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Corregedoria apresenta seu Plano de Gestão

Investimento em infraestrutura e tecnologia, 
gestão de pessoas, capacitação, padronização 

de rotinas e implantação de metodologias de 
trabalho cada vez mais eficazes. A corregedora-
-geral da Justiça, desembargadora Beatriz Figuei-
redo Franco sempre manteve, bem definidas, as 
prioridades de sua gestão. E elas foram apresen-
tadas à sociedade em 1º de junho, no Auditório 
do Tribunal do Júri 2, situado no Fórum central 
de Goiânia, por ocasião do lançamento do Plano 
de Gestão 2012/2013 da Corregedoria-Geral da 
Justiça de Goiás (CGJGO).

A necessidade de que todas as Corregedorias-
-Gerais da Justiça elaborassem seus planos de 
gestão e os encaminhassem à Corregedoria Nacio-
nal da Justiça, tornando-os públicos até o final de 
abril deste ano foi definida em novembro de 2011, 
durante o 58º Encontro Nacional do Colégio de 
Corregedores-Gerais da Justiça (Encoge), ocorrido 
em Cuiabá (MT). Utilizando-se, assim, da metodo-
logia Balanced Scorecard (BSC) – que estabelece as 
metas dividindo-as pelas perspectivas da socieda-
de, de procedimentos internos e de recursos – o 
Departamento de Planejamento e Programas da 
CGJGO, depois de seguidas reuniões com a cor-
regedora-geral, juízes-auxiliares e equipe técnica, 
concluiu o plano, composto por 22 metas, todas 
elas voltadas para a Justiça de 1º Grau.

Como restou muito claro no documento, a 
CGJGO busca alcançar as metas para, num futuro 
próximo, tornar-se “referência nacional em efici-
ência, eficácia e efetividade no que diz respeito 
à orientação, inspeção e correição de todos os 
atos praticados pelo 1º Grau de jurisdição.” Para 
isso, foram explicitados os objetivos estratégi-
cos da Corregedoria, consistentes na promoção 
de efetividade dos trâmites judiciais; fomento e 
atuação em projetos e práticas de cunho social e 
ambiental que beneficiem a sociedade; garantia 
de celeridade e transparência nos trâmites judi-
ciais e administrativos no 1º Grau de jurisdição; 
desenvolvimento de conhecimentos, habilida-
des e atitudes dos magistrados e servidores do  
1º Grau de jurisdição; disponibilização de siste-
mas essenciais de Tecnologia da Informação (TI) 
apropriados às atividades do 1º Grau e garantia 
de recursos orçamentários necessários para a 
execução da estratégia.

Durante o lançamento do Plano de Gestão, 

Beatriz Figueiredo falou da importância do pla-
nejamento para o alcance dos objetivos. “Desde 
que entrei na Corregedoria tenho dito que meu 
foco é na orientação, e não vejo como orientar a 
longa distância sem boas ferramentas de tecno-
logia”, ponderou, explicando o porquê de gran-
de parte de suas metas envolverem sistemas de 
informática, já que foram desenvolvidos tendo 
como público-alvo juízes e servidores do 1º Grau 
de jurisdição.
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O Banco Nacional de Mandados 
de Prisão (BNMP) é uma ferra-
menta instituída pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), no ano 
passado, por meio da Resolução 
nº 137/2011, para disponibili-
zar a autoridades judiciárias e 
policiais, informações pertinen-
tes ao cumprimento de ordens 
de prisão. O sistema foi regula-
mentado, no âmbito da Justiça 
de Goiás, pela Portaria Conjunta  
nº 02/2012. 

Para tanto, a corregedora-ge-
ral da Justiça, desembargadora 
Beatriz Figueiredo Franco, assi-
nou o Ofício-Circular 67/2012  

estabelecendo prazo até o dia 
18 de junho passado, para que 
serventias criminais, em todo o 
Estado, alimentassem o banco 
de dados. No entanto, a Corre-
gedoria-Geral da Justiça de Goi-
ás (CGJGO) verificou que, até 
aquela data, grande parte das 
comarcas não havia realizado o 
procedimento.

Observada a defasagem, Bea-
triz Figueiredo assinou novo Ofí-
cio-Circular, de nº 85/2012, pror-
rogando o prazo para 2 de julho. 
A corregedora lembrou, ainda, 
diretriz da Polícia Civil, segundo 
a qual a autoridade não cumprirá 

mandados que não constem no 
BNMP. O banco de dados é uma 
plataforma nacional e, por isso, 
de grande valia ao combate à cri-
minalidade e manutenção da se-
gurança pública. 

A CGJGO está empenhada em 
fiscalizar a alimentação do siste-
ma. Por isso, o órgão alerta aos 
senhores magistrados que o des-
cumprimento desta ordem pode 
acarretar, inclusive, instauração 
de processo administrativo disci-
plinar. Garantir a alimentação do 
BNMP é dever do magistrado, é 
contribuir com a ordem pública. 
É importante sim, senhor! n

O Plano de Gestão da CGJGO 
congrega metas próprias com 
outras, definidas pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 
e pelo Tribunal de Justiça de 
Goiás (TJGO). “Trata-se, por-
tanto, de um planejamento de 
ações pautadas na parceria e 
também em iniciativas pró-
prias deste órgão, mas com 
o objetivo comum de cons-
truir um Judiciário mais céle-
re, com serviços de qualidade 
que atendam, na medida do 

possível, as expec-
tativas da socie-
dade”, salienta a 
corregedora-geral 
da Justiça.

Perspectivas
O plano foi ela-

borado em três 
perspectivas: a de 
recursos – que 
abrange as metas 
18, 19, 20, 21 e 22 
e envolve gestão 

de pessoas, infra-
estrutura, tecno-

logia e orçamento –, a de pro-
cedimentos internos, centrada 

Beatriz Figueiredo: não é possível orientar à distânCia sem teCnologia

nas metas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 e 17 e relacionada 
à eficiência operacional; e a da 
sociedade, que, com as metas 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 envolve a atu-
ação institucional e a respon-
sabilidade social e ambiental. 

Como explicou a diretora 
do Departamento de Planeja-
mento e Programas da CGJGO, 
Eunice Machado Nogueira, du-
rante o lançamento do plano, 
“os recursos são a base de sus-
tentação para a melhoria da 
eficiência operacional, que, por 
sua vez, possibilitará o sucesso 
da atuação na Corregedoria na 
sociedade”.n

euniCe maChado expliCa o plano de gestão

É importante sim, senhor!
Espaço que chama a atenção para a relevância do cumprimento de recomendações da CGJGO
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Mantendo firme o foco no melhor 
aparelhamento tecnológico do Po-
der Judiciário, para fazer frente às 
deficiências de recursos humanos 
e materiais, Beatriz Figueiredo 
Franco apresentou à sociedade, 
em 20 de junho, o projeto do Selo 
Eletrônico e o Portal do Extrajudi-
cial, ambos criados e gerenciados 
pela CGJGO. A solenidade se deu 
no auditório do TJGO.

O evento foi prestigiado pelo 
presidente do TJGO, desembar-
gador Leobino Valente Chaves, 
outros desembargadores, e ain-
da, titulares de cartórios extra-
judiciais de Goiânia e do interior 
do Estado, membros da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e 
do Ministério Público (MP), repre-
sentantes do Governo estadual 
e do Poder Legislativo, entre ou-
tras autoridades.

O selo eletrônico foi desenvol-
vido pelo Departamento de Tec-
nologia da Informação da Corre-
gedoria, em cumprimento a uma 
das metas do Plano de Gestão 
2012/2013 do órgão. O projeto 
é coordenado pela juíza-auxiliar 
da CGJGO, Camila Nina Erbetta 
Nascimento Moura. Ele foi criado 
para substituir o selo de papel e 
conferir maior segurança, prati-
cidade, agilidade e transparência 

Selo Eletrônico marca foco da CGJGO em tecnologia
aos atos públicos. Por ter sido 
desenvolvido por profissionais 
da Corregedoria, o Poder Judi-
ciário economizou, no mínimo,  
R$ 1,5 milhão, que é a média do 
que outros tribunais gastaram ter-
ceirizando sua elaboração. Além 
disso, o selo eletrônico deverá 
promover economia da ordem 
de R$ 680 mil por ano em gastos 
com papel, cola e mão-de-obra. 

As regras para a implantação 
do projeto-piloto do Selo Ele-
trônico foram definidas no Pro-
vimento nº 03/2012, assinado 
por Beatriz Figueiredo Franco, e, 
desde 16 de maio deu-se início 
aos trabalhos, com a emissão do 
primeiro selo eletrônico em 22 
daquele mês, no 2º Cartório de 
Registro Civil e Tabelionato de 
Notas de Goiânia, durante visita 
da equipe da Corregedoria 
ao local. Também partici-
pam do projeto-piloto o 
1º Registro de Pessoas Ju-
rídicas, Títulos, Documen-
tos e Protestos de Goiânia; 
4º Tabelionato de Notas 
e Oficialato de Registro 
de Contratos Marítimos;  
6º Tabelionato de Notas e 
Oficialato de Registro de 
Contratos Marítimos; Re-
gistro Civil das Pessoas Na-

turais da 4ª Circunscrição; e Regis-
tro de Imóveis da 4ª Circunscrição.

O Selo Eletrônico se encontra 
no Portal do Extrajudicial, que 
está hospedado na página ini-
cial do sítio eletrônico do TJGO, 
www.tjgo.jus.br. Para acessá-lo 
os cartórios extrajudiciais uti-
lizam login e senha fornecidos 
pela Corregedoria. O selo é com-
posto de 23 números que ficam 
impressos no documento e ar-
mazenados no banco de dados 
do TJGO. A ferramenta informa 
qual ato foi emitido, por qual 
cartório, em que data e quais as 
partes envolvidas e reduz, desta 
forma, a ocorrência de fraudes e 
evasão de receitas, cuja incidên-
cia era muito elevada com o selo 
de papel, conforme constatado 
em correições. n

Atualizar ultrapassa 131 mil atos no primeiro semestre
Ao menos 131,6 mil atos foram 
promovidos pela equipe do Pro-
grama Atualizar entre fevereiro 
e junho deste ano. A média é de 
26,3 mil ao mês. A estatística re-
flete o trabalho realizado em Cal-
das Novas e Jataí, no interior do 
Estado, e Goiânia, onde o grupo 
atuou nas 13ª e 14ª Varas Cíveis, 
além da 15ª Vara Cível e Ambien-
tal. Entre as atividades, destaque 
para movimentações no Sistema 
de Primeiro Grau (SPG), cujo índi-
ce atingiu 72.601 atos. 

Foram cerca de 40 mil só na 
comarca de Caldas Novas, no 
sudeste goiano. Em Jataí, por 
sua vez, o balanço aponta 9.593 
feitos no SPG, contra 23.008 re-
gistrados na Capital. A medida 
tem como objetivo, entre outros, 

desafogar o fluxo de processos 
aguardando tramitação no pri-
meiro grau da Justiça estadual.

Caldas Novas
A equipe atuou em Caldas 

Novas entre 27 de fevereiro e  
30 de março. Durante os 33 dias 
da força-tarefa, o Atualizar pro-
feriu 68.195 atos. Foram expedi-
dos 291 mandados, 10 editais, 
9 cartas precatórias, 1.118 peti-
ções juntadas, 1.217 certidões, 
69 ofícios expedidos, 4.517 atos 
ordinatórios, 2.392 cartas de ci-
tações, 2.338 envelopes com ci-
tações e 2.338 correspondências 
enviadas com Aviso de Recebi-
mento (AR).

A atividade resultou, ainda, 
em 1.943 processos baixados, 

2.747 autos conclusos, 7 ante-
cedentes criminais, 817 extra-
tações, 3 registros de sentença,  
45 cargas ao Ministério Público 
(MP), 4.782 autuações, 2 proces-
sos apensados via sistema, 5 al-
varás, 5 termos de guarda expe-
didos, 234 processos arquivados, 
além de 2.338 autos montados e 
40 mil movimentações no SPG.

Jataí
O esforço-conjunto em Jataí, a 

327 km de Goiânia, ocorreu en-
tre 9 de março e 27 de abril, com 
total de 15.876 feitos. O grupo 
auxiliou três serventias, a 3ª Vara 
Cível de Família e Sucessões,  
1ª Vara Cível de Infância e Juven-
tude e 1ª Vara Criminal. Foram 
realizadas 9.859 ações na 3ª Vara 

antônio pires expliCa FunCionamento da Ferramenta
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Cível mediante elaboração de  
4 alvarás, 282 mandados,  
191 cartas, 149 ofícios, 686 atos 
extraordinários, 1.091 extrata-
ções, 641 conclusões, 18 editais, 
735 certidões, 184 baixas de pro-
cessos e 64 arquivamentos. A ati-
vidade foi complementada com 
5.953 movimentações no SPG. 

Já a tarefa na 1ª Vara Cível 
de Infância e Juventude resul-
tou em 3.121 atos praticados, 
dos quais, 2.457 no SPG. Ainda 
em Jataí, a demanda na 1ª Vara 
Criminal foi de 34 mandados, 
6 editais, 7 extratações, 4 jun-
tadas, 86 certidões, 89 ofícios, 
4 registros de sentenças, 1.115 
conclusões, 38 cargas ao Minis-
tério Público (MP), 82 baixas, 35 
inquéritos remetidos à autorida-
de policial, 185 atos ordinató-
rios, 13 cartas precatórias, 6 an-
tecedentes criminais, 9 autos de 
execuções penais reencapados 
de acordo com a norma vigente 
e 1.183 feitos no SPG.

Goiânia
O trabalho do Atualizar na 

Capital foi direcionado às 13ª e 
14ª Varas Cíveis e 15ª Vara Cível 
e Ambiental. O mutirão resultou 
em 47.561 atos, após atividade 
ocorrida entre 2 de abril e 22 de 
maio. A força-tarefa foi iniciada 
no dia 2 de abril, na 13ª Vara Cí-
vel, na qual o trabalho, finaliza-
do em 3 de maio, proporcionou 
15.220 feitos. A equipe promoveu 

93 juntadas de documentos, 836 
extratações, 1.279 atos ordinató-
rios, 258 remessas à contadoria, 
outras 428 ao distribuidor para 
baixa total, 1.664 processos con-
clusos, 208 trocas de capas de 
autos, expedição de 65 manda-
dos, 7 editais, 528 cartas, 13 car-
tas precatórias e 9.841 movimen-
tações no SPG. 

A atuação na 14ª Vara Cível, 
entre 2 e 22 de maio, foi con-
cluída com 15.215 atos. O gru-
po executou 183 autuações, 332 
juntadas de documentos, 157 
registros de sentença, 512 certi-
dões de publicação, 848 extrata-
ções, 250 restaurações de capas 
de processos, 3.100 atos ordina-
tórios, 2.422 remetidos conclu-
sos, 230 remetidos ao contador, 
420 autos recebidos no gabinete, 
146 baixas de processo, 258 car-
tas citação/intimação expedidas 
e 6.367 feitos no SPG. 

O Atualizar auxiliou a 15ª 
Vara Cível e Ambiental, entre 16 
de abril e 8 de maio, onde foram 
executados 17.126 atos. O levan-
tamento aponta 183 autuações, 
2 termos (sendo 1 de caução), 
89 apensamentos, 207 juntadas 
de documentos, 137 registros 
de sentença, 385 certidões (das 
quais, 198 de publicação), 1.150 
extratações, 494 capas de autos 
restauradas, 2.932 atos ordinató-
rios, 1.701 remetidos conclusos, 
1.701 processos recebidos no ga-
binete, 780 baixas de autos, além 

da expedição de 53 mandados, 
231 cartas citação/intimação e 1 
carta precatória, bem como 280 
processos remetidos ao conta-
dor. Outros 6.800 feitos foram 
registrados no SPG.

Como funciona
O programa Atualizar é coor-

denado pelo 1º juiz-auxiliar da 
Corregedoria-Geral da Justiça 
de Goiás (CGJGO), Carlos Mag-
no Rocha da Silva, e ligado ao 
Departamento de Correição e 
Orientação, dirigido por Cássia 
Mesquita Lobo Sampaio. O grupo 
atua basicamente em duas fren-
tes de trabalho. Além de auxiliar 
na análise e providências para 
andamentação de processos, o 
Atualizar implanta novas rotinas 
a fim de propiciar celeridade e 
eficácia à prestação jurisdicional. 
A tarefa envolve mudança no es-
paço físico (layout) da escrivania 
e capacitação de servidores.

A atuação do programa, soma-
da ao trabalho da Divisão de Ati-
vidades Específicas e da Assesso-
ria Correicional da CGJGO, é uma 
estratégia do órgão para cumprir 
metas do Plano Estratégico do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJGO). Entre elas, as Metas 
1 e 2, de baixar a taxa de conges-
tionamento do Judiciário goiano 
para 57,5% e julgar número igual 
ao de processos de conhecimen-
to distribuídos em 2011 e parcela 
do estoque. 

Atualizar capacita escrivães recém-empossados

O sub-coordenador do Pro-
grama Atualizar, Jorge Eremi-
ta Teixeira da Silva, iniciou, 
no dia 21 de junho, capacita-
ção de sete escrivães empos-
sados pelo TJGO no mesmo 
mês, sendo cinco da Capital e 
dois de Aparecida de Goiânia. 
No curso foi abordado, inicial-
mente, o manuseio do Sistema 
de Primeiro Grau (SPG) e do 
Sistema Controle, duas das 
ferramentas a serem utiliza-
das pelos servidores.

Após a atividade, o grupo 
visitou diversas serventias 
para conferir, na prática, o 

cotidiano e atribuições de escri-
vães e escreventes. No decorrer 
da experiência, a equipe também 
esteve em unidades que já ado-
tam a metodologia do Atualizar, 
onde foram apresentados, por 
exemplo, ambientes cujos ar-
mários foram 
substituídos 
por pratelei-
ras em função 
das atividades 
do programa. 
Jorge Eremita 
disse que pre-
tende elaborar 
um projeto e 

apresentá-lo à corregedora-ge-
ral da Justiça, desembargado-
ra Beatriz Figueiredo Franco, 
para que o curso seja estendi-
do a todos escrivães e escre-
ventes do Estado, com ênfase 
nos mais novos. n

esCrivães são instruídos soBre spg e sistema Controle
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A Divisão de Atividades Específi-
cas da Corregedoria-Geral da Justi-
ça de Goiás (CGJGO), proferiu mais 
de 8 mil feitos, no primeiro semes-
tre, durante mutirões realizados 
para auxiliar juízes na elaboração 
de despachos, decisões, senten-
ças e outros atos. Foram atendi-
das, além de Goiânia, as comarcas 
de Aragarças, Alvorada do Norte, 
Guapó, Santa Helena de Goiás, São 
Luís dos Montes Belos, Cocalzinho, 
Cristalina, Alto Paraíso, Aparecida 
de Goiânia, Iporá, Novo Gama, Val-
paraíso de Goiás, Luziânia, Anápo-
lis, Formosa e Jataí.

Segundo relatório, a força-
-tarefa promoveu 2.797 atos no 
mês de março. Já entre abril e 
maio, outros 565 despachos, 291 
decisões e 2.119 sentenças foram 
proferidas pela equipe coordena-
da pelo servidor Hugo Crosara. A 
Divisão de Atividades Específicas 
ainda executou 1.765 atos ordi-
natórios e preparou processos 
criminais para o Mutirão do Júri 
cujas edições, neste ano, ocor-
rerão em Anápolis, Novo Gama, 
Valparaíso de Goiás e Luziânia.

O levantamento aponta ela-
boração, em março, de 1.787 
sentenças e outros 1.002 atos 
decisórios totalizando, portanto, 
2.797 feitos. A tarefa foi reali-
zada nas 2ª, 8ª, 11ª e 12ª Varas 
Cíveis, 4ª Vara de Família e 12ª 
Criminal de Goiânia, bem como 
em Aragarças, Alvorada do Nor-
te, Guapó, Santa Helena de Goiás 
e São Luís dos Montes Belos.

A produtividade em abril atin-
giu 3.710 atos. Neste período, a 
equipe atuou nas 8ª, 11ª, 12ª e 
15ª Varas Cíveis de Goiânia, além 
de cidades do interior. Na 8ª Vara 
Cível foram elaborados 8 despa-
chos, 1 decisão e 4 sentenças. Na 
11ª, outros 12 despachos, 1 de-
cisão e 68 sentenças. Na 12ª, por 
sua vez, o trabalho foi concluído 
com 13 despachos e 47 senten-
ças. A divisão promoveu outros 
1.765 atos ordinatórios na 15ª 
Vara Cível.

O resultado destaca, em Co-
calzinho, 4 despachos, 1 decisão 
e 34 sentenças; Cristalina, 280 
despachos, 155 decisões e 408 

Divisão de Atividades Específicas atinge 8 mil feitos

Juiz elogia trabalho 
em Formosa

O juiz da 1ª Vara Cível, da 
Infância e da Juventude de For-
mosa, Lucas Siqueira, proto-
colou, no último 30 de maio, 
elogio formal a Divisão de Ati-
vidades Específicas em razão 
do trabalho realizado naquela 
comarca. O ato foi registrado 
na Ouvidoria do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO). Siquei-
ra também sublinhou a gestão 
de Hugo Crosara. Leia trecho do 
elogio: “Assevero que os traba-
lhos, realizados no período de 
07 a 18 de maio de 2012, foram 
extremamente positivos e fru-
tíferos, sendo que centenas de 
jurisdicionalizados serão bene-
ficiados pela celeridade impri-
mida ao andamento processual 
desta unidade judiciária […]. Na 
oportunidade, quero tecer sin-
ceros elogios ao Sr. Hugo Cam-
pos Crosara e sua equipe.” n

sentenças; Gua-
pó, 5 sentenças; 
São Luís dos 
Montes Belos, 2 
despachos e 10 
sentenças; Alto 
Paraíso, 7 des-
pachos e 70 sen-
tenças; Apareci-
da de Goiânia, 
10 despachos, 2 decisões e 63 
sentenças; e Alvorada do Norte, 
com 5 despachos, 1 decisão e 34 
sentenças.

O grupo de Crosara analisou 
processos criminais em Crista-
lina, onde foram elaborados 69 
decisões e 60 sentenças; São Luís 
de Montes Belos, resultando em 
6 sentenças; e Iporá, no norte 
do Estado, com outras 73. A Di-
visão de Atividades Específicas 
também averiguou processos de 
modo a torná-los aptos para mu-
tirões do Júri. O esforço-conjun-
to foi realizado em Novo Gama, 
com 199 autos; Valparaíso de 
Goiás, com 149; Luziânia, com 
70; e Anápolis, com 74 processos 
verificados.

O mês de maio terminou com 
feitura de 224 despachos, 61 de-
cisões e 1.237 sentenças. Os atos 
foram proferidos nas 8ª, 11ª e 
12ª Varas Cíveis de Goiânia e ser-
ventias do interior. A força-tarefa 
na 8ª Vara Cível resultou em 1 
despacho e 2 sentenças. Na 11ª, 
a demanda foi de 17 despachos, 
1 decisão e 122 sentenças. Já na 
12ª Vara Cível, a atividade culmi-
nou em 15 despachos, 2 decisões 
e 100 sentenças.

A equipe esteve em Aparecida 
de Goiânia, na região metropoli-
tana da Capital. Naquela comarca 
foram elaborados 23 despachos, 
7 decisões e 104 sentenças. Em 
Alvorada do Norte, o esforço-
-conjunto promoveu 7 despa-
chos, 4 decisões e 49 sentenças. 
O número foi superado pelo tra-
balho em Formosa, que terminou 
com 137 despachos, 40 decisões 
e 464 sentenças. Outras 2 senten-
ças foram proferidas em São Luís 
de Montes Belos.

A Divisão de Atividades Es-
pecíficas analisou processos  

criminais em Iporá, onde elabo-
rou 51 sentenças consideradas de 
alta complexidade e também em 
Novo Gama, com 1 sentença. Em 
Jataí, o grupo auxiliou na confec-
ção de 21 despachos, 7 decisões 
e 166 sentenças relacionadas a 
autos de foro cível. Ainda naque-
la comarca, a estatística sinaliza 
1 despacho e 96 sentenças per-
tinentes a processos criminais. 
Em Anápolis, no entanto, a ativi-
dade foi centralizada no Proces-
so Judicial Digital (Projudi), cujo 
resultado foi de 2 despachos e  
98 sentenças. O grupo de Ativi-
dades Específicas também faz 
parte do Departamento de Cor-
reição e Orientação da CGJGO.

equipe auxilia na elaBoração de despaChos, deCisões e sentenças
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Pai Presente: um programa que deu certo

Mais um projeto da Corregedo-
ria, de função social, o Pai Pre-
sente – programa do Conselho 
Nacional da Justiça (CNJ) execu-
tado, em Goiás, pela CGJGO com 
apoio do TJGO e da Diretoria do 
Foro de Goiânia – passou a atuar 
a todo vapor a partir do dia 10 de 
abril, quando Beatriz Figueiredo 
Franco, inaugurou, oficialmen-
te, uma sala voltada especifica-
mente para o projeto (sala 1.105,  
11º andar do Fórum central). 

Coordenado pelo 1º juiz-auxi-
liar da Corregedoria, Carlos Mag-
no Rocha da Silva, o programa 
já vinha sendo trabalhado por 
muitas comarcas do interior, sob 
a orientação da CGJGO. Mas foi 
mesmo a partir de seu lançamen-
to oficial que os trabalhos ganha-
ram reconhecimento público e 
multiplicaram resultados.

Dados levantados pela equipe 
do Pai Presente – formado, ainda, 
pelas servidoras Maria Madalena 
de Sousa, Marielli Parreira Melo, 
Marlene Neri Carvalho e Ivonete 
Caldeira – revelam que em Goiás 
há, ao menos, 156 mil crianças, 
adolescentes e jovens matricu-
lados em instituições de ensino 
que não possuem o nome do pai 
no registro de nascimento. “Isso 
sem se falar nos adultos em si-
tuação igual. Contando com eles, 
esse índice pode chegar a 320 
mil casos”, comenta Carlos Mag-
no, segundo quem, um dos prin-
cipais objetivos do projeto, além 
do reconhecimento da paternida-
de, é promover o vínculo afetivo 
entre pai e filho.

O trabalho é realizado em par-
ceria com o Ministério Público 
estadual (MPGO), Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG) e 
Secretarias Municipal e Estadual 
de Educação (SEE e SME de Goi-
ânia). É por meio das secretarias 
de Educação que a equipe do Pai 
Presente faz o levantamento de 
nomes, endereços e demais con-
tatos de jovens cujo nome do pai 
não consta de suas certidões de 
nascimento.

A equipe do Pai Presente atua 
sob duas frentes principais, ela 
tanto recebe demandas quanto 

busca. A sala atende pais que, es-
pontaneamente a procuram de-
monstrando interesse em regis-
trar seus filhos, filhos desejosos 
de encontrar seus pais e mães 
que buscam apoio para sensibili-
zar  parceiros a reconhecer a pa-
ternidade de seus filhos. 

Noutra perspectiva, com o le-
vantamento em mãos, a equipe 
entra em contato com famílias 
nessa situação e as incentiva 
a procurar o pai das crianças. 
“Após localizado o pai, nós o 
convocamos para uma audiên-
cia de conciliação. O pai pode 
reconhecer espontaneamente ou 
através de exame de DNA, cujo 
processo leva até 15 dias para ser 
concluído. De qualquer forma o 
Pai Presente trabalha em termos 
de conciliação. Não há decisão, 
no projeto, que obrigue o reco-
nhecimento. Para isso, a família 
teria de ajuizar ação judicial”, es-
clarece.

Frutos
Depois de seu lançamento, 

o Pai Presente desabrochou em 
Goiás. Já em 19 de abril, os ju-
ízes foram incentivados, pela 
Corregedoria, a consultar lis-
tagem do CNJ – disponível no 
Portal da Infância e da Juven-
tude, situado na página inicial 
do site do TJGO, www.tjgo.jus.br 
– relativa ao Pai Presente, com 
o nome, endereço e outros con-
tatos das crianças que não têm 
o nome do pai em suas certi-
dões de nascimento. 

Como o portal somente pode 
ser acessado por usuários au-
torizados e cadastrados, os ju-
ízes com competência na área 
da infância e 
da juventude 
foram orienta-
dos a entrar em 
contato com a 
equipe do Pai 
Presente para 
tanto, a fim de 
disseminarem 
o programa em 
suas comarcas.

Em 7 de maio, 
Carlos Magno, 

acompanhado da equipe do pro-
grama, visitou quatro escolas 
estaduais da Capital e de Apare-
cida de Goiânia, para apresentar 
o projeto a profissionais da área 
de educação e solicitar apoio na 
divulgação a pais e alunos. As 
quatro unidades foram selecio-
nadas após consulta ao censo do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), 
edição 2009. A equipe filtrou 
dados de Goiânia e Aparecida 
e constatou que as instituições 
visitadas concentravam o maior 
número de crianças e adolescen-
tes sem o nome do pai no regis-
tro de nascimento. Na ocasião, 
Carlos Magno conversou sobre o 
índice com o secretário estadu-
al de Educação, Thiago Peixoto. 
Segundo ele, o chefe da pasta 
se comprometeu a solicitar dos 
diretores de escolas das duas 
cidades a elaboração de censo 
interno, a fim de confrontar as 
informações com o levantamen-
to do Inep.

Caso feliz e insólito
Foi também em maio que, a 

partir da divulgação maciça do 
programa, o policial civil apo-
sentado, Manoel Carlos Damas-
cena, de 76 anos, aceitou, depois 
de procurado pela equipe do Pai 
Presente, reconhecer a paternida-
de de seis filhos de uma só vez: 
o empresário Paulo Henrique Pe-
reira, 41; da autônoma Ana Paula 
Pereira, 38; das funcionárias pú-
blicas, Nair Maria Pereira Silveira, 
37, e Adriana Karla Pereira, 34; e 
dos empresários, Manoel Otávio 
Pereira, 33, e Luciano Pereira, 32.

A audiência conciliatória durou 

na presença de Carlos magno, pai reConheCe paternidade de seis Filhos
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cerca de 20 minutos. Questionado 
por Carlos Magno, Manoel reco-
nheceu, por livre vontade, a pa-
ternidade dos seis filhos que teve 
com a aposentada Neuza Pereira 
Damascena, com quem vive há 
43 anos. Em seguida, os irmãos 
e o pai assinaram o Termo de Re-
conhecimento Espontâneo de Pa-
ternidade. O juiz explicou, logo 
após, que os interessados devem 
levar o documento ao cartório de 
registro de nascimento, o qual 
será averbado e emitida nova via 
da certidão, desta vez, com o seu 
nome. A partir daí, os filhos po-
dem solicitar a segunda via do 
documento de identidade já com 
o nome do pai.

Presídios
O grande nível de aceitação do 

programa foi observado até em 
presídios, durante visita realiza-
da pela equipe, em 15 de maio, 

à Penitenciária Odenir Guimarães 
e à Casa de Prisão Provisória, na 
companhia de Carlos Magno e da 
juíza substituta Vivian Martins 
Melo. Na ocasião, foram realiza-
dos nove procedimentos de reco-
nhecimento de paternidade e, ao 
perceber o movimento da equipe 
e saber do que se tratava, muitos 
presidiários manifestaram inte-
resse em reconhecer seus filhos, 
o que motivou a decisão de Car-
los Magno de passar a visitar as 
unidades do sistema prisional 
pelo menos uma vez por mês.

Até o fechamento desta edi-
ção, o Pai Presente já havia, tam-
bém, participado da 8ª Semana 
de Cultura e Cidadania da Pon-
tifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-Goiás), que foi re-
alizada entre 24 e 26 de maio. 
Além disso, realizou dezenas de 
procedimentos, agendou exames 
de DNA, realizou visitas a creches, 

centros de saúde, escolas, igrejas, 
regionais da Companhia de Ur-
banização de Goiânia (Comurg), 
sede da Superintendência da Po-
lícia Técnico-Científica de Goiás, 
entre outras instituições. Ainda, 
via de pesquisas junto a escolas 
do ensino médio, por meio das 
quais foram levantados os dados 
de jovens cujo nome do pai não 
consta de suas certidões de nas-
cimento, foram enviadas cente-
nas de cartas-convites e também  
notificações.

Em junho, a equipe realizou 
dois mutirões em Aparecida de 
Goiânia e participou do Movi-
mento Anhanguera Norteando 
Novas Oportunidades, promovi-
do pela Uni-Anhanguera, em 23 
de junho, quando explanou sobre 
o programa nos laboratórios de 
informática daquela instituição 
de ensino e distribuiu material 
de divulgação do Pai Presente. n

Dando continuidade ao pro-
jeto Mutirões do Júri, que neste 
ano prestigiará comarcas do in-
terior do Estado, Beatriz Figuei-
redo Franco lançou, em 15 de 
junho, no auditório do Fórum de 
Anápolis, o Mutirão do Júri da-
quela comarca.

A previsão era de que três 
bancas realizassem, dos dias 18 
a 29, duas sessões por dia, com 
expectativa, assim, de 60 julga-
mentos. Desse total, 57 casos 
foram sentenciados, alcançando 
95% da meta. Os júris resulta-
ram em 24 absolvições, 16 ações 
condenatórias, 15 declassifica-
tórias, 1 pedido de vista solicita-
do pelo Ministério Público (MP) e 
1 processo suspenso. 

Segundo relatório, 20 sessões 
ocorreram na banca 1, monta-
da no Forúm local; 18 na banca 
2, organizada no auditório da 
UniEvangélica; e outras 19 na fa-
culdade Anhanguera.

A solenidade de abertura dos 
trabalhos contou com a pre-
sença do diretor do Foro local, 
juiz Hamilton Gomes Carnei-
ro; juízes-auxiliares da CGJGO, 
Ronnie Paes Sandre e Camila 
Nina Erbetta Nascimento Moura;  

Mutirão do Júri de Anápolis: realizados 57 julgamentos

procurador de Justiça, Lauro 
Machado Nogueira; presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil - subseção de Anápolis 
(OAB-GO), Antônio Heli de Oli-
veira, e demais autoridades. Co-
ordenador do programa, Carlos 
Magno Rocha da Silva não pode 
estar presente pois, na ocasião, 
encontrava-se em João Pessoa 
(PB), participando do X Encon-
tro do Fórum Nacional da Ju-
ventude (Fonajuv).

Beatriz Figueiredo agradeceu 
a parceria do MP, da OAB e das 
faculdades que cederam seus 
auditórios para a formação de 
bancas. 

Na opinião da corregedora-ge-
ral da Justiça, o programa repre-
senta uma tentativa de minimi-
zar o dano causado à sociedade 
pela morosidade no julgamento 
de processos relativos a crimes 
de homicídio. “Não somos nós 
que fazemos as leis e, no entan-
to, temos de cumpri-las, mas a 
legislação permite uma quan-
tidade enorme de recursos que 
são, por sua vez, responsáveis 
em grande parte pela demora no 
julgamento de ações”, comentou 
na ocasião.

Estatísticas alarmantes
Ressaltando a importância do 

programa, Ronnie Paes Sandre 
falou sobre o grande número de 
homicídios praticados no Estado. 
Segundo ele, dados da Secretaria 
de Segurança Pública e Justiça de 
Goiás revelam que, de janeiro a 
maio deste ano, foram registra-
dos mais de 900 homicídios em 
Goiás, um a cada quatro horas. 
Ainda de acordo com o juiz-au-
xiliar da CGJGO, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) con-
sidera tolerável uma média de  
10 homicídios para cada grupo de  
100 mil habitantes e, em Goiás, 
essa média está muito acima dis-
so, com 30 assassinatos. “A média 
goiana está maior, inclusive, que 
a nacional, que é de 26, analisou. 

Ainda de acordo com Ronnie 
Paes, em 10 anos, a incidência 
de homicídios subiu 45% no Bra-
sil e Goiás ocupa o 15% lugar no 
ranking nacional de estados com 
maior incidência desse tipo de cri-
me. “O índice de homicídios pra-
ticados no Estado tem aumentado 
ao passo que o do País tem caído. 
Em Anápolis, de janeiro ao início 
deste mês foram praticados 63 
assassinatos”, informou. n
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Para aproveitar o deslocamento 
dos juízes convocados para parti-
cipar da solenidade de lançamento 
do Plano de Gestão da CGJGO, que 
ocorreu na tarde do dia 1º de ju-
nho, a Corregedoria elaborou, para 
a parte da manhã, uma programa-
ção para apresentar os diversos sis-
temas de informática elaborados 
para auxiliar a boa execução dos 
trabalhos no âmbito do 1º Grau de 
jurisdição. Os magistrados presen-
tes receberam certificado de parti-
cipação que terá validade, inclusi-
ve, para processos de promoção, 
remoção e acesso. 

Como esclareceu Carlos Magno 
na abertura da apresentação, gran-
de número de juízes sequer conhe-
ce os sistemas. “A maioria daqueles 
com quem falo a respeito os desco-
nhece e 70% dos que já os utilizam, 
não aproveitam 100% das potencia-
lidades que eles têm”, comentou na 
ocasião, solicitando empenho de 
todos para conhecerem e interagi-
rem com as ferramentas.

Portal do Extrajudicial
O Portal do Extrajudicial abriu 

a sequência de apresentações, com 
explanação de Camila Nina Erbetta 
Nascimento Moura. Ela explicou 
que o portal está hospedado no sí-
tio eletrônico do TJGO e também 
no da CGJGO, sob os endereços  
www.tjgo.jus.br e www.tjgo.jus.br/
corregedoria. Ele é disponibilizado 
para os cartórios extrajudiciais, me-
diante uso de login e senha forneci-
dos pela Corregedoria. “Trata-se do 
primeiro meio de comunicação ele-
trônica com os extrajudiciais”, sa-
lientou, afirmando que, atualmen-
te, há 568 serventias extrajudiciais 
cadastradas no Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

“O portal tem por finalidade 
concentrar todos os sistemas per-
tinentes aos serviços extrajudi-
ciais em um único portal, facilitar 
o contato e a interação dos car-
tórios com a Corregedoria e pos-
sibilitar, aos titulares de cartório, 
a consulta aos bancos de dados 
atualizados”. Como explicou a 
juíza-auxiliar da Corregedoria, 
atualmente estão disponíveis no 
portal o Selo Eletrônico; a Base 
de Dados de Inventário, Partilha, 

Sistemas da Corregedoria são apresentados a juízes
Divórcio e Testamento; a Base de 
Dados de Estrangeiros com Ter-
ras em Goiás e Dados Cadastrais.

Sistema Controle
Coube a Carlos Magno e ao 

diretor do Departamento de TI,  
Antônio Pires de Castro Júnior, a 
apresentação do Sistema Controle, 
que está atuando há cerca de 8 me-
ses. Como observou o magistrado, 
há, ainda, muitas inconsistências 
no Sistema de Primeiro Grau (SPG), 
já que, em alguns casos, os anda-
mentos dados nos processos não 
são registrados no SPG, fazendo 
constar dados errados. “O proble-
ma é que o CNJ mensura nossa pro-
dutividade pelo que encontra no 
SPG e se o escrivão ou quem quer 
que seja dá andamento ao proces-
so mas não dá a baixa no sistema 
é isso que vai constar para fins de 
estatística”, alertou.

O Sistema Controle foi criado, a 
pedido de Beatriz Figueiredo Fran-
co, para possibilitar, aos juízes, a 
gestão dos processos que tramitam 
sob sua responsabilidade. De acor-
do com Antônio Pires a ferramenta 
fornece relatórios sobre a situação 
dos processos, sob diversos aspec-
tos, com estatísticas, inclusive.

Portal da Infância e da Juventude
Carlos Magno e Antônio Pires 

falaram também sobre o Portal da 
Infância e da Juventude que tem 
um perfil colaborativo, a exemplo 
das redes sociais. “A intenção foi 
disponibilizar uma ferramenta po-
derosa para integrar os segmentos 
da sociedade que atuam na área 
da infância e da juventude”, co-
mentou Carlos Magno adiantando 
que, para tanto, é necessário que 
os juízes divulguem o portal e 
sensibilizem entidades parceiras 
como MP e OAB a interagirem no 
sistema para troca de informação, 
execução de projetos em conjun-
to, entre outras iniciativas.  Na 
sequência, Antônio Pires mostrou 
como funciona o portal.

BNMP
O diretor de Administração e 

Operações da CGJGO, Leonar-
do Martins, falou sobre o Banco 
Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP) explicando os esforços 
que tem sido envidados pela Cor-
regedoria para incluir, na plata-
forma nacional do BNMP, até o dia 
15 de julho, todos os mandados 
de prisão atuais e antigos regis-
trados em Goiás. A iniciativa visa 
adequar-se a resolução do CNJ 
que estabeleceu o prazo a Corre-
gedorias de todo o Brasil. 

Sistemas do CNJ
O Justiça Plena e o Malote Di-

gital, ambos do CNJ, foram apre-
sentados, respectivamente, pelo 
assessor do departamento de TI, 
Marco Antônio de Oliveira Lemos 
Júnior, e pelo diretor da Divisão 
de Gerenciamento de Sistemas 
do CNJ, Hércules Alexandre Alves  
Milhomem. Criado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) em 2009, 
o Justiça Plena possibilita, segun-
do Marco Antônio, que processos 
de relevância social, política e eco-
nômica sejam conhecidos por uma 
comissão de juízes-auxiliares dos 
Tribunais e Corregedorias-Gerais 
da Justiça. O comitê, ao ser aciona-
do, avalia e vota, via sistema, pelo 
assessoramento ao magistrado na-
quele caso.

Tendo sido reconhecida a im-
portância do processo, o juiz re-
cebe apoio técnico para instrução 
dos autos. O principal intuito é 
promover celeridade à prestação 
jurisdicional. Marco Antônio lem-
brou, no entanto, que, apesar da 
intervenção, a sentença é proferida 
pelo juiz-presidente. O acesso ao 
Justiça Plena é realizado pelo sítio 
eletrônico da CGJGO, no endereço 
www.tjgo.jus.br/corregedoria.

Já o Malote Digital propicia en-
vio de correspondências oficiais 
entre unidades do Judiciário em 
todo o Brasil. Seu uso, em Goi-
ás, foi regulamentado este ano, 
com a redação do Ofício-Circular  
nº. 10/2012, assinado por Beatriz 
Figueiredo Franco. De acordo com 
Hércules Milhomem, é possível en-
viar cartas de ordem e precatórias, 
ofícios, portarias, habeas corpus e 
outros documentos administrati-
vos por meio da ferramenta, que 
pode ser acessada pela intranet do 
TJGO, no endereço http://portaltj.
tjgo.gov/malotedigital. n


