




 Memórias têm por objetivo tornar lembrada a figura do corregedor,  
quando o Brasil, ainda sob o domínio do Poder Régio, já convivia com 
este imprescindível distribuidor de justiça, e a deixar inscritos, nas páginas 
da história institucional da Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aqueles que contribuíram, de 
modo equânime e efetivo, com a construção deste Poder Judiciário.

 De fato, não há negar que a existência do corregedor, na 
Administração da Justiça, desde os mais longínquos tempos, se fez 
necessária, em observância às leis e ao direito, cujo cargo era exercido, 
por “homees leterados, sabedores e virtuofos,” assim como traduzia as 
Ordenações Afonsinas (1446-1514), na parte introdutória do Livro I:  

[...] convinhavel coufa nos pareceo, que em começo de Noffa obra 
ajamos primeiramente de formar alguns titulos apropriados á fua 
peffoa, efpecialmente daquelles, que primeiramente teem carreguo 
de reger, e miniftrar juftiça em Noffa Corte, fem as quaees as Leyx 
feitas pouco* aproveitariaõ (a) *, porque coufa conhecida he, que 
toda a principal virtude das Leyx eftá na boa pratica, e eixecuçom 
dellas; por tanto acoftumarom fempre os Reyx, e Princepes da terra 
fazer feus Officiaaes da Juftiça, homees Leterados, Sabedores, e 
Virtuofos, por tal, que per feu boõ, e virtuofo entender as poffam 
ligeiramente trazer a boa pratica, e real eixecuçom em todo cafo 
que lhes feja requerido.
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~

~



 Note-se, contudo, que designar letrados para o cargo de 

corregedor nem sempre era possível, uma vez que, à época, havia 

pouquíssimas pessoas que dominavam a leitura e a escrita e raros 

os graduados. O conhecimento jurídico era quase secundarizado. O 

Monarca, preocupado com a organização e administração da Justiça, 

escolhia, geralmente, “homens de sua confiança” para o exercício dos 

ofícios régios, ou seja, aqueles que “teem carreguo de reger, e miniftrar 

juftiça” na Corte, como expressa o prólogo do citado Livro I das 

Ordenações Afonsinas.

 Registre-se, por oportuno, consoante lição de Armando 

Luís de C. Homem, que é ignorada data do surgimento do cargo de 

corregedor. Remonta-se, provavelmente, ao reinado de D. Afonso 

IV. Acrescenta José Mattoso que tal cargo foi criado por D. Dinis 

no início do séc. XIV e reformulado pelo Monarca D. Afonso IV. 

Nesse linear, aponta Flávio F. Paes Filho que a partir do governo 

de D. Dinis institucionalizou-se o cargo de Corregedores, os quais 

“deveriam corrigir as situações anômalas derivadas de atos do rei ou 

dos seus agentes”.

 Segundo Plácido e Silva, o termo corregedor deriva do 

latim corrector, de corrigire (correger), com o sentido de censor, 

administrador, reformador. O filólogo Cândido Figueiredo define o 

vocábulo corregedor como o antigo magistrado judicial.

 Cumpre notar que os corregedores, um dos principais oficiais da 

Justiça Régia, eram assim designados na Ordenações: Corregedor da 

Comarca e Corregedor da Corte.



 Os Corregedores da Corte, segundo Hespana G. Barros, eram grupos de magistrados 
nomeados pelos reis com amplas funções, tendo maior relevo no reinado de D. João I. Ao longo 
do tempo, ocorreu uma separação de funções com a criação dos cargos de Corregedor do Crime 
e Corregedor do Cível. A título de ilustração eis algumas de suas atribuições assim disciplinadas 
no Livro  I, título VI, item 1 e 10, das Ordenações Manuelinas, respectivamente:

1  Mandamos ao Corregedor da noffa Corte, que tome conhecimento dos feitos, e desembargos onde 

quer que Nós formos, onde a Cafa da Juftiça, que cõnofco anda, eftiver, [...]

10  Outro si conhecerá de quaefquer agrauos que a elle vierem de feitos ciueis por petiçam dante 

os Julgadores, onde Nós, ou a Noffa Cafa da Sopricaçam efteuer, e darredor atee cinco leguas, 

pofto que feja na Cidade de Lixboa. E dos agrauos dos feitos ciueis que vierem por Eftormentos, 

ou Cartas reftemunhaueis de qualquer Luguar [...]

 Observe-se que a estes Magistrados, consoante Hespana, competia exercer as funções 
dos Corregedores no lugar onde a Corte se encontrava. Era a eles atribuído também conhecer, 
por ação nova os feitos cíveis, e cabia agravo de suas decisões (Livro 1, Tít. VI, 2).
 
 Os Corregedores da Comarca constituíam o principal órgão da administração local e 
o imediato representante do rei no lugar por onde andava. Cabia-lhes zelar pela jurisdição 
régia, superintender sobre os oficiais de sua Comarca (correição), investigar acerca da 
maneira como a Justiça era ministrada, fiscalizar os serviços da fazenda e administração, 
a exemplo do serviço do tabelião e da inspeção das prisões, corrigir abusos e injustiças, 
impedir usurpações de direitos reais.

 De passagem, consigne-se que a expedição comandada por Martim Afonso de Sousa, em 
1530, foi o primeiro passo para um complexo e longo processo da organização da justiça no Brasil.

 Cumpre registrar que a figura do corregedor, no principiar do Brasil Colônia, 
seguiu-se nos moldes da Justiça portuguesa, não obstante tenha o Judiciário brasileiro, 



paulatinamente, construído  sua própria história, cujo marco inicial 
de estruturação ocorreu quando D. João III assim escreveu:

“Eu, el-rei Dom João III, faço saber a vós, Tomé de 
Sousa, fidalgo da minha casa, que ordenei mandar fazer nas 
terras do Brasil uma fortaleza e povoação grande e forte, na 
Baía de Todos os Santos. (…) tendo por bem enviar-vos por 
Governador das ditas terras do Brasil.”

 
 Assim, no território brasileiro, iniciou-se a estrutura do 
Judiciário, quando em 1549, Tomé de Sousa instalou o Governo-
-Geral na Capitania da Bahia, capital da colônia, e nomeou para o 
cargo de Ouvidor-Geral, Pero Borges, ex-Corregedor de Algarves.
 
 Vale ressaltar, consoante Hespana , que em Portugal o cargo 
de corregedor equivalia ao de ouvidor, no Brasil.

 O Ouvidor-Geral acumulava as funções de corregedor no 
território colonizado. As funções judiciais eram bastante complexas, 
confundindo-se muitas vezes, com as administrativas e políticas.  
 
 Com efeito, outras autoridades judiciárias, à semelhança da Justiça 
Portuguesa, foram surgindo, a saber, provedores, corregedores, juízes 
de fora, juízes ordinários e almotacés. Os corregedores tinham como 
principais funções inspecionar a administração da Justiça nas cidades e 
vilas que integram sua comarca e julgar causas em que os próprios juízes 
estivessem implicados. Com o decorrer do tempo, passam a ter mais 
poderes sobre os ouvidores e juízes, tornando-se autoridade superior 
nas comarcas. 



 É interessante notar que, segundo Rocha Pombo, foi nomeado , no ano de 1696, 
o primeiro corregedor na Comarca da Bahia, o português Melchior de Sousa Vilas 
Boas. Vale acrescentar que, conforme estudo realizado, consta ainda, numa Carta de 
Ouvidor e Provedor do Arquivo Histórico do Conselho Ultramarino, a nomeação de 
dito Corregedor como Ouvidor e Provedor, no Brasil Colônia, em 1698.
 
 Fez-se mister, na Administração da Justiça, na América portuguesa, a criação de um 
órgão colegiado, o que ocorreu em 1587, chamado Tribunal de Relação do Brasil com sede na 
Bahia, mas só instalado em 1609. Deixou de funcionar em 1626 restabeleceu-se em 1652.
 
 Assim, organizava-se a Justiça brasileira no século XVI:

 

 Mais tarde, cria-se em 1734 o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, instalado 
em 1751. A efetivação dessa Relação motivou Portugal a transferir sede do Governo-
-Geral para o Rio de Janeiro. Os recursos interpostos das decisões dessas Cortes, nessa 
época, eram remetidos para a Casa de Suplicação em Lisboa, o que tornava a prestação 
jurisdicional extremamente difícil e morosa.



 Nessa época, com o objetivo de dinamizar o trabalho das 
províncias, foram criadas, a partir de 1765, juntas de Justiça 
semelhantes à do Pará (1758). Em Goiás, foram criadas as juntas 
do Desembargo do Paço (Alvará de 1811) , posteriormente juntas de 
Justiça Criminal (1828).
 

 A vinda da Família Real ao Brasil mudou essa realidade. O 
Álvara, de 10 de maio de 1808, assinado por D. João VI, dá início 
à independência da Justiça brasileira com a instalação da Casa de 
Suplicação do Rio de Janeiro, embora nos  paradigmas da estrutura 
da Justiça lusitana. Foram criados ainda o Desembargo do Paço 
e a Mesa de Consciência e Ordens. Vale notar que constava da 
composição da Casa de Suplicação dois corregedores: um do Crime 
da Corte e Casa e outro do Civil da Corte. 

 Vê-se que a figura do corregedor se fez presente, na Administração 

A Justiça brasileira, no séc XVII, organizava-se no seguinte modo:



da Justiça, durante todo o período do Brasil colonial . Adentrou esta autoridade no novo tempo 
inaugurado pela Constituição Imperial de 1824, que consagrou a independência da Justiça brasileira 
e a elevou a Poder de Estado, denominado Poder Judicial (Tít. 6°, Capítulo Único) Const. 
Imperial de 1824). Note-se, entretanto, que a independência do Judiciário era relativa, uma vez 
que o poder centralizava-se nas mãos do Imperador e submetia-se ao Ministro da Justiça.

 O Decreto de 5 de dezembro de 1832, no período regencial do Império, extinguiu as figuras 
de ouvidor, chanceler e corregedores considerados, à época, magistrados e universalizou-a de 
Juiz como Magistrado de 1a instância. Daí em diante, as funções antes atribuídas a corregedores 
recaíram na autoridade de um juiz de direito, nomeado pelo Imperador.

 Acrescente-se que a velha instituição das correições renovou-se com a edição da 
Lei n° 261, de 3/12/1841, que disciplinavas funções correicionais deferidas aos Juízes de 
Direito que, nos termos do art.26 e parágrafos, nas correições que fizessem nos Termos de 
suas Comarcas, deveriam examinar “Todos os processos de formação de culpa, quer tenham 
perante os Delegados e Subdelegados, quer perante o Juiz Municipal [...], os livros dos 
Tabeliães e Escrivães, se os Juízes Municipais e os Juízes dos órfãos realizam audiência 
com assiduidade e diligência no cumprimento de seus deveres.” Competiam-lhes ainda, 
consoante art. 25, Parágrafo 4°, “Correr os Termos da Comarca o número de vezes que lhe 
marcar o Regulamento.”

 Não é demais relembrar que tais disposições, expressas nas Ordenações, afiguram-
-se reminiscências do Direito Português, no Brasil colonial. Prescreviam as Ordenações 
Manuelinas, nesse linear, ao se referir aos Corregedores das Comarcas, no item 6 do Título 
LVIII do Livro I:

 “E mandará pregoar, que venham perante elle os que sentirem aggravados dos Juizes, 
Procuradores, Alcaides, Tabelliães, ou de poderosos e de outros quasquer, e que lhes fará 
cumprimento de direito. E que assi venham perante elle todos os que tiverem demandas, e que 



lh’as fará desembargar. E dado assi o pregão, mandará chamar os 
Juizes, e pol-os-ha a par de si, e far-lhes-há pergunta, quando 
vierem as partes, que feitos tem perante elles, assi civeis, como 
crimes, e o por que os não despacham, mandando-lhes que logo 
os desembarguem, mostrando-lhes o como os hão de despachar.”

 Segundo jurisconsultos, a exemplo do Desembargador 
Vladimir Passos, a Lei n° 261 / 1841 representa um marco na 
atividade censória. Sobreveio o Decreto 834, de 2/10/1851, 
que a regulamentou, dando-lhe mais solidez. Este Decreto de 
Regulamento das Correições perdurou até a Proclamação da 
República com a Constituição Republicana de 1891, que inovou a 
ordem constitucional.

 No que se refere à organização da Justiça, os Tribunais 
de Relação, criados em 1873 e instalados em 1874, passaram a 
constituir os órgãos de cúpula da Justiça Comum Estadual, 
denominados Tribunais de Justiça. Com o estabelecimento do 
sistema federalista, instituiu-se o dualismo expresso na criação 
das Justiças Federal e Estadual, independentes entre si, e com 
competência definida.

 Assim, com o desenrolar do tempo, questões relacionadas à 
atividade censória passavam a constar em regimentos internos dos 
Tribunais, leis, atos administrativos do Conselho da Magistratura 
(Lei Complementar 35/79, arts. 99 e 105).

 Quanto à regulamentação da atividade correicional , na 
Administração da Justiça do Poder Judiciário do Estado de 
Goiás, a instituição da Corregedoria ocorreu com a edição da Lei 



n 901-A , de 3 de setembro de 1929 , que criou “ O juiz corregedor , com jurisdicção, 
em todas as Comarcas do Estado, será nomeado pelo Presidente do Estado entre os 
doutores ou bacharel em direito com cinco annos, pelo menos, de prática na judcatura 
ou advocacia” e definiu-lhes atribuições . Não muito demorou, a Lei n 54 , de 13 de 
dezembro de 1935 , publicada em 4 de janeiro de 1936 , altera a redação do artigo 47 
da mencionada lei , para atribuir a atividade censória do Juiz Corregedor a um dos 
Desembargadores , nomeado pelo Governador .

   O Decreto-Lei 3173/1940, com o intuito de dinamizar a Justiça, amplia a 
competência do Corregedor, cria o Juizo Especial da Corregedoria e restabelece as 
correições parciais (art. 96 c/c art. 67). Prescrevia este Decreto, consoante art. 100, 
que ficavam “sujeitos a correição do juiz de direito, os juizes de direito substitutos, 
quanto às suas funções nas sédes das zonas, os juízes municipais e distritais, os membros 
do ministério público, tabeliães, escrivães e oficiais de registros, distribuidores, 
contadores, avaliadores judiciais e mais funcionários auxiliares da justiça.” Caso, o 
juiz de direito deixasse de fazer a correição parcial, incorria em multa imposta pelo 
Corregedor.

 O Código de Organização Judiciária (Lei 6.400 / 1966) estabelece as novas 
nomenclaturas Corregedoria-Geral da Justiça e Corregedor Geral e dão-lhes nova 
disciplina.

 Nos atos normativos seguidos, editados pelo Poder Judiciário do Estado de 
Goiás, a fim de adaptar-se às novas realidades para a correta aplicação da Justiça, 
a figura institucional do corregedor manteve-se consolidada, embora a independência 
do Judiciário tenham sido tolhida pelo regime repressivo da Ditadura Militar. Ainda 
assim, o Poder Judiciário continuou a lutar por cumprir seu desiderato.

 As atribuições referentes à atividade censória desempenhadas por Corregedores, 
desde os mais idos séculos, como já demonstrado, nunca perderam de vista o zelo pela Justiça.



 As Corregedorias se consolidaram ao longo do tempo e, hoje 
fortalecidas constitucionalmente, a exemplo do art. 96, 1, b, da CF / 
1988, que dispõe sobre a organização de “suas secretarias e serviços 
auxiliares e os dos juízes que lhe forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correicional respectiva”, e ainda do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) criado pela Emenda Constitucional de 
45, com atribuição de efetivar a supervisão e atuação administrativa 
e financeira do Poder Judiciário, no propósito de resguardar a 
dignidade da Justiça. Nesse linear, vale registrar a atuação do 
Colégio de Corregedores-Gerais dos Estados e Distrito Federal 
(ENCOGE), instituído pela Resolução n°001/94 – TJDF, com 
a finalidade de aperfeiçoar a Justiça e estimular a atualização de 
seus integrantes pela troca de experiências e conhecimentos, além de 
uniformização de métodos e critérios administrativos, observadas as 
peculiaridades regionais.

 Cumpre registrar, por fim, a força destas irrepreensíveis 
autoridades judiciais que, desde os mais retirados tempos, 
empenhanharam-se por realizar a Justiça com retidão, não obstante 
as dificuldades enfrentadas, porém sem jamais perder de vista a 
missão institucional do Poder Judiciário.
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DESCRIÇÃO CRONOLÓGICA DA HISTÓRIA 
DA CORREGEDORIA DE GOIÁS

 Edição de Atos Normativos que consolidaram, ao longo dos anos, a Corregedoria-Geral 
da Justiça como órgão de orientação, supervisão, planejamento, coordenação,  controle e 
fiscalização disciplinar das atividades administrativas judiciais de 1º Grau de Jurisdição 
do Poder Judiciário e extrajudiciais do Estado de Goiás.

A Lei 54 de 13 de Dezembro 
de 1935, Publicada em 4 de 
Janeiro de 1936, que Estabelece o 

Código de Organização Judiciária do Estado 

de Goiás é Sancionada pelo Governador do 

Estado, Dr. Pedro Ludovico Teixeira,

Marco da Corregedoria a cargo 
de um Juiz Corregedor nomeado 
pelo Governador, agora, dentre os 
Desembargadores, no começo de cada ano, 
com jurisdição em todas as Comarcas.
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O Decreto-Lei nº 3.173 de 3/5/1940
que Baixa o Código Judiciário do Estado de Goiás por meio 

do Interventor, Dr. Pedro Ludovico Teixeira,

 define que o Corregedor é a 4a  autoridade judiciária 
(art. 18º, 4º,); estabelece,ainda, que para desempenhar 
as atribuições de que trata As Correições fica criado o 
juízo especial da Corregedoria, como órgão fiscalizador 
da administração da justiça em primeira instância 
e que a nomeação para o cargo de corregedor é feita 
em comissão, pelo prazo de dois anos, e recairá 
em magistrado que estiver em gozo das garantias 
outorgadas no art. 91 da Constituição, escolhido pelo 
Chefe do Executivo, dentre os três que lhe forem 
indicados pelo Tribunal de Apelação (Art. 68,§ Único).
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1º O Tribunal de Apelação;
2º O Conselho Disciplinar;
3º O Presidente do Tribunal de Apelação;
4º O Corregedor;
5º Os Juízes de Direito;
6º Os Juízes de Direito Substitutos;
7º Os Juízes Municipais e Suplentes ;
8º Os Juízes Distritais e Suplentes;
9º O Tribunal do Júri;
10º O Juiz Arbitro.

Decreto  nº 121 de 22/6/1946
(Aprova e adota a consolidação das 
leis de Organização Judiciária do 
Estado) Título II – Da Nomenclatura das Autoridades 

Judiciárias – Capítulo I Das Autoridades Judiciária :

Art. 18 – São autoridades judiciárias:
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Lei nº 956 de 13 /11/ 1953 ( Código Judiciário 
do Estado de Goiás) – Art. 65 – O cargo de Corregedor 

será preenchido em caráter permanente, mediante proposta do 

Tribunal de Justiça, devendo recair a escolha em juízo de direito 

com, pelo menos cinco (5)  anos de exercício neste cargo e que 

pertença a comarca de entrância igual ou imediatamente inferior 

à mais alta existente no Estado.do Estado de Goiás por meio do 

Interventor, Dr. Pedro Ludovico Teixeira,

Paragrafo único: o juiz corregedor, cuja categoria 
corresponderá à da mais alta entrância do Estado, 
concorrerá com os demais juízes de direito, em 
igualdade de condições, às promoções para o 
Tribunal de Justiça.
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Lei nº 1.167 de 12 /11/ 1955 
(Reajusta os vencimentos dos 
membros do poder judiciário) – 

Corregedor tem o mesmo vencimento dos
juízes de 3ª entrância.
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Lei nº 6.400 de 22/11/1966 – 
Código de Organização Judiciária 
do Estado de Goiás
Art. 19. A justiça local é exercida pelos seguintes órgãos: 

A Corregedoria recebe nova nomenclatura.

I - Tribunal de Justiça;
II - Conselho Superior da Magistratura;
II - Corregedoria-Geral da Justiça...

Art. 20- São autoridades judiciárias:

I - o Presidente do Tribunal de Justiça;
II -  os Desembargadores;
III -  o Corregedor-Geral;
IV - os Juízes de Direito...

Seção III

Art.49 - Compete ao Tribunal Pleno em sessão plenária:

- XVI - convocar os Juízes de Direito que deverão servir junto à 
Corregedoria- Geral...

Art. 65 - A Corregedoria Geral da Justiça, com sede na Capital e jurisdição 
em em todo território do Estado, será exercida por um Desembargador, eleito 
por dois anos, em escrutínio secreto do Tribunal de Justiça, na ultima sessão 
ordinária do biênio, sendo vedada a reeleição para o biênio imediato.

Art. 69 - Na comarca de Goiânia e nos seus termos, as correições serão 
realizadas, diretamente, pelo Corregedor- Geral, e , nas comarcas e termos 
do interior, pelos Juízes Auxiliares, mediante delegação e sob a direta 
orientação do mesmo Corregedor.
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Art. 39 - Juntamente com o Corregedor- Geral, será eleito, pelo mesmo 
prazo, o seu substituto.

Art. 40 - O Tribunal Pleno, mediante solicitação do corregedor-
geral, designará dois juízes de direito de terceira entrância , ficando 
afastados de suas atribuições para exercerem a função de juízes 
corregedores, ficando afastados de sua atribuição ordinárias. § Único - 
Os juízes corregedores servirão pelo mesmo prazo do corregedor geral, 
podendo ser reconduzido por mais um ano.

Resolução nº 4, de 24/11/71 – Código 
de  Organização Judiciária do Estado 
de Goiás  - Altera prazo de gestão do 
Corregedor Geral -  Art. 38 § O Corregedor- 
Geral da Justiça, eleito pelo prazo de um ano, terá substituto 
permanente na Câmara Isolada e nas Câmaras Reunidas a 
que pertencer, mas participará do Tribunal Pleno.
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Art. 44 - A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de 
fiscalização, vigilância e orientação, é exercida em todo 
o Estado por um desembargador, com a denominação de 
Corregedoria-Geral.
Parágrafo único. O Corregedor -Geral, eleito pelo prazo de 
dois anos , terá substituto permanente na Câmara Isolada 
e nas Câmaras Reunidas a que pertencer, bem como no 
Tribunal Pleno, de que participará apenas de atos defesos 
ao substituto.”

Art. 45 - O Tribunal Pleno, mediante solicitação do 
corregedor-geral, designará três juízes de direito de 
terceira entrância , para exercerem a função de juízes 
corregedores ficando afastados de suas atribuições. 
Parágrafo único. Os juízes corregedores servirão pelo 
mesmo prazo do corregedor geral, sem impedimento de 
servirem junto a seus sucessores, mas com possibilidade 
de serem dispensados a pedido deles.

Resolução 02 de dezembro 
de 1976 – Código de 
Organização Judiciária do 
Estado de Goiás – Altera 
novamente o prazo de gestão para dois anos 
e passa a ter 3 juízes auxiliares.
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Art. 24 - A Corregedoria da Justiça, órgão de fiscalização vigilância e orientação, é exercida, em todo o 
Estado, por um desembargador, com a denominação de Corregedor da Justiça.

§ 1º - O Corregedor da Justiça participará apenas do Tribunal Pleno, não oficiando como relator ou 
revisor.
§ 2º - O Corregedor da Justiça, findo  o mandato, ocupará o lugar deixado, na Câmara Isolada, pelo seu 
sucessor na corregedoria.

Art. 25 - Os cargos de Juiz-Corregedor em número de quatro, serão promovidos por juízes escolhidos pelo 
Tribunal, dentre os da Capital.

§ 1º Os Juízes de Direito que exercerem as funções de 1º, 2º e 3º Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da 
Justiça serão escolhidos pela Corte Especial em lista tríplice formada pelo Corregedor Geral da Justiça.
§ 2º Os Juízes de Direito Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça permanecerão afastados da 
atividade jurisdicional, retornando às Varas de que são titulares ao findar o período da convocação.
§ 3º - Findo o período de exercício, os Juízes-Corregedores serão lotados nas varas deixadas pelos seus 
sucessores, depois de manifestarem sua opção, em ordem de antiguidade na comarca de Goiânia;
§ 4º - A um dos Juízes-Corregedores, designado pelo Presidente do Tribunal, caberá exercer as funções de 
Diretor do Fórum de Goiânia, bem como presidir a distribuição diária dos feitos da mesma comarca.

Lei 9.129 de 22 de dezembro 1981 - 
Código de Organização Judiciária do 
Estado de Goiás -  O número de Juízes Corregedores 

é alterado para 4, sendo que um deles é  indicado pelo Presidente do 

Tribunal para exercer também a função de Diretor do Foro da Comarca 

de Goiânia , bem como presidir a distribuição diária dos feitos da capital.
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Lei 11.029 de 22 de novembro de 
1989 - Modificação no Código de 
Organização Judiciária – Não houve 

alteração na estrutura da Corregedoria-Geral.
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Lei nº 13.243 de 13 de janeiro de 
1998 - Modificação no Código de 
Organização Judiciária – Não houve 

alteração na estrutura da Corregedoria-Geral.
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Lei 13.644 de 12 de julho de 2000 - Modificação no 
Código de Organização Judiciária – Não houve alteração na 
estrutura da Corregedoria-Geral.
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Lei nº 16.872 de 6 de janeiro 
de 2010 -  Modificação 
no Código de Organização 
Judiciária do Estado de 
Goiás – Altera para três o número de 

Juízes Auxiliares da Corregedoria-Geral sendo 

que o Diretor do Foro da Comarca de Goiânia 

não exerce mais esta função:

Art. 25. São 3 (três) as funções de Juiz Auxiliar 

da Corregedoria Geral da Justiça a serem 

promovidos por Juízes de Direito de entrância 

final, titulares de Varas ou Juizados da Capital.

§ 1º Os Juízes de Direito que exercerem as funções de 1º, 2º e 

3º Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça serão escolhidos 

pela Corte Especial em lista tríplice formada pelo Corregedor Geral 

da Justiça.

§ 2º Os Juízes de Direito Auxiliares da Corregedoria-Geral da Justiça 

permanecerão afastados da atividade jurisdicional, retornando às 

Varas de que são titulares ao findar o período da convocação. 
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Lei de 17. 542 de 10 de janeiro de 2012 – Altera a 

Organização Judiciária do Estado de Goiás, quanto à estrutura judiciária da Comarca 

de Goiânia e quanto ao processamento das ações dos beneficiários da assistência 

judiciária e da outras providências.  Não alterou a estrutura da Corregedoria-Geral.

Portaria nº 01/2012- Corregedoria-Geral da Justiça – A Corte Especial, deste Tribunal de Justiça, referendou a 

referida portaria que trata da Estruturação dos Órgãos da Corregedoria -Geral da Justiça.

- Art. 1º Aprovar, ad referendun da Corte Especial, a seguinte estrutura organização da Corregedoria-Geral:

1- Gabinete do Corregedoria-Geral da Justiça

1.1 – Juízes Auxiliares

1.2 -  Assessoria Jurídica

1.3 -  Assessoria Técnica

1.4 -  Chefe de Gabinete

1.5 -  Secretaria Executiva

1.6-   Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional

1.7-   Diretoria de Comunicação Social

1.8-   Diretoria de Administração e Operações

 1.8.1 Departamento de Planejamento e Programas...

 1.8.2 Departamento de Tecnologia da Informação...

           1.8.3 Departamento de Correição e Apoio...
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Lei 18.175 de 30 de setembro de 2013 - Altera artigos 

da Lei 17 .663 de 2012 Dispõe sobre a Revisão geral anual da remuneração dos 

servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás e dá outras providências.

Altera a estrutura da Corregedoria-Geral da Justiça criando o cargo de  Secretário-

Geral da Corregedoria elevando à condição de Diretoria de Área os Departamentos 

de Planejamento e Programas, de Tecnologia da Informação,  Correição e Apoio.

Art. 7º Em decorrência das alterações introduzidas nesta lei ficam alterados os anexos XIII (Anexo XIII -Quadro Analítico dos 

Cargos em Comissão )  e XIV  da Lei 17.633/2012.

Anexo XIII -Quadro Analítico dos Cargos em Comissão
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Decreto Judiciário nº 2830/2014 - Dispõe sobre a 

reestruturação das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,  as 

medidas necessárias para a distribuição de cargos em comissão e 

funções por encargo de confiança criadas pela Lei 18.175/2013 

de dá outras Providências.

Capítulo XI – Corregedoria-Geral da Justiça

Art. 377 As competências da Corregedoria-Geral da  Justiça e de suas unidades são aquelas 

definidas em Lei e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
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 O Plano de Gestão da CGJ-GO para este biênio prioriza a aproximação com a sociedade com 

ações voltadas ao tema da Infância e Juventude,  a redução da taxa de congestionamento,  a gestão da 

Justiça Criminal,  o aprimoramento dos serviços nas unidades judiciárias,  a modernização das correições,  

a valorização dos servidores,  a disseminação das boas ideias e práticas e a utilização de sistemas de 

tecnologia da informação e comunicação como suporte para a efetiva prestação jurisdicional.  Dentre 

os vários projetos desenvolvidos,  até o momento,  vale destacar os seguintes:

 Audiência Pública :  o projeto Audiência Pública promove o acesso aos serviços prestados por 

este órgão correicional e a melhoria da comunicação entre a comunidade e o Poder Judiciário,  e entre 

este e seus servidores,  magistrados,  contando inclusive com a participação de todos os diretores de 

foro das 13 regiões do Estado,  recebendo sugestões,  críticas,  reclamos e,  principalmente,  respostas 

sobre a aceitação eu alcance das ações promovidas por esta Corregedoria.
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 Projeto Escuta: instituído consoante diretrizes do Provimento nº 36/2014 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que determina o desenvolvimento de ações nas comunidades remanescentes de quilombolas,  

e da Portaria nº 198 de julho de 2015, deste órgão censor, que estabelece grupo de trabalho interprofissional 

e objetiva o fortalecimento da Rede de Proteção no enfrentamento à violência sexual  contra criança e 

adolescente no município de Cavalcante-GO.

 Programa Pai Presente:  o programa Pai Presente foi instituído pelo Provimento 08/2011 da CGJ,   

conforme diretrizes da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ),  que determina medidas a serem 

adotadas pelos tribunais brasileiros,  para reduzir o numero de pessoas sem paternidade reconhecida 

no pais.

 Sistema de Inspeções Eletrônicas Remotas:  instituído pelo Provimento nº 10/2015,  que possui 

soluções para que a CGJ possa realizar suas inspeções e correições a distância,  de forma automática e 

online,  o sistema conta ainda com um painel de alertas,  apresentando inconsistências nos andamentos 

processuais do 1º  Grau.

 Relatório de Inspeção aos Presídios de Goiás:  realizado entre março e setembro de 2015,   pelo 

Grupo de Monitoramento do Sistemas Carcerário do Estado de Goiás – GMF/GO, o relatório traz 

informações acerca da estrutura dos presídios,  no Estado,  a exemplo de capacidade e ocupação,  

perfil dos presos e sua população,  assistências material,  assistência jurídica,  assistência educacional,  

assistência social,  assistência  religiosa,  assistência psicológica,  trabalho,  disciplina,  visitas.

 Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) :  instituído pela Portaria nº 26/2015 da Corregedoria-

Geral da Justiça,  dispões sobre procedimentos referentes a recebimento de dúvidas,  sugestões,  

reclamações e denuncias em desfavor de Juiz de 1º  Grau e Juiz  Substituto em 2º Grau,  titulares 

de cartório extrajudicial do Estado de Goiás,  e unidades administrativas pertencentes à estrutura da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

 Registre-se,  desse modo, que a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás,  no 

cumprimento de sua missão,  não tem medido esforços,  a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional,  

para torná-la mais célere e eficiente.





  Eis à memória a trajetória institucional 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, 
engendrada por Magistrados, homees Leterados, 
Sabedores, e Virtouofos, imbuídos do propósito de 
realizar a justiça, consoante o direito:

~





Para rememorar a atuação 
do Desembargador Hamilton, 
notável pela inteligência e pelo 
saber, cujo registro do cargo de 
Corregedor consta no termo de 
Posse e Compromisso da
Ata de 1969.
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HAMILTON DE BARROS VELLASCO

   Goiás - GO em 30/8/1913
   8/6/1985

Carreira na Magistratura:
- Posse em 1940 no cargo de Juiz Substituto da comarca 
  de Arraias
- Atuou nas Comarcas de  Palmeiras de Goiás, Goiânia
- Promovido a Desembargador em 1958
- Vice-Presidente em 1962
- Presidente em 1963
- Corregedor em 1969
- Aposentado em 21/3/1969

EMÍLIO FLEURY DE BRITO

   Goiás - GO em 12/11/1914
   25/10/1976

Carreira na Magistratura:
- Posse em  14/8/1950  no cargo de Juiz Substituto da 
  Comarca  de  Goiás 
- Atuação nas Comarcas de  Baliza, Caldas Novas, 
  Corumbaíba, Itumbiara e Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 1968 
- Corregedor-Geral de 1971 a 1972
- Vice-Presidente 1975
- Presidente  em 1976

RIVADÁVIA LÍCINIO DE MIRANDA

   Campos Belos - GO em 1º junho 1916
   24/12/1982 

Carreira na Magistratura:
- Posse em 1948  no cargo de Juiz Substituto da   
  comarca  de  Anápolis
- Atuou nas Comarcas de Arraias, Inhumas, Itaberaí,  
  Anápolis e Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 22 /12/1966
- Corregedor de 1967 a 1969
- Presidente em 1972
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LEÔNCIO PINHEIRO LEMOS

   Goiás - GO em 28/2/1921

Carreira na Magistratura:
- Posse em 30/5/1953  no cargo de Juiz  Substituto Da 
  3ª Zona Judiciária do Estado de Goiás                                         
- Atuou nas Comarcas de Aurilândia, Nerópolis, Bela 
  Vista, Piracanjuba, Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 18/4/1969
- Corregedor em 1974
- Presidente de 1983 a 1984
- Aposentado em 1/03/1991

GERALDO MAJELLA FRANKLIN FERREIRA

   Catalão - GO em 29/09/1917
   07/05/2006

Carreira na Magistratura:
- Tomou posse no cargo de Juiz Substituto em 11/12/1948 na  
   comarca de Anápolis
- Atuou nas Comarcas de Itapaci, Silvânia, Jaraguá, Goiás,  
  Goiânia
- Promovido a desembargador em 16/12/1968
- Corregedor em 1974 a 1975
- Presidente de 1977 a 1978
- Aposentado em 11/11/1987

MARCELLO CAETANO DA COSTA

   Rio de Janeiro em 27/11/1912
   2/9/1990

Carreira na Magistratura:
- Posse em 10/01/1945  no cargo de Juiz de  Substituto da 
  1ª Zona Judiciária com sede na Cidade de Goiânia
- Atuou nas Comarcas de Bela Vista, Itaberaí,Goiás, 
  Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 11/1/1966
- Corregedor em 1973
- Aposentado em 26/11/1976
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JOSÉ ALVES

   Avaré - SP em 2/4/1919
   25/10/1976

Carreira na Magistratura:
- Posse em 18/4/1969  no cargo de Desembargador na 
  vaga destinada ao Quito Constitucional da OAB
- Corregedor em 1976

ARINAN DE LOYOLA FLEURY

   Goiânia - GO em 27/09/1927
   19/11/2007

Carreira na Magistratura:
- Posse em 11/12/1968  no cargo de Desembargador em vaga 
  destinada ao Quinto Constitucional do Ministério Público
- Corregedor de 1976 a 1977 e reeleito  1978 a 1979
- Presidente em 1975
- Aposentado em 19/08/1996

CELSO FLEURY

  Goiás - GO em 14/12/1920
  21/5/1995

Carreira na Magistratura:
- Posse em 20/12/1954 no cargo de Juiz de Substituto da 3ª 
  Zona Judiciária com sede na Cidade de Goiás
- Atuou nas Comarcas de Itauçu, Itaberaí, Goiatuba e 
  Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador  em 18/04/1969
- Corregedor em outubro de 1969, 1975 e 1977
- Vice-Presidente de 1979 a 1981
- Presidente de 1981 a 1983
- Aposentado em 15/12/1990



39

GERALDO CRISPIM BORGES

   Anápolis - GO em 14/11/1926
   25/3/2006

Carreira na Magistratura:
- Posse em 14/3/1956  no cargo de Juiz Substituto na comarca 
  de Morrinhos
- Atuou nas Comarcas de Guapó, Goiatuba, Palmeiras de Goiás, 
  Inhumas, Goiânia
- Promovido ao cargo de  Desembargador em 9/5/1969
- Corregedor de 1981 a 1982     
- Presidente de 1985 a 1986 (1/2/1985)
- Aposentado em 26/1/1987

JOÃO CANEDO MACHADO

   Morrinhos - GO em 5/2/1932

Carreira na Magistratura:
- Posse em 3/5/1961 no cargo de  Juiz Substituto da
  comarca de Cumari.
- Atuou nas Comarcas de Palmeiras de Goiás, Itaberaí e 
  Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 29/12/1976
- Corregedor de 1983 a 1985
- Vice–Presidente de 1985 1987
- Presidente de 1987 a 1989
- Aposentado em 6/2/2002

CLENON  DE BARROS LOYOLA

   Goiás - GO em 25/08/1920
   1/09/1988

Carreira na Magistratura:
- Posse em 25/10/1950  no cargo de Juiz Substituto da 
  comarca de Rio Verde
- Atuou nas Comarcas de Goiás, São  Domingos, Paraúna, 
  Trindade, Silvânia, Morrinhos, Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 22/12/1966
- Corregedor de 1979 a 1980
- Presidente em 1971
- Aposentado em 26/8/1988
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FENELON TEODORO REIS

   Cachoeira de Goiás - GO em 15/2/1932
   14/4/2008

Carreira na Magistratura:
- Posse em 26/4/1961 no cargo de Juiz Substituto da comarca 
  de Fazenda Nova
- Atuou nas Comarcas de Itapuranga, Porangatu,  
  Catalão, Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 1/2/1977
- Corregedor de 1987 a 1989
- Vice-Presidente de 1989 a 1991
- Presidente de 1991 a 1993 
- Aposentado em 13/2/2002

 MAURO CAMPOS

   Catalão - GO em 5/9/1928 
   30/6/2011
   

Carreira na Magistratura:
- Posse em 27/9/1962  no cargo Juiz Substituto  da 5ª Zona 
  Judiciária do Estado de Goiás
- Atuação nas comarcas Petrolina, Ceres , Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 20/10/1977
- Exerceu o cargo de Corregedor em   1989 e 1991      
- Vice- Presidente de 1991 a 1993
- Presidente de 1993 a 1995
- Aposentado em  3/9/1998

MESSIAS DE SOUZA COSTA

   Inhumas - GO em 9/12/1927

Carreira na Magistratura:
- Posse em 31/12/1976 no cargo de Desembargador 
  em vaga destinada ao Quinto Constitucional da OAB     
- Corregedor de 1985 a 1986
- Vice-Presidente de 1987 a 1989
- Presidente de 1989 a 1991
- Aposentado em 30/1/1997
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LAFAIETE SILVEIRA

   Araxá - MG em 15/12/1928
   20/11/2012

Carreira na Magistratura:
- Posse em 12/05/1960 no cargo de Juiz Substituto da comarca de 
  Anápolis
- Atuou nas Comarcas de Planaltina, Uruana, Pirenópolis, Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 12/05/1979
- Corregedor de 1993 a 1995   
- Vice-Presidente de 1995 a 1997
- Presidente de 1997 a 1999
- Aposentado em 15/12/1998

HOMERO SABINO DE FREITAS

   Rio Verde - GO em 1/4/1930

Carreira na Magistratura:
- Posse  em 10/2/1958  no cargo de Juiz Substituto da  comarca 
  de Morrinhos
- Atuou nas Comarcas de Arraias, Formosa, Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 11/05/1979
- Corregedor de 1991 a 1993
- Vice-Presidente de 1993 a 1995
- Presidente de 1995 a 1997
- Aposentado em 31/3/1998

ULDERICO GERALDO RODRIGUES
 
   Corumbá de Goiás - GO em 13/12/1921
   27/11/2015

Carreira na Magistratura:
- Posse em 03/6/1947 no cargo de Juiz Substituto da 2ª Zona 
  Judiciária do Estado de Goiás
- Atuou nas Comarcas de Arraias, Caiapônia, Abadiânia, 
  Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 31/07/1978
- Corregedor em fevereiro de 1991 a dezembro de 1991
- Aposentado em 13/12/1991
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CHARIFE OSCAR ABRÃO

   Corumbaíba - GO em 27/6/1938

Carreira na Magistratura:
- Posse em 18/12/1985 no cargo de Desembargador em 
  vaga destinada ao Quinto Constitucional da OAB
- Corregedor de 1999 a 2001
- Vice-Presidente de 2001 a 2003
- Presidente de 2003 e 2005
- Aposentado em 26/6/2008

JOÃO BATISTA DE FARIA FILHO
 
   Urutaí - GO em 30/5/1931

Carreira na Magistratura:
- Posse em 9/4/1960 no cargo Juiz Substituto da comarca de 
  Rio Verde     
- Atuou nas Comarcas de Miracema do Norte, Quirinópolis, 
  Itumbiara, Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 5/12/1980 
- Corregedor de 1997 a 1999
- Aposentado em 2/2/2001

JOAQUIM HENRIQUE DE SÁ

   Pirenópolis - GO  em 7/6/1933

Carreira na Magistratura:
- Posse em 12/5/1979 no cargo de  Desembargador em vaga 
  destinada ao Quinto Constitucional do Ministério Público  
- Corregedor entre 1995 a 1997      
- Vice-Presidente de 1997 a 1999
- Presidente entre 1999 a 2001
- Aposentado em  29/5/2003
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ARIVALDO DA SILVA CHAVES

   São Domingos - GO em 6/2/1937
 
Carreira na Magistratura:
-Posse em 12/6/1970  como Juiz Substituto em da comarca de 
  Fazenda Nova
-Atuação nas comarcas de Mineiros, Formosa, Goiânia
-Promovido a desembargador em 14/06/1995
-Corregedor de 2004 a 2005
-Vice-Presidente de 2005 a 2007
-Aposentado em 7/2/2007

ANTÔNIO NERY DA SILVA

   Trindade - GO em 30/6/1934

Carreira na Magistratura:
- Posse em 13/3/1970 como juiz Substituto da 11ª Zona 
  Judiciária do Estado - Goianira
- Comarcas que atuou Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 3/4/1991
- Corregedor de 2003 a 2004
- Aposentado em 7/7/2004

JALLES FERREIRA DA COSTA

   Paraúna - GO em 23/3/1934

Carreira na Magistratura:
- Posse em 27/5/1966  no cargo  Juiz Substituto da  2ª Zona 
  Judiciária  do Estado de Goiás
- Atuou nas Comarcas de Goianésia e Goiânia                                                              
- Promovido ao cargo de Desembargador em  21/1/1991
- Corregedor de 2001 a 2003
- Vice-Presidente de 2003 a 2005
- Aposentado em 16/3/2004
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FELIPE BATISTA CORDEIRO

   Arraias - GO em 3/11/1940

Carreira na Magistratura:
- Posse em 14/1/1970 como Juiz Substituto da comarca de 
  Campos Belos
- Atuou nas Comarcas de Fazenda Nova, Formosa, Goiânia
- Promovido a desembargador em  2/10/1998
- Vice-Presidente em 2007 a 2009
- Corregedor de 2009 a 2011 
- Aposentado em 3/11/2010

FLORIANO GOMES FILHO

   Paraúna - GO em 23/3/1950

Carreira na Magistratura:
- Posse em 26/1/2001  como Desembargador em vaga 
  destinada ao  Quinto Constitucional da OAB
- Corregedor de 2007 a 2009
- Aposentado em 19/3/2013

PAULO MARIA TELES ANTUNES

   Coutinho - CE em 28/4/1946

Carreira na Magistratura:
- Posse em 7/7/1997 no cargo de Desembargador em vaga 
  destinada ao  Quinto Constitucional da OAB
- Corregedor de 2005 a 2007
- Presidente de 2009 a 2011
- Aposentado em 11/9/2012
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GILBERTO MARQUES FILHO

   Buriti Alegre - GO em 16/3/1951

Carreira na Magistratura:
- Posse em  9/3/1976  como Juiz Substituto da comarca de Arraias        
- Atuou nas Comarcas de Ivolândia , Guapó, Trindade e Goiânia
- Promovido ao cargo de Desembargador em 1/3/2002
- Corregedor de 2010 a 2011 e 2015 a 2017

Disponível no link:
www.tjgo.jus.br

corregedoria / notícias

BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

   Goiânia - GO em 6/10/1950

Carreira na Magistratura:
- Posse em 14/11/2000 no cargo de 
- Desembargadora em vaga destinada ao Quinto Constitucional 
  do Ministério Público
- Corregedora de 2011 a 2013

NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

   Goiânia - GO em 11/11/1962

Carreira na Magistratura:
-Posse em 22/9/2003 no cargo de Desembargadora em vaga 
  destinada ao Quinto Constitucional do Ministério Público
-Corregedora de 2013 a 2015
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