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Assunto: Comunicação (CGJ)

DECISÃO / OFÍCIO CIRCULAR Nº ______ /2020

Trata-se de expediente instaurado pelo 3º Juiz Auxiliar desta 

Corregedoria-Geral,  Dr.  Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas,  com o fito  de 

comunicar a criação de uma ferramenta pela Diretoria de Gestão de Informação 

deste  Tribunal  de  Justiça,  destinada  ao  controle  das  doações  de  valores 

decorrentes de indenizações judiciais para combate à pandemia da COVID-19, 

conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta o comunicante que os juízes responsáveis deverão 

ser orientados a procederem a alimentação de dados na referida ferramenta todas 

as vezes que se realizarem doações de numerário  proveniente das contas de 

transações  penais  e  suspensão  dos  processos  para  o  enfrentamento  da  crise 

sanitária do Novo Coronovirus, enquanto perdurar o período emergencial.

Esclarece, outrossim, que, para tal finalidade, foi desenvolvido 

formulário  eletrônico  dentro  do  Portal  SGE  Transparência,   no  endereço 

http://sge.tjgo.gov/painel_judicial/formularios/login,  nominado  “Liberação  R$ 

COVID-19”, a ser preenchido com os valores liberados. O acesso ao sistema é 

realizado  pelas  contas  dos  magistrados,  sendo  os  mesmos  logins  e  senhas 

utilizados nos contracheques (eventos 01 e 02).

Na  mesma  toada,  a  Assessoria  Correicional  sugeriu  a 

expedição de comunicação coletiva aos juízes atuantes na respectiva área, a fim 
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de cientificá-los quanto à nova ferramenta desenvolvida e à forma de alimentação 

do sistema (evento 05).

Em  seu  parecer  conclusivo,  o  3º  Juiz  Auxiliar  desta  casa 

Censora reiterou os termos da solicitação inicial, opinando igualmente pela ampla 

divulgação do fato ora comunicado aos interessados (evento 06).

Ante  o  exposto, gravada  a  relevância  da  matéria  para  o 

regular  andamento  dos  serviços  judiciais  em  primeiro  grau  de  jurisdição, 

notadamente  no  atual  período  de  Emergência  em  Saúde  Pública,  acolho  a 

precitada peça opinativa com o desiderato de determinar a  expedição de Ofício 

Circular a todos os magistrados responsáveis pelas contas de transações penais e 

suspensão  condicional  dos  processos,  instruído  com  cópia  do  documento 

encartado no evento 02, de sorte a cientificá-los sobre a criação da ferramenta de 

controle das doações de valores para combate à pandemia da COVID-19, bem 

como da necessidade de alimentação adequada dos dados.

Dê-se  ciência  desta  decisão  ao  Juiz  Auxiliar  peticionário, 

encaminhando-lhe a correspondente cópia.

Ultimadas as providências acima, arquivem-se os autos, após 

as anotações de estilo.

A reprodução deste ato serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em 

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

Des. Kisleu Dias Maciel Filho

Corregedor-Geral da Justiça
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Ofício n. 573/2020                                                                      Goiânia, 13 de abril de 2020

À Excelência Senhor Juiz de Direito

Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas

3º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás

Assunto: Ferramenta para receber e controlar os valores, em R$, liberados pelo Judiciário

para combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de indenizações judiciais.

Por  ordem  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Presidente,

Walter Carlos Lemes, proad 221171, em atendimento ao ofício n. 224, datado de 31 de

março de 2020, da lavra do Secretário-Geral do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,

Desembargador Carlos Vieira Von Adamek, que em face da pandemia do novo coronavírus,

bem  como  nos  termos  da  Resolução  CNJ  nº  313/202,  solicita,  enquanto  o  quadro  de

urgência  perdurar,  que  disponibilizem em seus  sítios  eletrônicos,  na  página  principal  e

encaminhem ao CNJ a produtividade semanal para monitoramento das atividades do Poder

Judiciário e dos valores liberados para combater à pandemia do Coronavírus – Covid-19, a

saber: “i) o número de sentenças, ii) o número de decisões, iii) o número de despachos, iv) o

número de atos cumpridos pelos serventuários e v) os valores em Reais liberados para

combate à pandemia”

Com relação as informações de números i), ii), iii) e iv), esta Diretoria

de Gestão  da Informação desenvolveu ferramenta,  dentro  do Portal  SGE Transparência,

nominada de  “Produtividade  Teletrabalho Semanal”,  que  já  disponibiliza  e  divulgam os

dados deste Egrégio Poder.

Com  relação  ao  item  v),  visto  que  não  conseguimos  os  dados

diretamente do banco de dados, foi desenvolvido formulário eletrônico, também dentro do

Portal  SGE  Transparência,  nominada  “Liberação  R$  COVID-19”,  endereço:

Nº Processo PROAD: 202004000222152

 Nº 0

Assinado digitalmente por: ANA PAULA SAAD CANEDO MACHADO, TÉCNICO JUDICIÁRIO; e outros, em 13/04/2020 às 17:32.



Dr

PRESIDÊNCIA
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA

DIRETORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
http://sge.tjgo.gov/painel_judicial/formularios/login, para ser preenchido com os valores

(R$)  liberados  para  combate  à  pandemia.  Este  sistema  é  acessado  pelas  contas  dos

magistrados, sendo os mesmos logins e senhas utilizados nos contracheques.

Após o login pelo magistrado, a tela abaixo é apresentada, sendo que

nos campos “Dados” devem ser preenchidos com os valores em Reais liberados na semana,

depois clicar no botão verde, “Atualizar Covid campo”. Atentar para preencher os valores na

semana em que foi liberado o valor.

Eventuais  esclarecimentos  podem  ser  tirados  pelo  e-mail

covid19@tjgo.jus.br.

   Atenciosamente,

(Goiânia, datado e assinado digitalmente)

Antônio Pires de Castro Júnior.

                                    Diretor de Gestão da Informação 
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