anos do programa, 

a magistrada lembra que, desde a implanta-

COMBATE À 
CRIMINALIDADE

ção, o Justiça Terapêutica buscou se adaptar 

à realidade de Goiás e do Judiciário Goiano. 

“Fomos nos reinventando, criando a equi-

pe, definindo os instrumentos necessários, 

elaborando ações efetivas tanto no âmbito 

do tratamento quanto no âmbito da reinser-

ção. Um processo de construção contínua 

para se chegar aos moldes e ao lugar em que 

ocupamos hoje. O Programa Justiça Tera-

pêutica em seus cinco anos de atuação en-

controu seu lugar de mediador, entre o in-

frator inserido no Judiciário e o acesso às 

Políticas Públicas e de Governo que o colo-

cam na posição de cidadão de direitos e de-

veres. Um balanço bastante positivo, tendo 

em vista o pioneirismo da natureza de nos-

so trabalho e o alcance satisfatório dos re-

sultados que temos até então”, avalia.

FAMILIARES

O Justiça Terapêutica atende, em sua maio-

ria, pessoas com envolvimento na Justiça, 

na área criminal. No entanto, sua máxima é 

acolher qualquer pessoa – familiar ou usuá-

rio de substância psicoativa – que chegar ao 

setor. “A diferença é que, sem processo judi-

cial, não faremos um acolhimento e encami-

nhamento para a rede e não tem como acom-

panhá-lo como fazemos com nosso público-

-alvo”, esclarece Thayssa Maria Garcia Moia-

na. Ainda segundo ela, o participante com 

processo judicial pode ser encaminhado pelo 

juiz, por outro serviço de equipe multiprofis-

sional da comarca ou voluntariamente.
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“CADA UM 
AQUI É ÚNICO”, 
DIZ JUÍZA
Cada indivíduo é um, cada história é úni-

ca e por isso os participantes do Justi-

ça Terapêutica precisam ser olhados com 

cuidado e muita responsabilidade para que 

se consigam resultados significativos. Essa 

é a mentalidade da coordenadora do pro-

grama, juíza Maria Umbelina Zorzetti, o que 

faz o programa mais humano na opinião de 

seus integrantes.

Aos 26 anos, Maria* afirma que é usuária 

de maconha. A jovem tem um currículo ex-

tenso, já cursou duas faculdades e tinha um 

trabalho estável. Maria é homossexual, casa-

da e tem uma filha de 1 9 anos. Segundo ela, a 

filha é tudo em sua vida. Porém, foi presa por 

policiais no momento que em ia comprar a 

droga. “Desde os 12 anos eu fumo. É algo que 

me relaxa. Mas eu sei que estou errada e pre-

ciso dar exemplo para minha filha”, disse.

A jovem, também formada em Admi-

nistração, garante que daqui para frente a 

vida será nova. “Aqui eles não nos obrigam 

a nada. Nos fazem refletir e nos dão a espe-

rança de uma vida melhor”, frisa. De acordo 

com ela, a maconha é a “porta de entrada”. “A 

gente começa pela maconha, quando vê já 

estamos no crack”, disse, durante o encontro 

com o grupo realizado no fórum criminal.

O pai de Maria a acompanha em todos 

os encontros. Segundo ele, é uma forma de 

incentivar a filha a participar dos grupos. 

“Eu confio nela, mas tenho medo de que 

ela desvie o caminho”, conta o aposentado 

de 78 anos. “Enquanto eu tiver vida, vou lu-

tar para que minha filha escolha o melhor. 

O meu papel é dar apoio em todos os mo-

mentos. Eu lhe ensinei uma coisa, mas ela 

está fazendo outra”, lamenta.

Há dois meses participando do Progra-

ma Justiça Terapêutica, José*, também de 

26 anos, começou a usar drogas jovem, com 

18 anos. Hoje, ele mora somente com a mãe, 

o pai morreu vítima de bala perdida e o úni-

co irmão casou. Ao falar de sua experiência 

no programa, ele é enfático. “Me sinto bem 

aqui. Estou gostando desse contato. Há no-

vas amizades, trocas de experiências e mui-

to aprendizado”, concluiu.

O desejo de vida nova também está em 

José. Ele sonha em mudar de vida e construir 

uma família. “Sou novo e tenho muito o que 

viver ainda. A vida não me deu oportunida-

des, mas agora eu aprendi que é preciso correr 

atrás e não esperar. Não quero ver minha mãe 

sofrer”, disse com os olhos cheios de lágrimas.

Ele conta que sofreu muita discriminação 

por ser negro e usuário de drogas. De acordo 

com ele, muitas pessoas têm preconceitos e 

são poucas as que ajudam. “Nem todo mun-

do sabe desse programa. Se eu pudesse tra-

zia uma galera para cá. Vejo que estou ten-

do uma oportunidade única. Há um mês não 

uso nenhuma droga”, comemora, ao lembrar 

da superação, já que todos os dias fazia uso 

de alguma substância.

Também entre o grupo está João*, de 23 

anos, ele estava indo para o estádio de futebol 

quando foi preso portando maconha no bol-

so. “Quando acabar aqui, quero voltar para São 

Paulo. Vim para Goiânia para ficar mais pró-

ximo dos meus tios e avós. “Estava cursando 

faculdade de publicidade e propaganda quan-

do deixei tudo para vir para cá”, conta. Os en-

contros com o grupo são importantes fazendo 

com que haja reflexão dos atos. “Pelo caminho 

errado, as coisas são muito fáceis, comecei a 

fumar maconha com 17 anos”, revela.

Mais importante que tratar a droga ou as-

sumir um discurso sobre os prejuízos 

pessoais e sociais que ela pode causar, o 

Justiça Terapêutica traça ações voltadas pa-

ra a reflexão. Segundo a psicóloga Thayssa 

Moiana, é preciso que este indivíduo per-

ceba o lugar que a droga ocupa em sua vi-

da, como ela se relaciona com a criminali-

dade em sua realidade. Além disso, é neces-

sário fazer com que essa pessoa possa refle-

tir sobre seus propósitos e projetos de vida e 

quais as escolhas que tem tomado.

“Enfim, nosso trabalho não é pela absti-

nência por si só, nossa missão é estar com 

as pessoas, mediante processos reflexivos e 

educativos, na construção de sua autono-

De acordo com Davyson de Abreu Machado, 

terapeuta corporal e coordenador do Nú-

cleo de Grupos, as pessoas que frequentam o 

Programa Justiça Terapêutica são chamadas 

de “participantes”. Ele observa que o principal 

para eles é a possibilidade de cumprimento 

da medida em um ambiente humano e que 

lhe dá a chance de refletir sobre essa relação 

com as drogas e o Judiciário.

Além disso, Davyson ressalta que, apesar 

do contato com as famílias ser pouco, a equi-

pe tem ótimos feed back dos familiares. “Tra-

balhar nesse ambiente é uma oportunidade 

única. A importância em minha vida é a pró-

pria realização pessoal e profissional que te-

nho com esse trabalho”, conta.

AÇÕES 
VOLTADAS 
PARA A REFLEXÃO

mia. A droga e o crime são apenas mais dois 

elementos de uma rede complexa de con-

texto de vida, resiliência, projetos pessoais e 

escolhas de vida, relata.

A psicóloga esclarece de que forma os 

participantes são encaminhados para a rede 

pública de saúde. “Junto a isso há uma visão 

mais ampla e uma tentativa maior de ofe-

recer-lhe acesso a outros tipos de serviços 

básicos de atenção para que ele se torne um 

cidadão de direitos e deveres, protagonista 

de seu meio social; para que o crime seja 

uma opção de fato e não a falta de opções 

de uma vida”, reitera.

Segundo ele, os encontros são semanais e 

presenciais. Os grupos acontecem em sistema 

de conversas e dinâmicas e têm duração de 

uma hora. O tempo de permanência dos par-

ticipantes é variável, mas, em geral, dura entre 

três a seis meses. No entanto, há casos em que 

há participantes com mais de um ano. “O nos-

so diferencial é a escuta sem preconceitos que 

fazemos combinada com o entendimento de 

que cada pessoa é responsável pelas suas es-

colhas. A partir dessa perspectiva trabalhamos 

em cima de processos reflexivos e da autono-

mia de cada um”, pontua.

Pelo caminho errado as coisas são 
muito fáceis, comecei a fumar 
maconha aos 17 anos”
JOÃO, DE 23 ANOS, ATENDIDO PELO JUSTIÇA TERAPÊUTICA

POSSIBILIDADE REFLETIR 
SOBRE RELAÇÃO COM AS DROGAS
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JUSTIÇA TERAPÊUTICA PROMOVE AUDIÊNCIA COLETIVA 
COM MOTORISTAS QUE FORAM PRESOS EM FLAGRANTE 
POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

COMBATE À 
SENSAÇÃO 
DE IMPUNIDADE

Texto 
Lilian Cury

Fotos
IstockPhotos

Infratores: 
Motoristas 
presos dirigindo 
alcoolizados 
participam de 
audiência coletiva

Para a magistrada “é de extrema impor-

tância desenvolver um trabalho preventivo 

com esses infratores, que demonstram não 

ter consciência da incompatibilidade exis-

tente entre álcool e direção”. 

Daniela era uma das poucas mulheres 

da plateia. Visualmente desconfortável por 

ter cometido a infração, ela diz que “mere-

ceu um grande puxão de orelha”. Segundo 

a jovem, apesar de “não ser de beber”, re-

solveu tomar duas latas de cerveja, em um 

churrasco com os amigos da faculdade. Ao 

sair da confraternização, sozinha, foi pa-

rada numa blitz. Soprou o bafômetro e foi 

presa em flagrante. 

“Sou uma pessoa de bem. Mas errei quan-

do peguei meu carro e não pensei em nada. 

Foi constrangedor ser detida e ter a possibi-

lidade de responder um processo criminal. 

Aprendi a lição, é assustador pensar no que 

poderia ser meu destino: uma fatalidade po-

deria acontecer e eu estaria atrás das grades 

com a consciência mais pesada ainda”. 

Além do Poder Judiciário, ministram a 

palestra representantes do Departamen-

to Nacional de Trânsito (Detran) e Ministé-

rio Público. (*nomes fictícios para preservar 

identidade dos personagens)

Na audiência coletiva, promovida pelo 

Programa Justiça Terapêutica, ele perce-

beu que muitas outras pessoas comparti-

lhavam o mesmo sentimento de vergonha. 

Histórias de quem saiu pensando em se di-

vertir, mas que o bafômetro denunciou ir-

responsabilidade. Foram presos por beber e 

dirigir, crime previsto no artigo 306 do Có-

digo de Trânsito Brasileiro. 

Ao participar da iniciativa, os infrato-

res intimados conhecem a possibilidade 

de suspensão do processo criminal. A pena 

para o delito da direção alcoolizada é de 

seis meses a três anos de reclusão, multa e 

suspensão da habilitação para dirigir, uma 

F
rancisco* voltava sozinho de uma 

festa, quando o dia de domingo ama-

nhecia. Seus olhos estavam semicer-

rados pelo efeito do álcool, mas ele 

continuou o caminho de casa, ao vo-

lante. Embriagado, não conseguiu fazer 

uma curva na rotatória, perdeu o controle 

do veículo e se chocou contra uma árvore. 

O carro ficou destruído, ferimentos leves to-

maram seu corpo, mas o pior foi imensu-

rável. “Não há palavras no mundo para ex-

plicar a vergonha que senti, quando liguei 

para o meu pai, pedindo para que me desse 

assistência e me buscasse na delegacia. Mi-

nha vida ficou mais acabada do que o carro”. 

vez que não se envolveram em acidentes 

e fizeram vítimas. Contudo, a maioria dos 

casos envolve réus primários, o que, pelo 

Código Penal, possibilita transmutação da 

pena mínima – inferior a um ano – em prol 

do benefício. A contrapartida é, além de as-

sistir às palestras educativas do programa, 

comparecer em juízo esporadicamente e, 

principalmente, não reincidir. 

A iniciativa do Justiça Terapêutica vol-

tada a esses motoristas é da 12ª Vara Cri-

minal de Goiânia, que tem a competên-

cia de julgar os crimes de trânsito desde a 

edição da Lei nº 17.541/2012. Nos anos de 

2014 e 2015, mais de 300 condutores par-

ticiparam. Conforme explica a 2ª juíza da 

unidade, Maria Umbelina Zorzetti, a me-

dida visa “combater a sensação de impu-

nidade, para infrator e sociedade, já que a 

pena não é aplicada, diante da grande in-

cidência de casos assim”. 

No auditório do Fórum Fenelon Teodo-

ro Reis, cerca de 90 infratores participa-

ram com Francisco da sétima audiência, 

realizada desde 2013. “Realmente, há mui-

tos motoristas imprudentes ‘à solta’. É pre-

ocupante, o trânsito pode ser fatal”, diz em 

meio a embaraço. 

JUSTIÇA MÓVEL
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T
odas as unidades judiciárias de Goi-

ás se mobilizaram, no biênio 2015/17, 

para a realização da  Campanha Jus-

tiça Pela Paz em Casa. Segundo o pre-

sidente da Coordenadoria Estadual da 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e 

Familiar e de Execução Penal, desembargador 

Luiz Cláudio Veiga Braga, o trabalho realizado 

pela coordenadoria foi importante por colocar 

no centro do debate a questão sobre crime de 

gênero, não só relacionado a procedimentos 

apuratórios ou punição de autores, mas a im-

plementação de políticas de conscientização 

no combate a esse tipo de violência.

De acordo com Luiz Cláudio Veiga Bra-

ga, com esse propósito, em março de 2015, o 

TJGO, junto aos Tribunais de Justiça de todo 

o País, aderiu à campanha Justiça Pela Paz 

em Casa, que teve como objetivo dar celeri-

dade aos processos de violência doméstica e 

feminicídio. A iniciativa foi criada pela pre-

com que o mais forte se sobreponha ao mais 

fraco”. Segundo o presidente, em algumas so-

ciedades radicais, ainda prevalece a discrimi-

nação contra a mulher, a ponto de atribuir-lhe 

papéis secundários ou, até mesmo, renegá-la 

à condição de escrava ou de simples objeto.

Atualmente, entre 5.350 servidores, 3.484 

são mulheres, ou seja, 65% do total. Já no 

quadro de magistrados, a situação se inver-

te. Dos 386, 135 são mulheres, o que signifi-

ca 35%, restando 65% de homens. “Estes nú-

meros revelam a importância do trabalho da 

mulher nos meios judiciários, onde ela de-

sempenha papel igualitário com seus co-

legas, recebendo salários isonomicamente 

equiparados”, afirmou.

A superintendente executiva da Secreta-

ria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento 

Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Hu-

manos e do Trabalho, Gláucia Maria Teodo-

ro Reis, ressalta que o TJGO é parceiro da Po-

sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 

ministra Cármen Lúcia, que é defensora dos 

direitos das mulheres e votou pela constitu-

cionalidade da Lei Maria da Penha em 2012. 

“A Justiça goiana está preocupada com a 

causa. A mulher ainda tem receio de denun-

ciar, mas já começa a mudar. O nosso tra-

balho busca despertar para a consciência e 

necessidade de combater esse tipo de crime”.

Foram montadas forças-tarefa para julga-

mento de processos relacionados à violên-

cia doméstica, com sessões especiais de júri, 

audiências e pautas exclusivas sobre o tema 

nas câmaras criminais. “A ação se destacou 

não pelo andamento processual, mas pelo 

caráter pedagógico para a conscientização”, 

afirmou o desembargador Luiz Cláudio.

Para o presidente do TJGO, desembarga-

dor Leobino Valente Chaves, “a preocupação 

de se falar menos sobre violência e mais dire-

tamente sobre desigualdade é porque esta faz 

der Executivo na busca de meios no comba-

te à violência contra a mulher. Segundo ela, a 

luta no enfrentamento é dever de todos, para 

que se implante novas políticas públicas para 

as mulheres. “Esse tipo de crime não discri-

mina classe social, grau de escolaridade, ren-

da ou idade, por isso, a necessidade de conti-

nuar a construção dessa rede”, pontuou.

O titular do 2º Juizado de Violência Do-

méstica Familiar contra a Mulher, juiz William 

Costa Mello afirma que o maior número de 

ações que chegam ao protocolo judicial de 

Goiânia é dos juizados da mulher. Segundo 

ele, esse volume cresce a cada dia. “O Justiça 

pela Paz em Casa colabora para aprofundar 

análises sobre as causas que levam a atitudes 

violentas. E o Judiciário tem acompanhado 

isso de perto”, salientou, ao lembrar que a Lei 

Maria da Penha, que pune os atos de violên-

cia contra a mulher, promulgada em 2006, 

significou um grande avanço.

GOIÁS 
ENCAMPA 
A LUTA 
DA MULHER

Texto/entrevista 
João Carlos de Faria

Fotos
Wagner Soares

Mobilização: 
Solenidade de 
lançamento da 
Campanha Justiça 
Pela Paz em Casa

PELA PAZ EM CASA
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INICIATIVAS PIONEIRAS COLABORAM PARA 
CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL, ATENDIMENTO A VÍTIMAS E 
AUTORES DE AGRESSÃO A FIM DE EVITAR REINCIDÊNCIA

LUTA CONTRA 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Texto 
Lilian Cury

Fotos
Aline Caetano 
Agnaldo Teixeira
Wagner Soares

Cultural: 
Vera Morselli 
entende que, por 
questões culturais, 
homem, muitas 
vezes, não lida bem 
com o fato de as 
mulheres estarem 
conseguindo mais 
espaço na sociedade

homens são praticados, majoritariamente, 

por armas de fogo (48% dos casos de mulhe-

res, contra 73%, dos homens). Os dados são 

da pesquisa Mapa da Violência 2015: Homi-

cídio de Mulheres no Brasil, da Faculdade La-

tino-Americana de Ciências Sociais (Flacso). 

“Combater a violência doméstica exi-

ge uma série de ações que envolvem cons-

cientização social – para extinguir a relação 

de inferioridade e de propriedade, na qual a 

mulher fica envolta – e investir numa res-

posta estatal rápida.” A afirmação é do de-

sembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, que, 

no início de 2015, passou a presidir a Coor-

denadoria Estadual da Mulher em Situação 

de Violência Doméstica e Familiar e de Exe-

cução Penal do Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás (TJGO). 

G
oiás é destaque nacional negativo 

quando se trata de violência contra 

a mulher, ocupando o terceiro lugar 

no ranking dos Estados com maior 

número de homicídios nesse senti-

do, num índice de 8,6 mortes para cada 100 

mil, perdendo, apenas, para Roraima e Espí-

rito Santo. Dos 100 municípios mais perigo-

sos para a mulher no Brasil, 11 são goianos, 

o que deixa Goiás atrás apenas da Bahia, 

que figura com 16 cidades na lista. 

Em mais da metade dos casos (50,3%), os 

assassinatos de mulheres ocorrem dentro do 

lar. A causa de morte, na maioria das situa-

ções, é por estrangulamento ou perfuração 

de objetos cortantes, indicando maior pre-

sença de crimes de ódio ou por motivos fú-

teis/banais; enquanto que os homicídios de 

Em 2015, várias ações foram encampa-

das pelo Poder Judiciário que incluíram a 

campanha Justiça pela Paz em Casa – para 

priorizar trâmite dos processos que tratam 

de crimes de gênero – e parcerias com ou-

tros setores públicos e privados para atuar 

com atendimento a vítimas e aos autores de 

agressão. Goiás pode ter um caminho longo 

e árduo a percorrer contra os índices alar-

mantes, mas o TJGO saiu na frente, como 

pioneiro em projetos que já estão servindo 

de exemplo para os Tribunais do País. 

PELA PAZ EM CASA 
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fícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

-GO) e integrantes da Superintendência Es-

tadual Executiva da Mulher e da Igualdade 

Racial. Na primeira turma, há 15 participan-

tes que têm relatório de frequência e partici-

pação enviado à Justiça. 

“A violência atinge toda a família e tende a 

se perpetuar se os diversos paradigmas que a 

justificam não forem trabalhados com os en-

volvidos neste ciclo. Criar um espaço que pos-

sibilite a esses homens refletir sobre seus atos 

é prioridade, tendo em vista que esta forma 

de atuação dá condições para que eles olhem 

para a sua história e, consequentemente, para 

si, podendo, por meio desta leitura, compre-

ender o que os levou a cometer atos violentos 

Para a professora de psicologia da PUC-

-GO Vera Morselli, também integrante da 

iniciativa, por questões culturais, o homem, 

muitas vezes, não lida bem com o fato de mu-

lheres estarem conseguindo mais espaço na 

sociedade, que incidem em independência 

financeira e emocional. “Acaba havendo uma 

disputa de poder entre a mulher e o homem, o 

que não pode existir no simbólico masculino. 

Abordamos isso de maneira geral e no âmbi-

to doméstico: o homem não precisa se enca-

rar como provedor e ter a palavra final, já que, 

muitas vezes, a palavra final é bater”.

Acompanhando o filho em todas as ses-

sões, o único frequentador voluntário é Ge-

raldo, de 64 anos, pai de Ronaldo*, de 32. Ele 

O pensamento equivocado e intrínseco em 

muitos homens, de inferiorizar a mulher e 

tratá-la como propriedade, é considerado o 

cerne da violência de gênero. Essa concep-

ção, aliada ao uso abusivo de álcool e drogas, 

contribui para desencadear agressões físicas, 

emocionais e verbais. “E, enquanto houver 

a combinação dos dois fatores, não há co-

mo romper o ciclo dos crimes incursos na 

Lei Maria da Penha”, conforme afirma o juiz 

William Costa Mello, do 2º Juizado da Mu-

lher de Goiânia.

Por isso que, além de impor as sanções 

penais, o Poder Judiciário está preocupado 

em conscientizar os autores de agressão e, 

assim, evitar a reincidência de crimes. Dessa 

forma, foi criado o projeto-piloto dos Grupos 

Reflexivos, que impõe participação compul-

sória – como uma das medidas protetivas 

– a acusados de violência doméstica, que 

aguardam o trâmite de seus processos. 

São 16 oficinas temáticas semanais, mi-

nistradas por professores e alunos da Ponti-

e, assim, interromper o ciclo de violência do-

méstica e familiar”, destaca Costa Mello.

Dispostos em círculo, os autores são con-

vidados a discutir a temática, com filmes e ex-

posições de assuntos que tratam de questões 

de gênero. Segundo o coordenador dos Gru-

pos Reflexivos, José Geraldo Veloso Maga-

lhães, a intenção é oferecer aos homens uma 

oportunidade para mudar de atitude, não uma 

punição. “A maioria é vítima de violência – 

sofreu ou viu de perto a violência doméstica 

e a tendência é repetir isso e ensinar aos fi-

lhos. No início, eles não se reconhecem como 

agressores e acreditam que o tipo de ato que 

cometeram é normal ou não chega a ser vio-

lência. É preciso quebrar esse ciclo”.

INICIATIVA 
BUSCA DISCUTIR 
A IMAGEM 
DA MULHER 
NA SOCIEDADE 
E, COM ISSO, 
EVITAR 
REINCIDÊNCIA NOS 
CRIMES INCURSOS 
NA LEI MARIA 
DA PENHA. 

Criar espaço para os homens refletirem 
sobre seus atos é prioridade”
JUIZ WILLIAM COSTA MELLO, DO 2º JUIZADO DA MULHER DE GOIÂNIA

Discussão

Grupo participa de 
oficina temática, 
com professores 
da PUC-GO e da 
Superintendência 
Estadual Executiva da 
Mulher e da Igualdade 
Racial
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em casa, mas não adiantou. Ele ainda usa, mas 

tenho fé que vai sair dessa”, diz em relação ao 

tratamento de saúde e terapêutico que Ronal-

do foi encaminhado, paralelamente. 

O conteúdo das reuniões tem sido provei-

toso para o participante Matheus (nome fic-

tício). Ele acredita que essas discussões de-

veriam ser abordadas em “salas de aula, no 

ensino regular de crianças e jovens, para já 

começar a conscientização sobre o papel da 

mulher na sociedade”, afirma o rapaz de 30 

anos, que atuava com mestre de obras e tem 

curso superior de administração de empresas. 

Inicialmente, o jovem confessa que en-

xergou como punição as imposições de fre-

quentar o grupo reflexivo, mas, com o tem-

po, percebeu que era, na verdade, uma “óti-

ma oportunidade para conversar, desabafar 

e aprender, com abordagens que se trans-

formam em pensamentos, que ficam na 

mente dias depois”.

Entre os ensinamentos, ele cita que vis-

lumbra a necessidade de as pessoas diferen-

ciarem os sentimentos de amor e de paixão 

e, ainda, incentivar o diálogo e o respeito em 

toda relação interpessoal. 

conta que está surpreso com a iniciativa e 

acredita na influência positiva da participa-

ção à vida do filho. “São esclarecimentos mui-

to bons para a turma, com debates, que en-

volvem e incentivam os participantes. Tenho 

certeza de que está sendo bom para meu fi-

lho agora e o ajudará em seu futuro relacio-

namento”, afirmou Geraldo.

Ronaldo passou 21 dias na prisão. O con-

flito com a ex-companheira começou com 

uma discussão em decorrência da pensão 

alimentícia devida à filha. Geraldo, que tem 

quase 40 anos de casamento com a mãe de 

seus três herdeiros, fala com melancolia so-

bre a falta de diálogo existente hoje na so-

ciedade, fator motivante da maioria dos de-

sentendimentos, em sua opinião. 

O homem, que trabalhou como motoris-

ta por quase toda sua vida adulta, conta que, 

por causa de seu emprego e rotina, não pôde 

acompanhar o crescimento dos filhos de for-

ma mais próxima. “Venho com meu filho para 

incentivá-lo, dar suporte. De uma forma, que-

ro compensar o tempo que não ficamos juntos 

durante seu crescimento. Na época da esco-

la, ele começou a usar drogas. Foi repreendido 

a ter repulsa da atitude dele, mas não objetiva 

o afastamento do lar – ela, apenas, quer tentar 

uma mudança de postura do companheiro”. 

Mesmo nas situações em que há a separa-

ção de corpos, a mediação também pode co-

laborar com o bem-estar da família. “A inten-

ção é, também, resolver problemas de con-

vívio além do crime, de interesse social ou 

econômico das partes. Muitos têm filhos e 

bens em comum. É preciso incentivar a har-

monia entre ambos e não apenas promover a 

punição”, sintetiza Alice.

Para a magistrada, o projeto tem função 

social importante e complementa sua atua-

ção. “Esse tipo de conflito não se finaliza, ape-

nas, com a sentença condenatória, se não tra-

tado, ele permanece. O juiz tem de ser sen-

sível para saber que seu papel não termina 

quando é proferido o veredicto”. 

Idealizadora do Dialogando a Gente se En-

tende, a servidora da comarca Maria Lúcia de 

Castro acredita que pode atuar como facilita-

dora do diálogo familiar. “O trabalho do me-

diador facilitador pode realizar a desconstru-

ção do conflito, fazendo com que os partici-

pantes reconheçam o cerne do problema e 

busquem as soluções que vão satisfazer a am-

bos”, destacou.

Num universo de 6 mil ações penais na 2ª 

Vara criminal da comarca de Luziânia, 

um terço corresponde à Lei Maria da Pe-

nha. Muitas vezes, um réu já foi condenado 

por agressão ou ameaça à mulher e reinci-

de no mesmo delito. Para mudar esse qua-

dro, a juíza titular da unidade, Alice Teles de 

Oliveira, instaurou uma mediação inédita 

no País: colocar vítima e autor da agressão 

frente a frente, intermediados por um pro-

fissional especializado, com o projeto Dia-

logando a Gente se Entende.

A iniciativa não interfere no andamento do 

processo penal ou numa futura condenação, e 

são encaminhados, apenas, os casos em que 

há possibilidade de diálogo, respeitando vonta-

de da mulher, conforme a magistrada esclarece. 

“Há muitas situações em que a vítima não quer 

mais contato com o ex-companheiro e é pre-

ciso ponderar isso. Contudo, há muitas outras 

circunstâncias em que o vínculo afetivo é maior 

que a agressão ou o casal reata, mesmo com a 

ação penal em trâmite”.

Um pré-requisito, inclusive, é receber réu e 

denunciante em audiência judicial antes de su-

gerir a mediação. “Observamos que, muitas ve-

zes, apesar de o casal reatar, não significa que 

houve perdão por parte da mulher. Ela continua 

MEDIAÇÃO PROMOVE 
O DIÁLOGO ENTRE 
AGRESSOR E VÍTIMA
PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO BUSCAM RELAÇÃO MAIS 
PACÍFICA COM O PROJETO DIALOGANDO A GENTE SE ENTENDE

Tenho certeza de 
que está sendo 
bom para meu 
filho e o ajudará 
em seu futuro 
relacionamento”
GERALDO, PAI DE AGRESSOR QUE 
PARTICIPA DE GRUPO REFLEXIVO 
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ACERTANDO OS PONTEIROS

No decorrer da conversa, o ex-mari-

do confessa que agrediu a antiga compa-

nheira por ciúmes, ao ver o novo namora-

do em sua antiga casa, “andando sem cami-

sa e abrindo a porta da geladeira”. Após uma 

bebedeira, ele foi tirar satisfações e a briga 

se tornou física. Maria Lúcia, prontamente, 

o indaga: “Você já havia falado isso para ela 

antes?”. Um “não” constrangido ressoou. 

Ao fim, aos dois, a mediadora explica que 

eles podem ter atendimento e acompanha-

mento realizado por psicólogos e assisten-

tes sociais, do programa Justiça Restaurati-

va e, se desejarem, podem ter outra media-

ção, na presença, inclusive, do filho maior 

de idade. Eles aceitam prontamente as duas 

ofertas e marcam o próximo encontro.

“Vocês têm muito carinho pelos filhos. 

Viver em conflito não é bom. Vocês não 

precisam ser amigos, só precisam entender 

que, eventualmente, vão precisar tratar de 

assuntos familiares. Por que, então, não ter 

paz? Vocês têm o poder de resolver isso da 

melhor forma”, elucida a servidora. 

Após a saída da sala, o homem desaba-

fa. “Alívio. Quero começar uma vida nova e 

seguir em frente. Acredito que isso está em 

minhas mãos. Não vamos voltar a viver jun-

tos, mas tenho carinho pela minha família”. 

A mulher concorda. “Não tenho raiva dele, 

não o quero mal. Só quero paz para todos”.

Ela, comerciante, de 45 anos. Ele, zelador, 

de 49 anos. Há quase três décadas, se co-

nheceram e se casaram. No ano passado, se 

separaram. As discórdias com o término do 

relacionamento figuram agora num proces-

so penal de agressão, incurso na Lei Maria 

da Penha. Os dois evitam se encontrar e mal 

trocam olhares, mas durante a mediação do 

projeto Dialogando a Gente se Entende, da 

comarca de Luziânia, tiveram de acertar os 

pontos em comum: os cinco filhos que estão 

sofrendo com as rixas entre os pais.

O encontro do casal é mediado pela ser-

vidora Maria Lúcia de Castro, que tem, no 

currículo, cursos ministrados na área de 

conciliação, mediação e pacificação. Após 

os cumprimentos, ela dá o tom da conver-

sa. “Não sou juíza e sequer estou com o pro-

cesso penal. Apenas sei que vocês estão em 

conflito. Quero frisar a importância de ter 

uma comunicação mais tranquila e saudá-

vel. Vocês não têm de ser amigos, nem ma-

rido e mulher novamente. Contudo, têm fi-

lhos e isso representa um laço eterno”. 

As regras do encontro são colocadas à 

discussão na mesa-redonda. A conversa me-

diada ali não vai interferir em nada no pro-

cesso penal, que corre separadamente. Cada 

um terá sua hora para falar e expor seus pro-

blemas e, se necessário, pode pedir para falar 

separadamente com a mediadora. 

No início, os dois não trocam olhares. 

A mulher aborda, primeiramente, a tristeza 

de não ter um bom relacionamento com os 

três filhos mais velhos, que ficaram ao lado 

do pai no conflito e agora moram com ele. 

“Não quero que meu ex-marido coloque os 

rapazes contra mim”, disse. Após o desaba-

fo feminino, o homem pareceu desconfor-

tável. Em sua vez, ele disse que ama a filha 

caçula, mas agora tem receio de conviver e 

visitá-la, já que ela reside com a mãe. 

JUIZADOS 
DA MULHER 
NO INTERIOR 
DO ESTADO
Em todo o Estado de Goiás, existem cer-

ca de 45 mil ações relacionadas a algum 

tipo de violência contra a mulher. Segun-

do o desembargador Luiz Cláudio Veiga 

Braga, presidente da Coordenadoria Esta-

dual da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar e de Execução Penal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

(TJGO), há uma tendência de interioriza-

ção da criminalidade. 

“Em várias cidades goianas, nota-

-se que aumentou o consumo de álcool 

e drogas. O problema pode ser um refle-

xo de uma crise econômica que provoca 

desemprego ou subempregos mal remu-

nerados e acarreta em baixa autoestima, 

frustração e exteriorização da violência”, 

explica o magistrado.

A exemplo de Rio Verde, que teve um 

Juizado com competência transformada 

para julgar exclusivamente os feitos rela-

tivos à Lei Maria da Penha, o TJGO estuda 

levar a medida para outras comarcas. “O 

assunto é objeto de estudo por parte dos 

juízes auxiliares da presidência e, em bre-

ve, deve ser levado para consideração da 

Corte Especial, nas comarcas de Anápolis, 

Aparecida de Goiânia, Catalão e Luziânia 

– locais onde foram identificadas deman-

das com indicativo de crescimento”. 

Gratificada

Casal participa 
de mediação do 
Dialogando a Gente se 
Entende
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CONVÊNIO 
DO TJGO COM 
A PUC-GO 
OBJETIVA 
ATENDER VÍTIMAS 
E AUTORES 
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

(TJGO) firmou em agosto de 2014 convê-

nio com a Pontifícia Universidade Católi-

ca de Goiás (PUC-GO) para formar uma re-

de de atendimento às mulheres vítimas de 

violência doméstica, bem como aos autores 

das agressões, a fim de evitar a reincidên-

cia. Com a iniciativa, estudantes dos cursos 

de Serviço Social, Direito e Psicologia atuam 

nos Juizados da Mulher e nas Varas Crimi-

nais para prestar suporte emocional e jurídi-

co às partes, com contrapartida de aprendi-

zado prático e horas extracurriculares.

A assinatura do termo foi feita pelo pre-

sidente do TJGO, desembargador Leobino 

Valente Chaves, e pelo reitor da instituição 

de ensino, Wolmir Therezio Amado, e segue 

a campanha nacional Justiça pela Paz em 

Casa, encampada pela ministra Carmem 

Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Estamos atacando a questão da violên-

cia de gênero, nos âmbitos sociais e jurídico 

e entendemos que grande parte desse pro-

blema pode ser evitada com conscientiza-

ção social”, destacou o presidente duran-

te solenidade, salientando a importância de 

uma abordagem interdisciplinar a fim de 

levar informação ao público atendido

A comunicação ficou mais fácil e ágil en-

tre os Juizados da Mulher e a Delegacia 

Especializada no Atendimento à Mulher de 

Goiânia. Em acordo proposto pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), as ti-

tulares dos distritos policiais especializa-

dos enviam os pedidos, por e-mail, de me-

didas protetivas às vítimas atendidas. Em 

menos tempo, os magistrados podem de-

terminar o afastamento do agressor do lar, 

a proibição de aproximação, uso de torno-

zeleiras para monitoramento e, até mesmo, 

a prisão preventiva do suspeito.

Para o juiz William da Costa Mello, do 

2º Juizado da Mulher de Goiânia, “a rapi-

dez nas decisões é uma garantia à vida das 

vítimas e representa um grande avanço 

da Justiça”. Há duas unidades judiciárias 

e dois distritos policiais em Goiânia volta-

dos à violência de gênero, com estimativa 

de expedirem, em média, 170 medidas pro-

tetivas por mês.

MAIS RAPIDEZ 
E SEGURANÇA: 
PEDIDOS DE 
MEDIDAS 
PROTETIVAS 
ELETRÔNICOS
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MEDIAR 
É DIVINO

DE CONSELHEIROS A MEDIADORES – LÍDERES 
RELIGIOSOS SÃO TREINADOS PELA JUSTIÇA

N
um dos corredores da Paróquia 

Santa Terezinha, em Aparecida de 

Goiânia, uma mulher, acompa-

nhada da filha pequena, espera. 

Além de sua vez para entrar na sala, 

aguarda o ex-companheiro e pai de sua fi-

lha para decidir sua vida. Em inúmeras 

tentativas, eles jamais conseguiram chegar 

a um acordo quanto ao valor do pagamen-

to de pensão da menina, nem mesmo so-

bre as condições de visita.

Mãe e filha moram numa rua próxima à 

paróquia, onde, diariamente, o padre res-

ponsável recebe fiéis em busca de aconse-

lhamento para problemas como brigas de 

casal ou entre vizinhos, desentendimen-

tos em razão de dívidas, distúrbios de fa-

mília envolvendo drogas, entre outras afli-

ções cotidianas. 

A igreja para ela é um ambiente amigo, 

próximo, mas nunca passou pela sua cabe-

ça que também seria o local onde ela re-

solveria suas questões com o pai de sua fi-

lha. Vítima de uma esclerose múltipla, que 

a afastou do trabalho, ela enfrentava difi-

culdades para sustentar a menina, mas o 

diálogo com o pai é difícil. Depois de ver o 

ex-marido condenado duas vezes a pagar 

pensão e descumprir as decisões, ela ape-

lou para o padre, que a encaminhou para 

o projeto Mediar é Divino, desenvolvido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goi-

ás, com o objetivo de capacitar líderes reli-

giosos para promoção da mediação.

CONCILIAÇÃO

Texto 
Aline Leonardo 

Fotos
Aline Caetano 
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Supervisão: 

Juízes Paulo César 

Alves das Neves e 

Romério do Carmo 

Cordeiro (ao fundo) 

acompanham 

treinamento de 

conciliadores e 

mediadores

CONCILIAÇÃO 

Proteção divina: 

Audiência de 

conciliação realizada 

em paróquia de 

Goiânia

“Desta vez, a decisão de cumprir seus 

deveres e pagar a pensão partiu dele. En-

tão, são maiores as chances de se manter o 

acordo”, explicou Marielza Nobre. “Ele com-

preendeu que o divórcio era definitivo e que 

sua negativa não consertaria as coisas. Além 

disso, realizou que a filha que ele tanto ama 

é a principal penalizada, já que a pensão não 

é para a mãe, mas para ela”, concluiu. 

Com isso, o dia 17 de novembro de 2015 

marcou um novo tempo para essa família 

do setor Expansul, em Aparecida de Goiânia. 

O pai pagará 40% do valor do salário míni-

mo para a filha e, nos meses em que efetu-

ar compras no mercado, o valor poderá ser 

Na sala de catequese onde foi realiza-

da a audiência com a mulher, que vamos 

chamar de Neide, e o pai de sua filha, Jor-

ge*, a freira Maria José Monteiro de Oli-

veira e o servidor da Cúria Metropolitana 

de Goiânia, Paulo Prado, receberam o ex-

-casal, sob a supervisão de Marielza No-

bre, coordenadora do curso que os prepa-

rou para a tarefa. 

De frente para um painel de cerâmi-

ca com a imagem de Jesus Cristo, Neide e 

Paulo se sentam em frente aos mediadores 

e recebem explicações sobre o que é a me-

diação, o passo a passo do que vai ocorrer a 

partir de então e o que é esperado deles. A 

abatido desta quantia, desde que ele entre-

gue o comprovante do cupom fiscal. Além 

disso, ficou acordado que cada um dos ge-

nitores arcará com 50% das despesas extras, 

como as médicas, hospitalares, odontológi-

cas, materiais escolares e uniformes. 

Além disso, considerando as aulas de te-

atro da menina, ficou definido que o pai a 

buscará em sábados alternados, às 12 horas, 

e a devolverá aos domingos às 20 horas, até 

que se complete o ano letivo, quando eles 

tentarão uma melhor alternativa de convi-

vência. Nas férias, ela passará 15 dias com 

cada um dos pais e os festejos de fim de ano 

e feriados prolongados serão alternados. 

partir daí, todas as questões e interesses co-

meçam a ser tratados, assim como os senti-

mentos que são identificados.

No caso de Neide e Paulo, o que se ex-

traía é que ele – inconformado com a ini-

ciativa dela de pedir o divórcio – castigava 

a ex-mulher ignorando o pedido de pensão, 

sem perceber, contudo, que a maior prejudi-

cada era justamente sua filha, por quem ele 

nutria um “imenso” amor. Já Neide, se res-

sentia pelo fato dele descumprir suas obri-

gações financeiras. Outro ponto de discór-

dia era o lanche que ele pagava para a me-

nina e que gostaria de ver subtraído do valor 

estipulado para o pagamento da pensão. 
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CONCILIAÇÃO É SOLUÇÃO 
PARA JUSTIÇA, DIZ MAGISTRADO

*Os nomes foram 

trocados para preservar 

a identidade das partes

IGREJAS EXERCEM FUNÇÃO 
QUE VAI ALÉM DO EVANGELHO 

CONCILIAÇÃO 

tes religiosos têm para promover a paz”, ex-

plicou o juiz Paulo César Alves das Neves, 

autor do projeto. 

A primeira turma foi formada por 16 líde-

res religiosos de templos católicos, evangéli-

cos e espíritas. Eles frequentaram um curso 

que segue o mesmo currículo acadêmico que 

forma conciliadores e mediadores com técni-

cas para atuar em demandas de forma neutra, 

imparcial, a fim de buscar a harmonia entre as 

partes envolvidas. O curso é reconhecido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Antigamente, as pessoas recorriam a 

esses locais para tentar resolver seus de-

sacordos. Estamos resgatando essa práti-

ca e incentivando o diálogo”, explicou o juiz, 

segundo quem o foco do projeto é, “justa-

mente, fortalecer a cultura da paz, promo-

ver bem-estar à população e, ainda, comba-

ter a ideia de que apenas nos fóruns é possí-

vel encontrar soluções para as divergências”.

ção”. Segundo ela, muitos casais a procuram 

para conversar sobre divórcio “e na igreja eles 

costumam se sentir mais confortáveis para 

compartilhar o sofrimento”.

O pastor Ubirajara Condeixa, da Igreja 

Batista Renascer, também faz parte do cur-

so. Conforme seu relato, em sua catedral há 

bastante atendimento de conflitos familiares, 

sendo sua incumbência o atendimento de 

questões relacionadas aos cuidados com ido-

sos, como o suporte aos filhos que precisam 

se dedicar e os casos de abandono. “O projeto 

é de extrema importância e está  me ajudan-

do a aprender mais sobre como atuar. Com 

as técnicas e o conhecimento, vou desempe-

nhar meu trabalho ainda melhor”, afirmou. 

No dia 28 de março, uma nova turma de re-

ligiosos começa a ser treinada, em curso para 

32 alunos. As aulas vão até o dia 1º de abril. 

O sucesso da audiência só reforça, segundo 

o juiz Paulo César Alves das Neves, coor-

denador do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos (Nu-

pemec),  a importância do Mediar é Divino, 

que foi lançado durante a Semana Nacional 

da Conciliação. Com o projeto, as igrejas de 

Goiânia podem, agora, exercer uma função 

além do evangelho: mediar e conciliar con-

flitos da comunidade, que – caso necessá-

rio - receberão homologação judicial. Iné-

dito no Brasil, o projeto possibilitou a Neide 

e Paulo uma solução orquestrada por eles, 

num ambiente favorável e sob a mediação 

de seus líderes naturais. 

Até chegar à sala onde estavam Neide e 

Paulo, os religiosos passaram por um cur-

so de 40 horas teóricas e 60 horas práticas, 

de estágio supervisionado. “As técnicas não 

interferem nas doutrinas religiosas e apenas 

somam ao dom natural que os representan-

No Brasil, existem atualmente 105 milhões 

de processos para cerca de 200 milhões 

de habitantes. O dado, segundo o coorde-

nador adjunto do Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Con-

flitos (Nupemec) e juiz auxiliar da Presidên-

cia, Romério Carmo Cordeiro, representa a 

falta de diálogo e a intolerância da popula-

ção. Para ele, a cultura da conciliação é uma 

das soluções para a Justiça brasileira.  “Tradi-

cionalmente, nós somos treinados para brigar e 

não para conversar. E é isso que a gente está ten-

tando reverter”, afirmou o magistrado. 

Integrante da primeira turma a participar 

do Mediar é Divino, Sirlene Lopes faz parte da 

Paróquia Santa Terezinha e atua em projetos 

que visam resgatar a paz familiar. “A media-

ção será uma extensão do que já faço e as téc-

nicas vão me ajudar a aprimorar minha atua-

Tradicionalmente, 
nós somos 
treinados para 
brigar e não para 
conversar. E é isso 
que a gente está 
tentando reverter”
ROMÉRIO CARMO CORDEIRO, COORDENADOR 
ADJUNTO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTO-
DOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
(NUPEMEC) E JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, R

Solução

Depois da audiência, 
realizada em 
ambiente favorável e 
neutro, partes fazem 
acordo em solução 
orquestrada por elas
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PROJETO B-A-BÁ PROMOVE AULAS DE PORTUGUÊS, 

MATEMÁTICA E CIDADANIA A EQUIPE DE LIMPEZA E 

REEDUCANDOS QUE ATUAM NO FÓRUM DE LUZIÂNIA

COMEÇAR A ESCREVER 
UM FUTURO DIFERENTE 

Texto 
Lilian Cury

Fotos
Aline Caetano

três aulas semanais, ministradas pela servi-

dora Maria Lúcia de Castro, idealizadora do 

projeto, que já foi professora de língua portu-

guesa. As demais serão repassadas, também 

de forma voluntária, por Vítor Hugo de Araú-

jo Almeida, marido da diretora do foro, juíza 

Flávia Morais Nagato de Araújo Almeida. 

Apesar de não fornecer certificado de en-

sino, por não ter regularidade no Ministério da 

Educação (MEC), a intenção é melhorar a vida 

pessoal do público-alvo e incentivá-lo a buscar 

os estudos por meio de supletivos ou do siste-

ma de ensino à distância do Ensino para Jovens 

e Adultos (EJA). Filha de professores, Maria Lúcia 

se diz sempre atenta às formas de falar e de es-

crever das pessoas à sua volta e começou a per-

ceber deficiências sérias na língua portugue-

sa quando estreitou seu contato com os reedu-

candos que trabalhavam em seu departamento.

O 
Fórum de Luziânia é, ao mesmo tem-

po, o local em que recebi minha sen-

tença condenatória e que, depois, ga-

nhei um emprego e me foi oferecida 

uma oportunidade de estudo.” A fra-

se do reeducando Laércio Pereira de Souza, 

de 29 anos, resume seus sentimentos ao in-

gressar no Projeto B-A-Bá. A iniciativa con-

siste em ministrar cursos de português, ma-

temática e cidadania para ex-detentos e fun-

cionários da equipe de limpeza que atuam 

no local e é promovida pela diretoria do foro.

Com Laércio, há mais 14 estudantes. São 

pessoas que, por motivos variados, abando-

naram a escola ou não tiveram a chance de 

estudar durante a infância e a adolescência. 

Eles foram divididos em três turmas, de acor-

do com os conhecimentos – alfabetização, 

ensino fundamental e médio. São de duas a 

CONCILIAÇÃO 



160 161REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

turma e acabou ficando para trás. Hoje, ele 

consegue, apenas, escrever o próprio nome, 

mas quer deixar o status de analfabeto, o 

que lhe é motivo de constrangimento.

“Trabalhei num supermercado, mas não 

saber ler atrapalhou minha função. Não 

conseguia ler caixas ou cheques, conforme 

ordens do meu patrão. Para pegar um ôni-

bus, preciso perguntar para as pessoas do 

ponto. Chorava muito escondido, tamanha 

a vergonha, mas quero estudar e melhorar 

minha vida”, confessa Luís. 

A maioria das integrantes das turmas é 

formada por mulheres que trabalham na 

faxina. Entre o público feminino, a mes-

ma história se repete: estudos atrasados por 

conta de trabalhos desde a infância, casa-

mento na adolescência e, por fim, livros 

deixados de lado para tomar conta da famí-

lia. Senhorinha das Neves, de 45 anos, foi 

impedida de frequentar aulas por causa da 

cultura machista de sua família, “na qual a 

mulher não tinha espaço para estudar”. 

Com o matrimônio, passou a depender fi-

nanceiramente do marido, mas, depois, a situ-

vida só mudou quando comecei a trabalhar 

como reeducando no fórum”, relata. 

A infância sofrida e a necessidade de 

trabalhar fazem parte dos relatos do restante 

da turma, formada majoritariamente por in-

tegrantes da equipe de limpeza, a exemplo 

de Luís Carlos Campelo, de 48 anos. Ele tra-

balhava numa escola, em Teresina (PI), sua 

terra natal. Ali, teve a chance de começar os 

estudos, mas não conseguiu acompanhar a 

Quero 
incentivar as 
pessoas para 
que elas tenham  
crescimento 
intelectual, 
percebam as 
oportunidades e 
sintam vontade 
de voltar a 
estudar”
VITOR HUGO ARAÚJO

Voluntário: 

Vitor Hugo Araújo 

ajuda a ministrar as 

aulas, com o objetivo 

de incentivar a 

cidadania

Na aula, Laércio terá, pela primeira vez, 

chance de continuar seus estudos, abando-

nado nas primeiras séries do ensino funda-

mental. Sua história de vida, marcada por 

constantes agressões e trabalhos domés-

ticos forçados nos primeiros anos de vida, 

o impediu de frequentar escola. “Fui aban-

donado recém-nascido pela minha mãe, 

que me deixou com minha avó. Quando ti-

nha seis anos de idade, ela me buscou. Mas 

a única intenção era que eu cuidasse dos 

seus filhos mais novos e trabalhasse em 

casa. Para isso, fui impedido de estudar, fui 

espancado. Tenho cicatrizes na alma e no 

corpo, mas não guardo rancor, quero fazer 

diferente”, conta o rapaz. 

Sua vida triste piorou quando, por más 

companhias, acabou envolvido em um as-

salto. Com 11 meses na prisão, outro tris-

te episódio: um homem acusado de estu-

prar uma criança foi colocado em sua cela 

e os demais presos o agrediram, resultando 

na morte do réu. “Reconheço que cheguei 

a bater no preso também. Por causa disso, 

foram mais cinco anos de cadeia. Minha 

“Para combinar detalhes do trabalho, mui-

tas vezes precisávamos recorrer ao WhatsA-

pp (aplicativo no celular para troca de men-

sagens). Contudo, não conseguia entender 

o que estava escrito, era como se a pessoa 

falasse em outra língua. Com isso, passei a 

pensar numa forma de incentivar o estudo e 

aprendizado do português”, contou. 

Minha vida só 
mudou quanto 
comecei a 
trabalhar 
como 
reeducando 
no fórum”
LAÉRCIO PEREIRA DE SOUZA, 
REEDUCANDO

Ensino: 

Aula ministrada 

a reeducando e 

funcionários da equipe 

de limpeza
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ajuda a “tornar o Poder Judiciário mais pró-

ximo do cidadão, ao investir num projeto 

social”. A iniciativa teria, ainda, o condão de 

ajudar integrantes das atividades rotineiras 

do fórum em suas vidas pessoais fora dali. 

“É uma oportunidade de conhecimento e, 

quem sabe, propiciar novas ocupações fu-

turas, com melhores remunerações”.

Marido da juíza, Vítor Hugo Araújo não 

é servidor do Fórum, mas se encantou com 

a iniciativa e resolveu voluntariar-se na do-

cência. “Quero incentivar as pessoas para 

que elas tenham crescimento intelectual, 

percebam as oportunidades e sintam von-

tade de voltar a estudar. Mais do que o co-

nhecimento específico, elas vão ter maior 

crescimento com a cidadania. O psicoló-

gico também é focado, ao conceder aten-

ção aos alunos. Queremos mostrar que eles 

podem ir mais longe... São pessoas caren-

tes que não têm a noção que elas podem ir 

além da capacidade delas”. 

ação da casa apertou e ela precisou trabalhar. 

Sem estudo, a saída foi se dedicar aos trabalhos 

de faxina. “Não quero isso para meus filhos. 

Hoje, minha mais velha faz engenharia civil e o 

caçula, engenharia mecatrônica. São meus or-

gulhos”, conta mostrando fotos no celular. 

Ter abandonado o colégio na 5ª série é 

um dos arrependimentos de Ana Paula Soa-

res da Silva, 30 anos. Na época, a escola não 

lhe parecia atrativa, apesar dos esforços dos 

pais para que continuasse o aprendizado. A 

jovem relata que tem dificuldade para escre-

ver mensagens de texto no celular e, mui-

tas, vezes, precisa recorrer a um dos cinco fi-

lhos para saber como se soletra determinada 

palavra. “Larguei a escola jovem e não tinha, 

depois, como voltar. Casei cedo, logo vieram 

os filhos. Agora, vou aproveitar a oportuni-

dade, ainda mais que as aulas são no mesmo 

ambiente de trabalho. Fica mais fácil”. 

Para a diretora do Foro, juíza Flávia Mo-

rais Nagato de Araújo Almeida, a iniciativa  

Proximidade: 

Projeto, além de 

promover a educação, 

torna o Poder 

Judiciário mais 

próximo do cidadão

Deusira Pereira Du-

tra 42 anos. ““Estou gos-

tando muito de poder vol-

tar a pensar em estudar de 

novo. Parei na 8ª série e 

pretendo terminar meus 

estudos e, quem sabe, po-

der subir de cargo, tentar 

novos desafios. Achei esta 

ideia maravilhosa e só te-

nho que agradecer à Ma-

ria Lúcia por ter me dado 

essa chance. Aqui, va-

mos aprender a falar cer-

to, aprender a nos com-

portar diante das pessoas, 

e vejo que as matérias de 

hoje são bem diferentes da 

minha época”.

Rosemari Pereira dos 

Santos. “Comecei a traba-

lhar aos 10 anos, em Brasí-

lia. Na época, tomava conta 

de uma criança e a levava 

para escola à tarde, oportu-

nidade que tinha para es-

tudar também. Consegui 

fazer até o ensino médio, 

entre idas e vindas, mas 

agora, já que tenho o certi-

ficado de conclusão de en-

sino médio, quero relem-

brar os estudos, me apri-

morar e, assim, prestar um 

concurso público”. 

Divani Correia, 44 

anos. “Adorava estudar e 

cursei até a 4ª série, mas 

meus pais, por falta de ins-

trução, me tiraram da es-

cola, achando que, a par-

tir daquele ponto, seria 

preciso pagar mensalida-

des. Hoje, quero estudar e 

não ficar para trás. Planejo, 

também, tirar minha car-

teira de habilitação”.

Francisco Edson de 

Souza, 30 anos. Reeducan-

do. “Na minha infância, a 

escola mais perto ficava a 

mais de oito quilômetros 

da minha casa. Tinha que 

ir de bicicleta. Larguei a es-

cola, mas meu irmão con-

tinuou a estudar e hoje tem 

um bom trabalho, como 

gerente de um comércio. 

Enquanto eu, sem estudo, 

acabei preso. Invisto nos fi-

lhos para que eles não si-

gam meu exemplo”.

Márcia Aparecida, 43 

anos. “Tenho o ensino 

médio, mas quero apro-

veitar a oportunidade 

para revisar o conteú-

do e, quem sabe, passar 

num concurso público”. 

Lucimar Nunes, 44 

anos. “Com 13 anos, co-

mecei a limpar casas. Ca-

sei e, logo em seguida, 

não havia com quem dei-

xar os meus filhos, o que 

acabou me afastando das 

salas de aula. Antigamen-

te, os pais antes não ti-

nham condição, hoje está 

mais fácil para os filhos se 

dedicarem aos estudos”.
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O fato, em si e por si, já seria impactan-

te e exposto à indignação do mundo civi-

lizado, mas o que se seguiu a ele provo-

cou a ira santa de todos, ouvir os autores, 

principalmente o motorista do ônibus, 

Mukesh Sing, atribuir à vítima da violên-

cia sexual a responsabilidade pelo crime, 

justificando o gesto abjeto na observação 

de que “uma garota decente não sairia por 

aí às 21 horas”,  emendando o seu advoga-

do que “na nossa cultura, não existe lugar 

para mulheres”.

A FILHA 
DA ÍNDIA

N
o dia 16 de dezembro de 2012, na ci-

dade de Nova Déli, na Índia, a estu-

dante de medicina Jyoti Singh, com 

23 anos, foi animalescamente estu-

prada no interior de um ônibus de 

transporte coletivo de passageiros por cinco 

homens e um menor, resultando-lhe lesões 

que a levaram à morte, acontecimento que 

correu mundo, chocando sociedades, desa-

guando no documentário A Filha da India, 

título original India’s Daughter, produção e 

direção da inglesa Leslee Udwin.

Texto
Luiz Cláudio Veiga Braga,
desembargador,

Fotos
IstockPhotos

A COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E DE EXECUÇÃO PENAL
E O TRIBUTO A JYOTI SINGH, A FILHA DA ÍNDIA

OPINIÃO
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te do Tribunal de Justiça, desembargador 

Leobino Valente Chaves.

Não bastando, a iniciativa da celebra-

ção de convênios com instituições de en-

sino superior, disponibilizando estagiários 

das várias áreas do conhecimento huma-

no para o acompanhamento da mulher ví-

tima da violência doméstica, prestando-lhe 

orientação jurídica, psicológica, disponibi-

lizando-lhe meios de superação de traumas 

e de solução para as questões relacionadas 

ao direito de família.

De avante, não deixou ao largo o aten-

dimento ao homem ofensor, punido, re-

servou-lhe a participação em audiência 

de reflexão, possibilitando-lhe terapia para 

não recidivar na conduta agressiva, proje-

to do entrelaçamento de mãos dos Poderes 

Executivo e Judiciário e Pontifícia Univer-

sidade Católica de Goiás – PUC, destacado 

em apresentação no FONAVID, na cidade 

de Foz do Iguaçu-PR, com apresentação do 

Juiz de Direito William Costa Mello, do 2º 

Juizado da Mulher de Goiânia.

A expansão da atividade alcançou a in-

sistente tentativa de sensibilizar o Poder 

Executivo do Estado de Goiás para dispo-

nibilizar área para a construção da Casa da 

Mulher Brasileira, projeto do Governo Fe-

deral que reserva espaço físico bem estru-

turado para servir de passagem e abrigo 

para a mulher vítima da violência domésti-

ca e dos filhos, centralizando os órgãos en-

volvidos no combate ao crime de gênero.

Esse inventário tem significação e se pres-

ta a aparelhar o Poder Judiciário no combate 

à violência doméstica contra a mulher, mas o 

resultado de maior alcance será não permitir 

que outras Jyoti Singh sejam vítimas da agres-

são do homem, pela cultura do gênero, im-

pedindo que fatos que constituem expressão 

do primitivismo ganhem espaço na veiculação 

midiática, porque não mais ocorrentes, supe-

rando tempos de trevas e de involução.

Ou se age assim, ou se aceita a regra três:

Luiz Cláudio 
Veiga Braga, 

desembargador, 

Presidente da 

Coordenadoria 

Estadual da Mulher 

em Situação 

de Violência 

Doméstica e 

Familiar e de 

Execução Penal, 

Supervisor do 

GMF/GO

A Índia não é aqui, mas essa demonstra-

ção de violência e cultura machista, ainda 

que possa provocar a reação de muitos, não 

constitui fato estranho e isolado no Brasil 

de hoje, em particular, no Estado de Goiás, 

contabilizando as estatísticas o 3º lugar no 

homicídio de gênero e a cidade de Goiânia 

a 5ª capital com o maior índice de agres-

são, produto da concepção de ser o homem 

superior, a mulher propriedade sujeita aos 

atos de barbarismo do companheiro.

É como essa compreensão, entendendo 

que Jyoti Singh é “Filha do Mundo”, goia-

na também, o tracejamento da atuação da 

Coordenadoria da Mulher do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, na adoção da 

consciência social da não violência, res-

gatando secular débito com o gênero de 

submissão e dependência ao homem, des-

pertando a visão da igualdade e do respei-

to físico e moral, principalmente daquelas 

que padecem ciliciosamente no ambiente 

doméstico e familiar.

Nessa perseguição, ainda que o passo 

não seja largo, já começou a despertar a 

consciência da mulher para não se coisi-

ficar, reagindo ao comportamento indig-

no do homem que a transforma em ser do 

prazer carnal e da sujeição aos gestos de 

violência, concitando-a à intolerância e à 

cultura da chibata, objetando e delatando 

o seu ofensor, compartilhando o seu sofri-

mento com as autoridades públicas, para 

as providências.

De par com o projeto de conscientiza-

ção social e da mulher, a adoção de medi-

das de agilização dos processos envolven-

do os crimes de gênero, não apenas pelo 

estímulo à priorização dos julgamento, 

mas na criação de Juizado da Mulher, con-

tando o Estado de Goiás com três unida-

de instaladas, duas em Goiânia e uma em 

Rio Verde, prospectando a implantação de 

juízo especializado em todas as comarcas, 

compromisso selado pelo atual dirigen-

OPINIÃO
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ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS:
CRESCIMENTO 
COM REFLEXOS 
NO PODER 
JUDICIÁRIO 

D
ois anos depois da emancipação 

de Águas Lindas de Goiás, em de-

zembro de 1995, estudos realizados 

pela Organização das Nações Uni-

das (ONU) já indicavam que o mu-

nicípio tinha o maior índice de crescimento 

da América do Sul. Passados quase 21 anos, 

a cidade não para de crescer. Atualmente, 

o município já conta com uma população 

em torno de 200 mil habitantes e constitui-

-se em um dos mais importantes do Entor-

no do Distrito Federal, com população qua-

se inteiramente urbana. Distante 190 quilô-

metros de Goiânia, com poucas indústrias, 

a cidade tem no comércio, principalmente 

de material de construção, o ponto forte de 

sua atividade econômica.

No entanto, todo esse crescimento veio 

acompanhado também de altos índices de 

violência. Águas Lindas, assim como Valpa-

raíso de Goiás, Luziânia e Alexânia, apare-

cem em um relatório da ONU, divulgado em 

2015, entre as maiores taxas médias de ho-

micídios e de óbitos por armas de fogo en-

tre 2010 e 2012. O crescimento populacio-

nal acentuado e desenvolvimento urbano 

intenso influenciam nos números, que aca-

bam refletindo no Judiciário local.

Texto
Arianne Lopes

Fotos
Aline Caetano

RAIO-X DA COMARCA

COMARCA POSSUI CERCA DE 30 MIL 
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, 
A MAIORIA NA ÁREA CRIMINAL
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Com a leitura, 
eu me liberto. 
Lá fora não tive 
a oportunidade 
que estou tendo 
aqui dentro”
SEBASTIÃO,  QUE FAZ PARTE DO 
PROJETO REEDUCAÇÃO BÁSICA: 
REAPRENDENDO A ESCREVER

que compreende a presta-

ção da assistência educa-

cional aos presos dentro da 

Unidade Prisional de Águas 

Lindas. A ação conta com 

duas salas de aula, além de 

uma biblioteca e tem, por 

fim primordial, ensinar pre-

sos em regime fechado a ler 

e escrever. Assim, os deten-

tos dentro do próprio presí-

dio tem aulas de Educação 

para Jovens e Adultos (EJA), 

do 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental.

De acordo com a juí-

za e idealizadora do proje-

to, Cláudia Sílvia de Andra-

de Freitas, da 1ª Vara Cri-

minal de Águas Lindas, a 

integração é voluntária, mas 

é necessário que o partici-

pante já esteja sentenciado, 

ou seja, deve ser preso com 

execução definitiva de pena. 

Porém, segundo ela, apesar 

de a participação ser volun-

tária, os participantes devem 

frequentar assiduamente as 

salas de aula, além se esta-

rem submetidos à avaliação 

regular, e para continuar in-

seridos devem apresentar 

bom rendimento.

No dicionário, a palavra 

enfermagem significa ar-

te ou ciência de cuidar e tra-

tar dos doentes, promoven-

do ou prevenindo a saú-

de. Porém, para Sebastião 

(nome fictício), o significa-

do vai muito além. Essa foi 

a primeira palavra que ele 

leu, aos 42 anos de idade. O 

homem foi condenado a 14 

anos de prisão pelo crime de 

homicídio. E por mais con-

traditório que seja, foi na ca-

deia que deu um passo para 

a liberdade. “Com a leitura, 

eu me liberto. Lá fora não ti-

ve a oportunidade que estou 

tendo aqui dentro”, afirma.

Sebastião faz parte do 

Projeto Reeducação Básica: 

Reaprendendo a Escrever, 

‘COM A LEITURA, EU ME LIBERTO’, 
DIZ PRESO BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA

Para sanar o problema, é 

realizado um esforço concen-

trado com servidores da co-

marca. A diretora do Foro res-

salta que, além dos oficiais 

de justiça, reuniu-se com al-

guns funcionários do fórum, 

que separam primeiramente 

os mandados por bairros e por 

grau de urgência. Na 2ª Vara 

Criminal, por exemplo, há pro-

cessos com sentença que es-

tão parados porque o réu não 

é intimado, o que impossibilita 

o trânsito em julgado do pro-

cesso para que ele possa virar 

execução penal. “Fizemos mu-

tirões com essa finalidade, de 

tornar ágil os processos para a 

vara poder ter um andamen-

to normal e temos alcançado 

bons resultados. Essa iniciativa 

foi bem-aceita e, sempre que 

necessário, nós a colocamos 

em prática”, afirma.

Sylvia explica que a de-

manda processual é cres-

cente na comarca e que não 

tem dúvida de que esse é o 

maior desafio para os ma-

gistrados que atuam em 

Águas em Lindas de Goiás. 

“Mesmo tendo audiências 

todos os dias, tenho agen-

damento para 2017. Ou seja, 

a demanda é contínua, por 

mais que eu tente adiantar 

uns, há tantos outros pro-

cessos sendo ajuizados dia-

riamente”, explica. Para ela, a 

criação de uma vara de vio-

lência contra mulher ajuda-

ria a resolver o problema na 

área criminal.

Isso também é o que afir-

ma a diretora do Foro de 

Águas Lindas de Goiás, juí-

za Sylvia Amado P. Montei-

ro. Ela conta que a comarca 

é composta por cinco uni-

dades judiciárias, das quais 

duas varas cíveis, um juiza-

do e duas criminais, onde 

tramitam atualmente mais 

de 30 mil processos. “Nos-

sa maior dificuldade é inti-

mar pessoas. A maior par-

te da população trabalha fora 

da cidade e retorna para suas 

casas à noite, consequente-

mente, se muda daqui fre-

quentemente. Os oficiais de 

Justiça saem com os man-

dados e acabam retornando 

sem entregar muitos deles, 

porque chegam ao endereço 

e não conseguem encontrar 

as partes, porque foram to-

dos alterados”, contou.

A demanda é 
contínua, por 
mais que eu 
tente adiantar 
uns, há 
tantos outros 
processos 
sendo 
ajuizados”
SYLVIA AMADO MONTEIRO, DIRETORA DO 
FORO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
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Há quatro anos no presídio, Sebastião 

levou 15 dias de aula para aprender a ler e, 

agora, está aprendendo a escrever. “Meu 

nome e algumas coisas mais simples, eu 

já sei. Mas quero mesmo é escrever uma 

história”, conta. Trabalhar como pedreiro, 

alugar uma casa e matar as saudades são 

alguns dos planos para quando ele sair da 

cadeia. “O maior objetivo do preso é a li-

berdade e eu uso a leitura como um cami-

nho”, enfatiza. Pai de dois filhos, de 13 e 18 

anos, ele garante que quando sair vai con-

tinuar os estudos, algo que, a partir de ago-

ra, ele não abre mão. “Cobro dos meus fi-

lhos os estudos. Foi por falta dessa opor-

tunidade que vim parar aqui. Não quero 

isso para eles. Todo ser humano precisa de 

oportunidade”.

Oportunidade que José*, de 32 anos, 

também tem. Preso desde maio de 2014, ele 

foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão 

Cláudia Freitas destacou que, para cada 

12 horas de estudo, no período mínimo de 

três dias, o reeducando poderá remir um dia 

de sua pena imposta. A remição será decla-

rada pelo juiz da Execução Penal, em cada 

caso, após ouvidos o Ministério Público e 

a Defesa. Ela afirmou que o estudo e a lei-

tura são monitorados e avaliados mensal-

mente pelo professor e a Secretaria de Edu-

cação Municipal, ficando a cargo da direção 

da Unidade Prisional encaminhar o ates-

tado de frequência/leitura com aproveita-

mento, bem como a carga horária cumpri-

da, por detento, ao juiz da execução penal. 

“A remição da pena decorrente do estudo e 

da leitura traduz-se em incentivo ao preso 

na busca de um melhor comportamento, 

bem como em sua readaptação ao convívio 

social. É um “plus”, podendo, inclusive, pro-

piciar a construção do conhecimento e res-

tauração da autoestima”, salientou.

pelo crime de homicídio. Para ele, a melhor 

parte do seu dia é quando está dentro da sala 

de aula, o que ocorre três vezes por sema-

na. Participando do projeto há um ano e três 

meses, ele garante que já leu vários livros. 

“Eu sempre gostei de ler. Estudei até a 5ª sé-

rie. E essa escola aqui dentro é a oportuni-

dade de enxergar novos horizontes. Eu tra-

to isso aqui não como um fim, mas como a 

oportunidade para recomeçar”, frisa, ao di-

zer que os livros que mais lê dentro da ca-

deia são os relacionados à psicologia.

Além de estudar, J.C.S ajuda na faxina 

das salas e distribui alimentos para os in-

ternos. “Sei que errei e vou pagar por esse 

erro, mas também agradeço pela minha 

vida aqui dentro. Sei que tem lugares piores. 

Vou continuar estudando. Tenho o apoio 

das minhas filhas e da minha família e isso é 

fundamental para eu querer sair daqui me-

lhor do que entrei”, enfatiza.

A remição da pena decorrente do estudo e da leitura traduz-se em 
incentivo ao preso na busca de um melhor comportamento”
CLÁUDIA SÍLVIA DE ANDRADE FREITAS, JUÍZA DE DIREITO E IDEALIZADORA DO PROJETO REEDUCAÇÃO BÁSICA: REAPRENDENDO A ESCREVER

Trabalho: 
Magistrados e 
participantes do 
programa, durante 
uma das aulas 
ministradas (página ao 
lado)
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CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

O juiz Levi Jales Soares, da 1ª Vara (Cí-

vel, de Família, Sucessões, da Infância e Ju-

ventude), visitou o Orfanato Casa de Moi-

sés, em Águas Lindas de Goiás. Ao todo são 

24 crianças e adolescentes que vivem no lo-

cal, mas esse número sempre altera. A visi-

ta faz parte da rotina do magistrado. “É im-

portante para saber se eles estão sendo bem 

assistidos”, disse. 

Segundo o titular, na vara tramitam em 

torno de 7,5 mil processos, desses, cerca de 

3,9 mil são da vara de família; 1,2 mil da aé-

rea da Infância e Juventude e cerca de 2,3 

mil são ações cíveis.

CONHEÇA OS 
JUÍZES DA 
COMARCA 
DE ÁGUAS 
LINDAS

FELIPE LEVI JALES SOARES 
1ª VARA (CÍVEL, DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, DA 
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE)

LUÍS FLÁVIO CUNHA NAVARRO 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CLÁUDIA SILVIA DE ANDRADE FREITAS 
1ª VARA CRIMINAL (CRIMES DOLOSOS CONTRA 
A VIDA, PRESIDE O TRIBUNAL DO JÚRI E 
EXECUÇÕES PENAIS) 

WILKER ANDRÉ VIEIRA LACERDA 
2ª VARA (CÍVEL, DAS FAZENDAS PÚBLICAS, DE 
REGISTRO PÚBLICO E AMBIENTAL

SYLVIA AMADO P. MONTEIRO 
(DIRETORA DO FORO) - 2ª VARA CRIMINAL (CRIMES 
EM GERAL E PRECATÓRIAS CRIMINAIS)

Rotina: 
Juiz Levi Jales Soares 
visita o Orfanato Casa 
de Moisés

Para a juíza Cláudia Sílvia de Andrade 

Freitas, que acompanha os presos e é res-

ponsável pelo projeto, a iniciativa abre um 

novo caminho aos homens que se encon-

tram segregados, e é uma oportunidade de 

ressocialização por meio da educação, além 

de um estímulo à recuperação dos presidiá-

rios. “Vemos nesse projeto o resgate da cida-

dania e da própria condição humana. Acre-

dito que por meio dele podemos ajudar na 

redução da criminalidade, pois a educação 

é a principal ferramenta para a mobilida-

de social. É também um mecanismo efe-

tivo para reintegrar ou reabilitar os presos. 

Eu acredito que esta oportunidade pode 

mudar a vida dos cidadãos reclusos, por-

que a educação é capaz de criar uma nova 

consciência e fazer com que o carcerário se 

comprometa com a mudança de sua histó-

ria. Uma mente que se abre para uma nova 

ideia jamais voltará a ser a mesma. O estudo 

pode abrir um novo caminho!”.
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O 
Departamento de Precatórios (De-

pre) do Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás (TJGO) realizou, duran-

te os dois últimos anos, a importan-

te missão de resgatar a dívida social 

de vários anos do poder público com os ci-

dadãos. Sob a coordenação do juiz Reinaldo 

Alves Ferreira (foto acima), o Depre conquis-

tou vários avanços e promoveu o pagamen-

to de créditos para milhares de cidadãos.

O 
presidente do TJGO, desembarga-

dor Leobino Valente Chaves, foi eleito 

para a diretoria do Conselho dos Pre-

sidentes dos Tribunais de Justiça Es-

taduais Brasileiros, durante reunião 

realizada na Sala de Sessões Plenárias do Tri-

bunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Entre as atividades realizadas podem ser 

destacados o mutirão cuja entidade devedo-

ra era o Estado de Goiás, em que 255 deles re-

quereram acordo direto. Para a definição das 

audiências designadas foi levada em consi-

deração a ordem cronológica dos precatórios, 

totalizando R$ 52,4 milhões. Da mesma forma 

ocorreu com o Município de Anápolis, totali-

zando R$ 1,75 milhão.

Com relação à comarca de Goiânia, Rei-

naldo Alves Ferreira explica que a Prefeitura 

repassou aproximadamente R$ 24 milhões 

para a quitação dos precatórios municipais 

dos exercícios de 2008 a 2015. “Esta atitu-

de do município repercutiu positivamen-

te, pois teve um caráter social inestimável. 

Pessoas que têm garantido o direito há mais 

de uma década agora vão receber os seus 

créditos”, afirmou o magistrado. Quanto aos 

demais municípios, os trabalhos seguiram 

restritamente os ditames legais.

O assessor do Departamento de Precató-

rios do TJGO, Uires Gomes Rodrigues, ex-

plicou que o pagamento, no caso de Goi-

ânia, “foi integral, devidamente atualizado, 

observando a ordem cronológica”, explicou. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

(TJGO) regulamentou as atividades dos juí-

zes leigos no âmbito dos Juizados Especiais 

do Estado de Goiás por intermédio da Reso-

lução nº 43, de 14 de outubro de 2015. O juiz 

leigo no Brasil existe desde a época da Co-

lônia. Sua atribuição, hoje, está prevista na 

Constituição Federal, de 1988, no contex-

to da criação dos juizados especiais. O inci-

so I do artigo 98 da Carta Magna define que 

os juizados serão providos por juízes toga-

dos ou togados e leigos, competentes para 

a conciliação, o julgamento e a execução de 

causas cíveis de menor complexidade ou in-

frações penais de menor potencial ofensivo.

Ao aprovar a Resolução nº 43, a Cor-

te Especial do TJGO levou em considera-

ção que o juiz leigo desempenha função 

de relevante caráter público e se constiui 

de auxiliar da justiça, em função temporá-

ria, sem vínculo empregatício ou estatutá-

rio com o Poder Judiciário.  

Territórios (TJDFT). Ele foi eleito na chapa 

do desembargador Pedro Carlos Bitencourt 

Marcondes, presidente do Tribunal de Justi-

ça de Minas Gerais (TJMG), em substituição 

ao desembargador Milton Nobre, que com-

pletou seu mandato. Nas duas fotos, a par-

ticipação de Leobino Chaves em encontros.

RESGATE 
DA DÍVIDA SOCIAL

REGULAMENTADO JUIZ LEIGO
CONSELHO DE
PRESIDENTES
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LINGUAGEM

ALUDIR 
E REFERIR

Texto 
Raymundo Moreira do Nascimento

Ilustração
Wendel Reis

alusão e não referência à prática dos atos.”

Costumeiramente, leem-se ofícios em 

que são mencionados expressamente o nú-

mero, a procedência e a data do expediente 

correspondido, mas cujos fechos têm a se-

guinte redação: “Assim, atendida a solicita-

ção constante do aludido ofício...”.

Ora, em se tratando de documento iden-

tificado de forma expressa (origem, núme-

ro, data etc.) é evidente que, em relação a ele 

houve referência clara e indiscutível. Logo, 

não é correto afirmar que se faz apenas alusão 

ao documento, mas que a ele se faz referência 

direta, pois foi citado anteriormente. O corre-

to, portanto, é usar a expressão “atendida a so-

licitação constante do referido ofício”.

Para o emprego do particípio passado 

aludido vale chamar a atenção. Escreve-se 

desavisadamente: “os documentos aludidos 

por Vossa Excelência”, esquecendo-se de 

N
ão raras vezes, na redação de atos 

e correspondências oficiais, ocor-

re confundirem-se os significados 

dos verbos aludir e referir. Todavia, 

entre eles existe distinção não ape-

nas quanto à regência verbal mas também 

quanto à significação.

Aludir é transitivo indireto e significa fa-

zer menção rápida, falar de modo vago, ja-

mais claramente.

Referir pode ser transitivo direto, bi-

transitivo ou pronominal e, embora tenha 

o mesmo significado fazer menção, indi-

ca pessoa ou coisa de que se fala expressa-

mente, definidamente, não vagamente.

A frase seguinte esclarece muito bem a 

diferença entre esses verbos:

“O promotor teve vontade de referir-se 

aos atos do réu, porém, como não tinha pro-

vas, limitou-se a aludir a eles. Houve, pois, 

que o verbo aludir, por ser transitivo indi-

reto, não permite adjetivação pelo particípio 

passado, bem assim, os verbos “obedecer, 

agradar, (fazer agrados) aspirar (almejar), as-

sistir (estar presente), atirar, faltar (não com-

parecer), proceder (realizar), gostar e outros”.

Portanto a ninguém é permitido, sem 

real ofensa à regra gramatical, falar ou es-

crever frases como as seguintes:

-  As ordens desobedecidas pelo servi-

dor, mas “as ordens a que o servidor 

desobedeceu”.

-  O povo agradado pelo político, mas “o 

povo a que o político agradou”.

-  O cargo aspirado pelo candidato, mas 

“o cargo a que o candidato aspira”.

-  O comício assistido pela população, mas 

“o comício a que a população assistiu”.

-  A caça atirada pelo caçador, mas “a 

caça em que o caçador atirou”.

- As aulas faltadas pelo aluno, mas “as 

aulas a que o aluno faltou”.

-  A reunião procedida pela Diretoria, 

mas “a reunião a que a diretoria proce-

deu”.

-  A fruta gostada por todos, mas a “a fru-

ta de que todos gostam”.

-  Os documentos aludidos por Vossa 

Excelência, mas “os documentos a que 

Vossa Excelência aludiu”.

-  Os documentos referidos por Vossa 

Excelência, mas “os documentos a que 

Vossa Excelência se referiu”.

Reverencio o uso padrão culto da lin-

guagem mas, por favor, não me incluam 

entre os patrulheiros da língua, categoria de 

“sabichões” das redes sociais que veem er-

ros onde não há e desprezam os falares do 

povo.

N.B.- Pelo Decreto Judiciário n° 1.611, de 

28 de novembro de 2007, o Tribunal de Jus-

tiça de Goiás adotou, como padrão para a 

redação de seus atos e comunicações ofi-

ciais, as normas constantes no Manual de 

Redação da Presidência da República, cujo 

inteiro teor está disponível no site www.pla-

nalto.gov.br

Prof. Raymundo Moreira do Nascimen-

to, advogado, escritor e jornalista. 
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