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MUITO SE FEZ  
EM TÃO POUCO TEMPO 

O 
Poder Judiciário tem sido extrema-

mente beneficiado com as admi-

nistrações planejadas, fruto de uma 

gestão estratégica, pensada e de 

olho no futuro. Para atender à de-

manda crescente do jurisdicionado, o plano 

de gestão tem ganhado  uma importância 

cada vez maior, traçando metas alinhadas 

ao Conselho Nacional de Justiça. O Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás prioriza 

essa receita em suas gestões. Cada biênio, 

novas conquistas, benefícios e busca pela 

modernidade com economicidade.

A gestão 2017/2019 no TJGO, tendo à 

frente o desembargador Gilberto Marques 

Filho,  pode se valer, e comemorar, de suas 

realizações no biênio. Em tão pouco tem-

po muito se fez. Importante legado deixa-

rá a atual gestão do TJGO para o Poder Ju-

diciário goiano. Desde o início, a economia 

foi prioridade. Só a partir dela é que inúme-

ras conquistas puderam se tornar realidade.

Não só quanto à parte física dos prédios 

dos fóruns e na da sede do TJGO, a gestão 

2017/2019 deixará sua marca, mas, princi-

palmente, quanto à preocupação com o ser 

humano, como os servidores, magistrados e 

jurisdicionados. O servidor do Judiciário foi 

valorizado, reconhecido e obteve conquis-

tas,  que tanto almejava. E isso se deu num 

momento de grande dificuldade para o Es-

tado e para o País.

A parte estrutural da sede do TJGO, de-

nominada Clenon de Barros Loyola, passou 

por uma grande reforma e modernização 

em apenas um ano. A sede administrati-

va do Judiciário goiano ganhou um esta-

cionamento vertical para 750 veículos, que, 

além de impactar no aumento de vagas nas 

ruas adjacentes, trouxe segurança e confor-

to aos servidores e magistrados. 

A reforma da sede do TJGO e a constru-

ção do estacionamento vertical só foram 

possíveis graças ao esforço da administra-

ção para regularização do terreno junto à 

Prefeitura de Goiânia. Além da reforma e 

modernização do prédio que abriga a Presi-

dência do TJGO e suas seções, foi constru-

ído um novo local para o Órgão Especial. O 

espaço dobrou de tamanho e se tornou um 

dos mais modernos do País. 

A edição de número 22 da Revista TJGO, 

pela primeira vez impressa na própria grá-

fica, traz reportagens que mostram outras 

importantes conquistas, como a reestrutu-

ração do Judiciário goiano com a implan-

tação de novas unidades judiciárias e au-

mento da quantidade de desembargadores, 

como também o avanço tecnológico na co-

municação dentro do Judiciário. Este últi-

mo representa um marco histórico na ges-

tão tecnológica, com a instalação de cabos 

de fibra óptica para atender todas as comar-

cas com links de dados e de internet. Em 

cidades onde a rede tem, hoje, velocidade 

de 2 megas, pode chegar a 200 megas. Um 

avanço de 1.000%. Esse investimento trará 

economia, pois as ligações telefônicas se-

rão realizadas por meio dessa tecnologia. n

EDITORIAL
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ENTREVISTA

N
o início daquele ano de 1976 um jo-

vem juiz de Goiás chamou a aten-

ção da imprensa nacional pela pou-

ca idade, incomum naquela época, 

ao tomar posse no Judiciário goia-

no. Gilberto Marques Filho entrou cedo para 

a magistratura, com apenas 24 anos de ida-

de. Respondeu por unidades judiciárias de 

Goiânia, Arraias-ainda pertencente a Goiás 

naquela época- e, em outubro de 1976, foi 

nomeado para o cargo de juiz da comarca 

de Ivolândia. Passou também pelas comar-

cas de Guapó, Trindade e Mineiros, antes 

de retornar para a capital, em maio de 1990, 

quando assumiu o Juizado de Menores (de-

nominação da época). Foi juiz corregedor, 

diretor do Foro da comarca de Goiânia por 

duas vezes, respondeu pelas varas de As-

sistência Judiciária e de Família. Por mere-

cimento, foi nomeado, em março de 2002, 

ao cargo de desembargador do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás  (TJGO). Como 

presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 

Goiás, em 2012, presidiu aquela Corte em 

período eleitoral e deu início à identificação 

biométrica dos eleitores de Goiânia, quando 

conseguiu o feito de realizar a nova identifi-

cação em quase 1 milhão de eleitores. Após 

dois anos na Corregedoria-Geral da Justiça, 

2015 e 2016, em fevereiro de 2017 foi em-

possado no cargo de Presidente do TJGO. 

Nos 42 anos de carreira de magistrado, a 

simplicidade, humildade e o sorriso no ros-

to, foram marcas de Gilberto Marques Filho, 

casado com Rubinéia Ávila Marques e filho 

Gilberto Martins Marques Neto (mais velho) 

e as filhas Caroline Ávila Marques Sandre e 

Suelen de Ávila Marques Bittar

DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO
PRESIDENTE DO TJGO

SIMPLICIDADE 
PARA 
JULGAR E 
ADMINISTRAR
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las e gabinetes como fizemos. Toda obra 

tem barulho, poeira, quebradeira.  Alguém 

tinha que ter começado essa obra. 

A minha preocupação é com a par-

te elétrica dos dois prédios. Tudo aqui era 

gambiarra, um perigo. Já presenciei várias 

vezes trabalhador fazendo gambiarra.  

Parte dos recursos dessas obras saíram 

do Banco Itaú, que, após negociarmos, 

também com outros bancos, ofereceu R$ 

25 milhões. Aliás, eles não pagavam alu-

guel aqui na sede do TJGO. Isso depois de 

ameaçarmos tirar a agência daqui. A obra 

do estacionamento vertical tem um custo 

de R$ 19 milhões. Do repasse do Itaú, so-

bram ainda mais de R$ 5 milhões. 

Em julho, o senhor encaminhou o an-

teprojeto de reestruturação judiciária. 

Esse projeto mexeu com a estrutura do 

Judiciário goiano, criando novas unida-

des no interior e também novas vagas de 

desembargador.   

A Órgão Especialaprovou o anteprojeto 

em sessão extraordinária e, logo em segui-

da, o projeto foi aprovado pela Assembleia 

Legislativa e sancionado pelo governa-

dor. Essa reestruturação do Poder Judiciá-

rio, tanto no primeiro quanto no segundo 

graus, prioritariamente o primeiro grau no 

interior, veio em boa hora para atender e dar 

uma resposta à grande demanda do Poder 

Judiciário nos últimos anos. Algumas co-

marcas tiveram um enorme crescimento e 

aumento processual, daí a necessidade da 

mudança. A sociedade ganha com essa re-

estruturação. Por exemplo, as varas que vão 

abranger execução penal atendem, inclu-

sive, a medida de regionalização dos pre-

sídios, uma vez que os presos não devem 

mais se concentrar na capital e em Apare-

cida de Goiânia. Já em relação ao segundo 

grau, cada Câmara Cível terá mais um ma-

gistrado, o que evitará empate em votações, 

tornando mais ágil os julgamentos.

Presidente, o senhor completou, em 2018, 

42 anos de magistratura, tendo ocupado 

os mais importantes cargos da adminis-

tração no Judiciário estadual e na Justiça 

Eleitoral. Há diferença entre o Judiciário 

de hoje e o da época em que o senhor ini-

ciou na carreira?

Quando eu iniciei na carreira, a magistra-

tura era mais aconchegante. Mas, também, 

naquela época, éramos bem menores do que 

somos hoje. Comecei na 4ª Vara Criminal. Os 

juízes tinham mais contato, éramos como ir-

mãos. Agora, a cada dia, aumenta a comple-

xidade das ações. Naquela época, as ações 

eram de menor porte, até porque a nossa ca-

pital, nosso Estado, eram bem diferentes do 

que é hoje. Goiâ-

nia se restringia ao Setor Central. Para se ter 

uma ideia, essa parte aqui acima do Tribu-

nal de Justiça, que ficava na Praça Cívica, era 

tudo mato. As demandas também aumen-

taram muito, porque o cidadão foi se cons-

cientizando. O Judiciário, antes, era consi-

derado inacessível. Essa consciência do di-

reito de cidadania foi aumentando. Hoje, um 

cidadão entra com uma ação, obtém êxito, 

e o outro acaba entrando também. Isso es-

timula a demanda, principalmente quando a 

resposta é rápida. 

 Eu passei nos concursos de procurador 

federal e de juiz,  mesmo o procurador ga-

nhando mais, eu escolhi a carreira da ma-

gistratura. E o procurador federal ainda re-

cebia até o dia 20 do próprio mês, já no nos-

so caso, estávamos com seis meses sem 

receber, naquela época. 

Eu comecei a advogar ainda muito cedo. 

Portanto, sabia que pela minha idade, por 

antiguidade, eu chegaria no topo. Poderia 

não ser presidente, mas chegaria no topo, 

mesmo ciente que, naquela época quan-

do eu assumi o tribunal tinha 17 membros. 

Demorou passar para 22 desembargadores, 

depois que criaram 10 cargos foram para 32, 

foi quando cheguei ao TJ. Na época, fomos 

seis que assumimos de uma vez só.

O que o senhor percebe em termos de mu-

dança no próprio Direito? O que mudou des-

de do início de sua carreira na magistratura?

A grande diferença, o que é mesmo pal-

pável, é a Constituição de 1988, a Constiuição 

Cidadã, que melhor definiu os direitos. Hoje 

o juiz é mais independente do que na épo-

ca em que comecei. Antes, uma remoção de-

pendia do próprio governador. A nossa inde-

pendência, apesar de garantida pela Consti-

tuição da época, era quase que simbólica. No 

início da minha carreira, para conseguir uma 

remoção ou mesmo promoção, dependia de 

um ato do governador. Hoje não depende de 

política. Tanto é que na minha carreira, eu de-

morei mais porque nunca pedi, nem aqui, in-

ternamente, nem usando algum político. O 

juiz hoje é mais independente. Eu sabia que 

chegaria a desembargador porque comecei 

minha carreira muito novo, era praticamen-

te menino. Aliás, um fato que chamou a aten-

ção até da imprensa nacional na época. Fui o 

juiz mais novo do Brasil, com 24 anos de ida-

de. Hoje tem concurso em todo o Brasil e há 

magistrados com essa idade. 

As duas princiais obras da sua gestão fo-

ram aqui no complexo do TJGO. O que 

elas representam de ganho para os usuá-

rios, magistrados e servidores?

Vamos dobrar o espaço da nossa corte  

até porque, pela minha posse e pelas pos-

ses anteriores, ficou bem claro que o espa-

ço é pequeno, temos que expandir e tam-

bém crescer o plenário porque não vamos 

continuar com 36 desembargadores eter-

namente. Já estamos projetando para o 

momento como se fossem 50 desembar-

gadores. O plenário terá  uma parte mais 

alta e uma mais baixa atrás, para não ocu-

par muito espaço, será moderno, aconche-

gante, prático e seguro. Alguém tinha que 

dar início às obras na sede do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, independen-

te se vou entregar ou não. Só não come-

çamos no prédio do antigo Fórum, porque 

não teríamos como trazer todo o pesso-

al para o prédio menor. Projetamos as sa-

las das câmaras e os gabinetes no mesmo 

andar de quem integra aquela câmara. Irá 

facilitar muito e será bastante prático para 

os desembargadores. Um atendimento de 

urgência no gabinete, o desembargador 

pode fazer sem prejuízo à sessão, porque 

estará próximo de seu gabinete. Até mes-

mo para utilizar o banheiro, o desembar-

gador ou desembargadora terá a comodi-

dade de utilizar o privativo, principalmente 

para as mulheres. 

Estamos com dois grandes canteiros de 

obras. Não haveria mais espaço para abrir-

mos outro canteiro de uma terceira obra. 

Temos duas grandes obras em execução. 

Mas, na medida do possível e se Deus per-

mitir, vou ao menos dar início à reforma 

no antigo prédio do Fórum Heitor Moraes 

Fleury. Pretendo licitar a terceira obra, assim 

que estivermos no final das duas obras em 

andamento. Nos gabinetes, após a reforma, 

poderão ter diferença em função da curva-

tura do prédio. Será uma diferença mínima, 

de alguns metros. Não é fácil  desocupar sa-
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Uma das prioridades de sua gestão tem sido 

para com o servidor. Foram várias conquis-

tas, dentre elas o pagamento da URV e o Pla-

no de Cargos e Salários. Como é para o se-

nhor entregar esses benefícios aos servido-

res? E a meta é ir atrás de mais conquistas?

Procuro sempre ter uma relação institu-

cional de muito respeito, preservando a in-

dependência do Poder Judiciários, como 

dos outros poderes também e ainda buscan-

do um relacionamento institucional sadio e 

respeitoso, mas também exigindo o mesmo 

respeito. Com isso, a gente pode conquistar 

alguma coisa. É algo que eu costumo dizer:  

não foi eu que conquistei, e sim foi Deus que 

quis , por meio de nós, proporcionar, a todos 

nós, servidores e juízes, a URV, que era um 

anseio de muitos. Então, isso ai foi uma con-

quista de relacionamento institucional que 

eu busquei desde o primeiro momento, não 

só como presidente, mas ainda como corre-

gedor. Eu sempre fui aberto, desde de quan-

do eu era juiz e sempre tive uma relação ins-

titucional independentemente de estar ocu-

pando cargo, ou não, como exemplo: diretor 

de Foro da comarca 

de Goiâ-

nia, cor-

regedor e presidente do TRE,   fui juiz da 1° 

Zona Eleitoral,  que é a que define tudo e  que 

faz a contabilização do apoio dos votos.  Em 

todas essas passagens sempre venho bus-

cando o relacionamento institucional. Acho 

isso primordial. Outro fator que contribuiu 

muito para o êxito é que sempre fui uma 

pessoa simples, respeitoso com os mais hu-

mildes. De repente é uma pessoa humilde, 

mas amanhã pode ser um procurador, juiz, 

ministro. Cito o exemplo da ministra Lauri-

ta, que é minha comadre. Ela sempre foi uma 

pessoa muito simples, ainda como promoto-

ra, e mesmo depois, como Subprocuradora-

-Geral da República. Tudo é da característica 

da pessoa. Não podemos deixar que o car-

go suba à cabeça, porque tudo é passageiro.  

Hoje estou aqui e amanhã eu não sou nada. 

Presidente, o seu jeito de tratar as pesso-

as, da mais simples àquela do mais alto 

cargo, é uma característica marcante do 

senhor, faz parte de sua personalidade?

Eu acho que esse meu tipo de ser vem de 

formação de berço, que eu recebi  da minha 

mãe, pois meus pais foram separados e fui 

educado por ela. Meu pai ensinava o que era 

relacionado a negócio. Foi um excelente pro-

fessor,  até porque ele era duro comigo. Apren-

di muito nesse aspecto empresarial. Mas,  no 

aspecto de ser humano, foi com minha mãe. 

Ela ficou com aquela responsabilidade de ser 

mãe e pai ao mesmo tempo, fazendo tudo para 

manter a personalidade dela como mãe, sen-

do, às vezes,  até dura com os filhos. Depois de 

adulto percebemos isso, mas hoje eu sei o que 

ela passou. Cheguei até a apanhar de pinhola, 

aquela varinha de marmelo. Então,  acho que 

essa formação de berço que tivemos moldou 

nossa personalidade. Ela exigia que fôssemos 

os melhores Então, eu tinha que procurar me 

esforçar para ser o melhor.

No início de 2018, a administração do TJ 

realizou um leilão de veículos, onde to-

dos foram vendidos com preço médio 

acima do mercado. Após essa iniciativa, 

há projeto de aquisição de novos veícu-

los para o Poder Judiciário?

 No início de 2018 foi realizado o leilão 

de veículos, que considero um sucesso, já 

que foram vendidos 82 veículos que já es-

tavam com um alto custo de manutenção.  

Mesmo com essa venda dos veículos an-

tigos, não vamos comprar um carro nessa 

gestão. A intenção é vender mais. No iní-

cio da gestão tínhamos quase 600 veículos. 

Lembro que, na época que eu era juiz 

no fórum da  Praça Cívica, tinham aqueles 

opalas pretos. E eram carros de uso coletivo. 

Passavam nas casas dos magistrados, ge-

ralmente eram três em cada carro. Na épo-

ca, depois de passar  na casa do Salvador de 

Moura, passava na minha e depois na casa 

do doutor Francisco.

 Na época eu andava no meu carro, 

quando ia responder numa comarca do in-

terior. Não tinha nem asfalto e nem recebia 

diária. O valor do carro hoje não representa 

um custo tão alto como a manutenção. 

Procurei reduzir todo custo, até mesmo 

o de processo judicial eu mandei levantar, 

em caso de desativar ou não alguma co-

marca. Uma comarca para existir tem de 

ter o mínimo de servidores, uma estrutu-

ra mínima. Por isso também que estamos 

investindo no processo digital em todo o 

Estado. Com isso, podemos fazer remane-

jamento de servidores, deixá-los onde há 

maior necessidade. 

Presidente, o senhor tem um estilo de admi-

nistrar que prioriza a conferência “in loco”. 

Desde o início das obras aqui no TJGO, o se-

nhor tem feito visitas surpresas. Tem dado 

resultado? O senhor sempre agiu assim?

Eu sempre fui muito proativo,  não sou de 

ficar apenas em gabinete sentado na cadeira,  

como vocês já perceberam como presiden-

te, corregedor, diretor do foro da comarca 

de Goiânia, por duas vezes, e presidente do 

TRE. Eu saio daqui e vou lá verificar as obras, 

eu acompanho para fazer a coisa aconte-

cer. Tenho trabalhado até de madrugada. 

Estou dormindo pouco ultimamente.  Pode 

olhar meus despachos nos processos admi-

nistrativos, às vezes você vai ver duas, qua-

tro, cinco horas da madrugada. E eu tam-

bém atendo muita gente porque eu sempre 

fiz questão de manter a porta aberta no meu 

gabinete como juiz, desembargador, e, ago-

ra como presidente do TJGO. 

Apoio à Educação 

Gilberto Marques, que 
já respondeu pelo 

Juizado da Infância e 
Juventude da comarca 

de Goiânia, prestigia 
ações que beneficiam 

a educação infantil 
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fala que quando cheguei na comarca, ela 

ficou tranquila, porque eu morava lá. Ela 

era acordada de madrugada em sua casa. 

E, quando cheguei, nada disso acontecia 

mais. O juiz, morando na comarca, pas-

sa muito mais segurança para o cidadão.O 

juiz estando na comarca ele sabe quem ele 

tem que acionar. A coisa anda, resolve. O 

juiz é uma autoridade. 

No início de 2018, ocorreu uma eclosão 

de uma rebelião no sistema prisional de 

Goiás. O senhor lidou com a questão as-

sumindo o problema – que também era 

do Executivo – e transformou o caso em 

sucesso com a implantação do Banco 

Nacional de Monitoramento de Prisões 

(BNMP), que se tornou referência para 

alguns Estados. Como o senhor conse-

guiu essa conquista? 

Realmente a ministra Cármen Lúcia cita 

Goiás como modelo, tanto  que ela tam-

bém solicitou, em seguida, uma força- ta-

refa para aqueles que estão em prisão tem-

porária, para que o CNJ também possa le-

var esse modelo para fora. O CNJ também 

tem buscado orientação da nossa equipe 

para colegas de outros estados. Desenvol-

vemos uma ferramenta, ainda na época em 

que estive na corregedoria, onde os magis-

trados têm acesso aos presos provisórios 

com mais de 100 dias e, nesse caso, pode-

mos controlar melhor. O principal motivo 

pelo qual desenvolvemos essa ferramen-

ta era porque estava com excesso de prazo 

para advogado. Nessa ferramenta podemos 

até mesmo fazer correção virtu-

al, de qualquer comarca. Isso 

foi feito quando estive à fren-

te da corregedoria. Foi importante também 

porque economizamos com diárias, em 

função da possibilidade da correição vir-

tual. Não há tanta necessidade de se viajar 

hoje quanto era antes. 

Dentre os tribunais de médio porte, o 

TJGO está bem avaliado e tem recebi-

do premiações importantes. É um traba-

lho que conta com a colaboração tanto 

de magistrados como de servidores. Po-

demos afirmar que o material humano do 

Judiciário goiano é extremamente valio-

so e merecedor de elogios?

Os prêmios recebidos pelo TJGO é uma 

conjugação de esforços dos nossos magis-

trados e servidores. Todos são merecedo-

res de elogios.  Ao ato do magistrado não 

adianta você ter o juiz e não ter o servi-

dor,  daí a necessidade de uma maior valo-

rização do nosso servidor. Tenho buscado 

servidores do Judiciário goiano que estão 

à disposição de outros tribunais e  outros 

órgãos. E são servidores qualificados e que 

fazem falta aqui. Alguns já estão  há mui-

to tempo à disposição de outros órgãos, até 

17 anos. E só querem os melhores servido-

res.  Não tem cabimento. Tem gente que 

trabalhou pouco aqui mesmo, vai aposen-

tar por aqui, mas tendo servidor mais fora.  

Tenho adotado uma regra, de que o servi-

dor fique, no máximo,  até 5 anos à dispo-

sição.  Estamos perdendo grandes valores. 

Por isso que prego a necessidade de valori-

Como está esse processo de desativar 

comarcas?

Cada tribunal está fazendo de uma for-

ma. Tem estado que está desativando co-

marca e tem estado que está mudando 

a competência. Vejo isso nos encontros 

mensais que temos em Brasília. Por exem-

plo, quando envolve uma questão fundiá-

ria, pode levar esse caso para outra comar-

ca, além de fortalecê-la, o custo unitário do 

processo baixa. Alguns colegas estão ado-

tando essa estratégia. Ainda temos a dificul-

dade de manter juízes nas comarcas de di-

fícil acesso. Pensei até mesmo voltar aque-

le incentivo de comarcas de difícil acesso, 

para ver se mantemos juízes naquelas co-

marcas, mas ainda é um impacto que nosso 

orçamento ainda não permite assumir. 

No início de sua gestão o senhor defendeu 

que o juiz deve morar na comarca em que 

atua. E essa proposta causou polêmica. 

Considero importante o juiz morar na 

comarca. A demanda só tem crescido e 

o magistrado, o tempo todo na comarca, 

consegue produzir melhor. Por isso que te-

nho lutado para que o juiz more na comar-

ca em que atua. Cito o exemplo de quando 

fui juiz em Trindade, cidade da região me-

tropolitana de Goiânia. Eu morei lá, meus 

filhos começaram estudando lá e eu acho 

que é dever do juiz morar na comarca. Se 

o juiz não mora o promotor não mora e o 

delegado não mora também. É o que está 

acontecendo hoje. Tem lugar que nem o 

prefeito está morando. Cidade está sem 

autoridade total. E isso não e 

brincadeira não. 

A ex-presidente do STJ, ministra Lau-

rita Vaz, era promotora  em Trindade na 

mesma época em que eu era juiz. E ela 

Coincidência

Cármen Lúcia presidiu 
o TSE na época em 
que Gilberto Marques 
presidia o TRE-GO.  No 
biênio 2017/2018, ela 
esteve à frente do STF, 
e ele do TJGO.
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zar o nosso servidor para que ele tenha es-

tímulo de permancer no Judiciário goiano. 

Não podemos continuar perdendo bons 

valores. E esses servidores têm escolhido 

outros tribunais que pagam melhor. Tenho 

procurado resgatar esses servidores, alguns 

na Justiça Federal, TRT e TRE.

Como o senhor avalia o trabalho realizado 

na sua gestão quanto à valorização do pri-

meiro grau? 

Primeiro, atendemos a recomendação 

do Conselho Nacional de Justiça. Temos 

que adequar a nossa realidade à realidade 

pretendida do CNJ. E nós percebemos que 

com a Resolução 219 existem varas e co-

marcas que reclamam de falta de servido-

res, mas que, na ótica do CNJ, está até com 

excesso. E outras estão, realmente, caren-

tes de servidores. Portanto, vamos poder 

remanejar e atender todas as unidades ju-

diciárias com pouco acréscimo. Então, va-

mos adequar as unidades judiciárias, dei-

xá-las bem atendidas, dentro do necessá-

rio, conforme a orientação do CNJ. 

Pelo levantamento que foi feito pelo TJGO, 

ficou claro que o 2º grau tem até carência de 

servidores, de acordo com as regras estabele-

cidas pelo CNJ, principalmente nos gabine-

tes dos desembargadores. Isso foi bom por-

que dentro das normas do CNJ agora iremos 

adequar o 1º e o 2º grau, e, enfim, vai acabar 

com essa polêmica de que um tem excesso 

de servidores e outro é carente. Fiquei satisfei-

to com a aprovação, pelo Órgão Especial, da 

nossa proposta de adequação do sistema de 

relotação do Judiciário como um todo dentro 

das normas do CNJ. n
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PARTE ESTRUTURAL DA SEDE 
DO TJGO  PASSA POR GRANDE 
REFORMA E MODERNIZAÇÃO

OBRAS

PLANO 
DE OBRAS

Texto
 Lílian de França

Fotos
Aline Caetano
Wagner Soares

Grandiosidade

Edificado em um 
terreno de 40 mil 
metros quadrados, 
o prédio tem 58 mil 
metros quadrados de 
área construída

H
á mais de 30 anos de sua constru-

ção, o prédio do Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás (TJGO) passa 

por sua primeira reforma de amplia-

ção e modernização. A transforma-

ção da sede da administração do Judiciá-

rio goiano, denominada Clenon de Barros 

Loyola, e a construção do estacionamen-

to vertical são obras percebidas não só por 

quem trabalha no local, mas também por 

quem transita nas imediações, tamanha a 

sua importância para a região e para toda a 

sociedade goiana. A ordem de serviço para 

reforma, ampliação e modernização do pré-

dio foi assinada no início de janeiro de 2018 

e, juntamente com a construção do esta-

cionamento vertical, representam o “carro-

-chefe” do Plano de Obras da administração 

do desembargador Gilberto Marques Filho.
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O plano, que segue as 

diretrizes traçadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) 

quanto ao planejamento, a execução e o mo-

nitoramento de obras, vai transformar a par-

te estrutural da sede administrativa do Poder 

Judiciário goiano até o início de 2019. O pla-

no está pautado nos critérios de sustentabi-

lidade e práticas de racionalização de recur-

sos e alinhado ao Plano Estratégico 2015/2020 

e ao atual Plano de Gestão 2017/2019, visan-

do principalmente a otimização do gasto pú-

blico. Este trabalho conta com o envolvimento 

de todas as áreas do Judiciário estadual, com 

o objetivo de oferecer melhores condições de 

infraestrutura física para magistrados, servi-

dores e jurisdicionados.

Ele está delineado em três 

etapas, sendo a primeira, a conclusão das obras 

em execução; a segunda, obras priorizadas 

para o biênio 2017/2019, e, por último, aque-

las que poderão ser executadas mediante con-

dições orçamentarias e operacionais favorá-

veis. Conforme explicou o diretor  de Obras do 

TJGO, Luiz Cláudio Dias Ferreira, a administra-

ção de Gilberto Marques Filho está dando con-

tinuidade a todas as obras de construção, refor-

ma e ampliação, já tendo sido entregue a nova 

sede da comarca de Nazário, que deu início ao 

calendário de inauguração do biênio 2017/2019 

(veja as tabelas nas páginas seguintes).

Já foram entregues, nesta administração, os 

serviços de reforma com ampliação dos fóruns 

das comarcas de Formosa, Santa Helena de 

Goiás, Trindade e Senador Canedo, assim tam-

bém como parte da sede judiciária de Goiatuba, 

em razão de incêndio criminoso, ocorrido em 

outubro de 2016. Igualmente passam por refor-

mas os fóruns de Goianésia e Catalão, além da 

construção da nova sede da comarca de Goiás.

Serão contempladas com estacionamen-

to coberto as comarcas de Carmo do Rio 

Verde, Aruanã, Maurilândia, Nova Crixás, 

Santa Terezinha de Goiás, Estrela do Norte, 

Barro Alto e Ceres.

Registros históricos 

À esquerda, 
desembargadores 
e juizes visitam 
construção da atual 
sede no início da 
década de 1980. Acima, 
integrantes do TJGO 
conhecem a obra de 
reforma e ampliação 
do Palácio da Justiça, 
em agosto de 2018.

CONCLUSÃO DAS OBRAS
Comarca Tipo

Formosa Reforma com ampliação

Goianésia Reforma com ampliação

Trindade Reforma sem ampliação 

Senador Canedo  Reforma com ampliação 

Goiatuba Reforma sem ampliação 

Goiás – Fórum e Juizado Especial Reforma com ampliação

Nazário Construção

Catalão Reforma com ampliação

Santa Helena de Goiás Reforma sem ampliação

Carmo do Rio Verde Estacionamento coberto

Aruanã Estacionamento coberto

Maurilândia Estacionamento coberto

Nova Crixás  Estacionamento coberto

Santa Terezinha de Goiás  Estacionamento coberto

Estrela do Norte Estacionamento coberto

Barro Alto Estacionamento coberto

Ceres Estacionamento coberto1
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A reforma da sede do TJGO e a construção 

do estacionamento vertical foram possí-

veis graças ao esforço da administração pa-

ra regularização do terreno junto à Prefeitu-

ra de Goiânia, por meio de um processo ad-

ministrativo municipal.

Construído em 1986, o TJGO foi edifica-

do em um terreno doado pelo Estado de Goi-

ás, na gestão do governador Leonino di Ra-

mos Caiado. Contudo, não havia registro de 

ter sido expedido o Habite-se, escritura pú-

blica que regulariza a posse, formalizada pelo 

Poder Municipal. Para conseguir esse docu-

mento, foi feito um trabalho intenso de pes-

quisas nos cartórios extrajudiciais da capital. 

O processo de regularização teve início na 

gestão do desembargador Ney Teles de Pau-

la, no biênio 2013/2015.

Após seis meses de consulta aos acervos 

das serventias, foi encontrado o documento 

que oficializava a doação do terreno ao Po-

der Judiciário. A partir daí, abriu-se um pro-

cesso administrativo municipal. A Procura-

doria-Geral do Município analisou o pedido 

e constatou que, apesar da ausência do Habi-

te-se, o prédio foi edificado antes de leis que 

regiam construção e regularização.

Desenvolvida na década de 1970, a condi-

cionante imposta pela Prefeitura na época foi 

que a obra não obstruísse área ou logradouro 

público – ressalvas seguidas. Com base em 

jurisprudência, o Poder Municipal deu pare-

cer para extinguir multa ao TJGO, pela falta 

do Habite-se, e, dessa forma, foi possível dar 

continuidade ao planejamento de constru-

ção da estrutura externa.

REGULARIZAÇÃO 
DA ÁREA
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Conforme salientou a arquiteta Juliana 

Gomes de Freitas, da Divisão de Arqui-

tetura da Diretoria de Obras, os servidores 

e magistrados que trabalhavam no prédio 

do TJGO, denominado de Desembargador 

Clenon de Loyola Barros, foram desloca-

dos, a partir de dezembro de 2017, para o 

prédio do antigo Fórum, onde deverão per-

manecer enquanto durar a reforma. 

Segundo a arquiteta, o edifício Desembar-

gador Clenon de Barros Loyola está bem de-

fasado em termos de tecnologia e as esqua-

drias da fachada estão com problemas. “Toda 

vez que chove tem problema de estanquei-

dade (entra água)”, afirmou. Ela também des-

tacou problema nas tubulações, nas instala-

ções elétricas, passando de igual modo pelos 

banheiros e no sistema de ar condicionado 

central, afirmando que ele já não suporta o 

número de pessoas e equipamentos.

A arquiteta observou que ao longo de 30 

anos o edifício do TJGO não passou por refor-

mas e os transtornos estruturais se amontoa-

ram. “Há sério problema de isolamento acús-

tico entre as salas e muitas têm de dividir o 

espaço, a exemplo da que abriga as Seções Cí-

veis 1ª e 4ª, assim como a  5ª e 6ª, que funcio-

nam em dias intercalados por falta de espaço”. 

Ela destacou que a Órgão Especial vai receber 

todo o tratamento que um auditório moderno 

deve ter. Acústica, audiovisual e uma curva de 

visibilidade do palco existente, com desníveis 

entre as fileiras. O espaço vai dobrar de tama-

nho, com capacidade para 724 lugares. A am-

pliação da Órgão Especial prevê, ainda, 24 va-

gas cobertas para estacionamento do plenário, 

direcionadas às autoridades.

SERVIDORES 
FORAM 
DESLOCADOS 
DURANTE 
REFORMA 
DA ÁREA

2
OBRAS PRIORIZADAS PARA O BIÊNIO 2017/2019

Comarca Tipo

Goiânia - Clenon de Barros Loyola Reforma com ampliação

Goiânia - Edifício Garagem Construção

Goiânia – Fórum Heitor Moraes Fleury Reforma e substituição de elevadores

Nerópolis Reforma sem ampliação

Anápolis – Fórum Central Reforma e substituição de elevadores

Luziânia Adequação de segurança

Valparaíso Recuperação de reservatórios

Rubiataba Recuperação de muro de arrimo

Caldas Novas Cobertura em policarbonato

Aparecida de Goiânia - Fórum Cível Construção

Cejusc- Fórum Cível Construção

Itumbiara Estacionamento coberto

Museu do Judiciário goiano Restauração

Visita

Desembargador Itamar 
de Lima, da Comissão 
de Obras, explica sobre 
as obras na sede do 
TJGO, durante visita 
dos desembargadores
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Também será ampliado, de dois para cinco, 

o número de elevadores. O prédio Clenon 

de Loyola Barros vai abrigar a Presidência do 

TJGO; Diretoria-Geral e Assessoria Jurídica e 

Administrativa; Órgão Especial e Secretaria. 

Todas estas unidades ficarão no primeiro an-

dar. No térreo, Comunicação Social, Assesso-

rias de Cerimonial e Militar, Diretoria Judici-

ária, Centro Cultural Goiandira do Couto; Se-

cretaria de Gestão Estratégica (SGE), Capela, 

Biblioteca, Recursos Constitucionais, Ouvi-

doria, Protocolo Judicial e Precatórios.

No subsolo do TJGO, serão mantidas as va-

gas de estacionamento, sanitários feminino e 

masculino restritos a servidores, depósito de 

material de limpeza, além de ambientes com 

salas para trabalha-

dores específicos 

(guarita, descan-

so/espera para motoristas da 

Presidência, postagem e arquivo). Será esca-

vada área para instalação de um elevador de 

serviço, sala para armazenamento de galões de 

água e salas técnicas, além de trecho destina-

do à interligação dos subsolos das edificações 

(blocos A e B). De acordo com o projeto, o au-

ditório existente será desenterrado (é subterrâ-

neo, atualmente), em face de infiltrações cons-

tantes. Será feito um fosso rodeado de taludes 

que servirá de galeria técnica para manutenção.

As secretarias das Câmaras Cíveis e Cri-

minais, bem como as Salas de Seções, vão 

para o Edifício do antigo Fórum, que tam-

bém vai acomodar os 36 gabinetes dos de-

sembargadores. Com 200 metros quadrados 

cada um, eles serão instalados do 2º ao 7º 

andar. Nestes pavimentos serão agasalha-

das, ainda, as secretarias das câmaras cíveis 

e criminais e as salas de seções das duas áre-

as. O local estará apto a receber 50 gabine-

tes de desembargadores, observou a arquite-

ta Juliana Gomes de Freitas.

De acordo com o projeto, no 10º pavi-

mento ficarão os juízes substitutos de segun-

do grau e a Diretoria Financeira.

NOVO 
PRÉDIO

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
Comarca Tipo

Jaraguá Gerador de energia e No Break

Orizona Gerador de energia e No Break

Carmo do Rio Verde Gerador de energia e No Break

Estrela do Norte Gerador de energia e No Break

Ipameri Gerador de energia e No Break

Iaciara Gerador de energia e No Break

Edéia Gerador de energia e No Break

Cromínia Gerador de energia e No Break3

Projeto

Maquete digital 
apresenta resultado 
das obras no complexo 
do TJGO
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No térreo do edifício do antigo Fórum fi-

carão as Diretorias de Recursos Huma-

nos e Administrativa, instituições bancá-

rias, sala da Ordem dos Advogados do Bra-

sil (OAB), bem como a Escola Judicial do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – 

EJUG e o Centro Médico. No primeiro pa-

vimento, serão instaladas a Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Goiás e a Vi-

ce-Presidência do TJGO.

A atual sede do TJGO foi inaugurada em 27 

de junho de 1986, pelo então governador 

de Goiás, Onofre Quinam. Na época, ocupa-

va a Presidência o desembargador Geraldo 

Crispim Borges e, na Prefeitura de Goiânia, 

Daniel Antônio. Em homenagem póstuma, 

o prédio recebeu o nome do desembarga-

dor Clenon de Barros Loyola, pelos relevan-

tes serviços prestados ao Judiciário estadu-

al. Ele foi presidente do TJGO em 1971. 

O subsolo deste prédio abrigará as Divisões 

de Transporte, de Manutenção Predial, de Tele-

comunicações, Serviço de Imprensa Digital, Alo-

jamento dos Militares, sala técnica (gerador), ba-

nheiros e vestiários para os terceirizados, além 

das vagas para carros existentes no momento. O 

Bloco B passará de seis para sete elevadores.

A arquiteta Juliana Gomes de Freitas ressal-

tou que o projeto arquitetônico da reforma do pré-

dio do antigo Forum está concluído e os comple-

mentares, como estrutural, elétrico, hidráulico e de 

combate a incêndio, em andamento.

Segundo ela, todo o paisagismo dos dois 

prédios serão preservados, com o corte ape-

nas das árvores que estão nos locais onde es-

tão sendo construídos o estacionamento ver-

tical e a extensão da Órgão Especial. “O pai-

sagismo proposto baseia-se nos naturais 

paradigmas de sustentabilidade de forma tal 

a comportar alguns remanejamentos e será 

reestruturado preservando as espécies exis-

tentes. Algumas espécies serão removidas 

pontualmente de maneira que o novo paisa-

gismo contemplará inserção destas possíveis 

remoções”, afirmou a arquiteta.

O Prédio Clenon de Barros Loyola tem 

15,2 mil metros quadrados de área construí-

da. Com a ampliação, de 3,1 mil metros qua-

drados, o seu total será de 18,4 mil metros 

quadrados. O edifício do antigo 

Fórum está construí-

do numa área de 32,6 

mil metros quadrados. A sua ampliação será 

de apenas 385,47 metros quadrados.

EDIFÍCIO 
DO ANTIGO FÓRUM 
ABRIGARÁ 
CORREGEDORIA

 OBRAS QUE PODERÃO SER EXECUTADAS 
MEDIANTE CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
E OPERACIONAIS FAVORÁVEIS

Comarca Tipo

Goiânia – Fórum do Tribunal do Júri Construção

Anápolis – 1º e 2º Juizados Especiais  Reforma sem ampliação

Bela Vista de Goiás Reforma sem ampliação

Aragarças Reforma sem ampliação

Goiânia – Creche Reforma sem ampliação

Crixás Reforma sem ampliação

Goianira Reforma sem ampliação

Mineiros Reforma com ampliação

Mozarlândia Reforma sem ampliação

Turvânia Reforma sem ampliação

Bom Jesus Reforma com ampliação

Uruaçu Reforma com ampliação

Uruaçu – Juizado Reforma sem ampliação

Sanclerlândia Reforma sem ampliação

Vianópolis  Reforma sem ampliação

HISTÓRICO 
EDIFÍCIO 
CLENON DE 
BARROS LOYOLA

4
Inauguração 
O atual prédio do TJGO 
foi inaugurado em 
27 de junho de 1986 
pelo então governador 
Onofre Quinan. Presidia 
o TJGO, na época, o 
desembargador Geraldo 
Crispim Borges.
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ESTACIONAMENTO
VERTICAL
O estacionamento vertical, batizado de Edifí-

cio Garagem, contará com uma parte tér-

rea, mezanino e cinco pavimentos de área de 

18.6 mil metros quadrados. Conforme o pro-

jeto elaborado pela Diretoria de Obras do TJ-

GO, no térreo haverá vagas para 97 carros, 

36 motos e 32 bicicletas, totalizando 165 lu-

gares. Também foram construídos dois ba-

nheiros para atender os públicos feminino e 

masculino. No mezanino, foi construído um 

restaurante, com capacidade para 290 pes-

soas sentadas, com vista para o Bosque dos 

Buritis. A área é de 493,51 metros quadrados.

Os cinco pavimentos, comportarão, cada 

um, 116 carros e quatro motos, totalizado 120 

vagas. Ao todo, serão 667 vagas para carros, 40 

para motos e 32 para os usuários de bicicletas. 

A medida visa minimizar a carência de vagas 

na região 

e, em con-

sequência, 

proporcionar mais segurança e conforto aos 

servidores e magistrados e impactar positiva-

mente o trânsito nas redondezas.

Três momentos

Gilberto Marques 
em visita a 
obra(foto acima), 
prédio concluido 
e inauguração do 
estacionamento no 
dia 17 de dezembro 
de 2018
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EVOLUÇÃO 
DAS OBRAS DO 
COMPLEXO  
CLENON DE BARROS 
LOYOLA
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SEDE NOVA 
PARA NAZÁRIO
Edificado em um terreno de 5 mil metros 

quadrados, doado pela pela prefeitura lo-

cal, o fórum de Nazário, padrão Vara Sim-

ples, tem quase 1 mil metros quadrados de 

área construída, e custou ao Poder Judici-

ário goiano R$ 2,7 milhões. Conforme Luiz 

Cláudio Dias Ferreira, a nova sede é uma 

unidade moderna, com todas as condições 

de uso para servidores, magistrados e juris-

dicionados. O ambiente é todo climatiza-

do, com sistema de TV, cerca elétrica e se-

gurança, entre outros padrões de qualidade 

estabelecidos pela Diretoria de Obras.

SANTA HELENA

Dezessete anos após sua inauguração, em 

2000, o prédio do fórum de Santa Helena 

passou por modernização, com a implanta-

ção de cerca elétrica em todo o perímetro do 

edifício e de câmaras de alta definição com 

sensores de presença. O edifício obteve me-

lhoria na climatização, com a substituição dos 

aparelhos de ar condicionado para o tipo split; 

pintura geral da área interna e externa do edi-

fício; adequação do espaço e reparo do Tri-

bunal do Júri, com a readequação do palco, 

rampa para acessibilidade; e ampliação e mo-

dernização dos gabinetes dos juízes, sala de 

audiência e sala de espera para o público, en-

tre outros itens de mesma importância.

No telhado, novas telhas e calhas, e melho-

ria nas descidas de água pluvial. Também foi 

destaque a instalação de um gerador de ener-

gia a diesel, capaz de fornecer 10 horas inin-

terruptas de energia, bem como de sustentar 

a rede de internet, viabilizando a prestação ju-

risdicional sem interrupção. O valor da obra 

foi de R$ 1.183.547,36. O prédio tem 1.850,39 

metros quadrados de área construída em um 

terreno de quase 16 mil metros quadrados.

OBRAS NO INTERIOR
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FORMOSA

O fórum de Formosa ganhou 1,3 mil me-

tros quadrados de área ampliada, tota-

lizando 4,3 mil metros quadrados de área 

construída. Foram gastos no empreendi-

mento R$ 4,9 milhões. A ampliação consis-

tiu na construção de um bloco para abrigar 

dois gabinetes de juiz, compostos de salas 

de audiências e escrivanias, bem como de 

um outro para agasalhar os arquivos da sede 

da comarca e do distrito judiciário de Cabe-

ceiras. Sistema de energia alternativa, com a 

instalação de um gerador e um nobreak são 

outros benefícios.

Na área de segurança, a instalação de cer-

ca elétrica e concertina, além de outro sistema 

de combate a incêndio. A unidade possui ago-

ra sistema de gravação de vídeo em tempo real, 

com 58 câmeras. O Tribunal do Júri recebeu 

revestimentos de pisos novos, climatização e 

iluminação. O número de celas pulou de uma 

para três, para beneficiar o público feminino, 

masculino e menores infratores. Merece desta-

que, ainda, a transferência do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos (Cejusc), até então em 

funcionamento na Universidade de Formosa.

GOIATUBA E 
ITAPACI
Os serviços de recuperação das áreas atin-

gidas pelo incêndio criminoso na Escri-

vania do Crime de Itapaci foram executados 

rapidamente, uma vez que não houve com-

prometimento da estrutura física das duas 

salas afetadas.

Em Goiatuba, o desembargador Gilberto 

Marques Filho inaugurou, em novembro de 

2017, a primeira etapa da reforma do fórum da 

comarca. Em razão do incêndio, o prédio pre-

cisou passar por obras de recuperação. A se-

gunda etapa será entregue em janeiro de 2019.

Recuperação

O desembargador 
Gilberto Marques 
Filho durante visita ao 
Fórum de Goiatuba, 
onde ocorreu 
incêndio criminoso.
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OBRAS

TRINDADE

Com o investimento total de R$ 6.390.405,41, 

a reforma com ampliação do fórum se 

Senador Canedo levou 600 dias para ficar 

pronta, cujos serviços ficaram a cargo da 

empresa Construmaster-Me. O prédio an-

tigo passou por reforma geral, com substi-

tuição de toda cobertura, pintura geral e re-

visão das instalações elétricas, entre outros 

itens necessários ao bom funcionamento.

Importante comarca situada na região 

metropolitana de Goiânia, Trindade re-

cebeu, no dia 15 de março de 2018, o pré-

dio do Fórum reformado e modernizado. 

A solenidade de entrega da reforma, co-

mandada pelo presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, desembarga-

dor Gilberto Marques Filho, contou com a 

participação de importantes autoridades, 

como da presidente do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz; do 

então governador Marconi Perillo; do cor-

regedor-geral da Justiça de Goiás, desem-

bargador Walter Carlos Lemes; e do então 

vice-governador José Eliton.

Com investimento de R$ 2,7 milhões, o 

prédio do Fórum de Trindade passou por re-

visão geral em sua cobertura, pintura geral, 

revisão de toda instalação elétrica, instala-

ção de cerca elétrica e guarita, o que melho-

rou a segurança de magistrados, servidores 

e jurisdicionados.

Gilberto Marques afirmou que a reforma 

e a ampliação do fórum eram necessárias, 

tendo em vista o grande crescimento po-

pulacional do município. “A comarca de Se-

nador Canedo tem atualmente duas varas e 

um juizado. O novo prédio tem capacidade 

para comportar cinco varas, três a mais do 

que as que já existem”, reafirmou o desem-

bargador presidente.

Quanto à obra de ampliação, foi edifica-

do um prédio vertical, com três pavimen-

tos, totalizando 2.271, 21 metros quadrados 

de área construída. Foram implantados em 

toda unidade sistemas de segurança digital; 

grupo motor-gerador, para suprir os prédios 

de energia elétrica na falta da concessioná-

ria ENEL (antiga CELG); e um No-break Cen-

tral para toda a edificação. Também o sistema 

de combate a incêndio recebeu atenção es-

pecial. Com isso, o fórum de Senador Cane-

do ganhou área total de 3.740,40 metros qua-

drados, localizado em área central da cidade.

Segundo dados da Diretoria de Obras, 

a sede do Judiciário de Trindade tem área 

construída - prédio vertical 3.667,23 m2 

e prédio térreo 1754,91 m2 - totalizando 

5.432,14 m2 de área construída.  A obra foi 

executada em 360 dias.

 Conforme o presidente do TJGO, desem-

bargador Gilberto Marques Filho, a reforma 

do prédio se tornou uma necessidade devi-

do ao crescimento da cidade e consequente-

mente da comarca. “Fui juiz aqui por mais de 

4 anos e era o único na comarca. Hoje, pode-

mos ver como a cidade e a comarca crescem 

a cada dia”, frisou.

Já o diretor do Foro de Trindade, juiz Éder 

Jorge, afirmou que com a reforma do prédio, 

a comarca está apta a receber novos juízes e 

servidores, já que o prédio está preparado para 

sete varas. Ele lembrou que tanto os que tra-

balham na comarca como aqueles que procu-

ram pela Justiça terão agora um local digno. n

SENADOR 
CANEDO
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organizado pelo TJGO e contemplando 

os demais, conseguiu atrair investido-

res de todo o Brasil, e não apenas locais. 

Isso significou, também, redução de cus-

to maior do que a estimada”.

Com a digitalização dos processos cí-

veis, aumentou a demanda por internet de 

qualidade, principalmente no interior. Se-

gundo o diretor de informática do TJGO, 

Luiz Mauro de Pádua Silveira, “serão subs-

tituídos os cabos metálicos e antigos de te-

lefonia convencional, que limita o sinal, 

por novos cabos de fibra óptica”.

Ainda conforme Luiz Mauro, o TJGO 

desponta no cenário nacional neste parâ-

metro. “Em comparação aos demais Tribu-

nais do País, acredito que teremos os me-

lhores links de dados e a melhor velocidade 

de internet. Representa muito a moderni-

zação do Poder Judiciário goiano”, destaca. 

O impacto positivo da internet de alta 

velocidade e os links serão em várias áre-

as. Com a tecnologia, as ligações telefônicas 

convencionais vão ser substituídas pelo sis-

tema VoIP (Voice over Internet Protocol) e 

as videoconferências se tornarão realidade 

cotidiana. Hoje, o gasto anual com telefo-

ne gira em torno de R$ 2 milhões e a expec-

tativa, já num primeiro momento, é reduzir 

40%, para, em seguida, substituir totalmente 

as ligações antigas pelas digitais. 

“A previsão é diminuir em até 90% os 

gastos com telefonia e diminuir custos 

com transferências de presos, que poderão 

ser ouvidos por videoconferências, o que 

representa mais segurança com menos 

deslocamentos. As videoconferências tam-

bém serão utilizadas em oitivas, ensinos a 

distância, treinamentos – uma gama enor-

me de possibilidades”, frisa a diretora-geral. 

A prática de renovação do parque tecno-

lógico também vai influenciar positivamen-

te o trabalho de servidores e, consequen-

temente, a prestação jurisdicional célere. 

Com a medida, 25% dos equipamentos de 

informática, o que representa cerca de 3 mil 

computadores, serão substituídos por novos 

modelos ainda antes do fim deste ano, a fim 

de garantir usabilidade dos sistemas. n

I
nvestimento em modernização e ine-

ditismo são as marcas desta gestão tec-

nológica do Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás (TJGO), a fim de melhorar o 

acesso junto aos sistemas digitais, utili-

zados já nas esferas administrativa e cível, e 

iniciados, neste ano, nas varas criminais. A 

linha de atuação seguiu dois vieses: renova-

ção dos equipamentos de informática e me-

lhoria na velocidade de internet, com am-

pliação de link de dados em até 1.100%. 

Segundo o presidente do TJGO, Gilberto 

Marques Filho, “o Poder Judiciário investe 

para fortalecer e revolucionar a comuni-

cação, e esse advento representa um pas-

so importante”. A diretora-geral, Aparecida 

Auxiliadora Magalhães Santos, corrobora a 

opinião: “o TJGO caminha para a moder-

nidade e isso representa uma nova era em 

comunicação. Nós não apenas criamos as 

ferramentas do Processo Judicial Digital, 

mas também estamos oferecendo formas 

efetivas de acesso”. 

VELOCIDADE E
 BAIXO CUSTO

Para ampliar a velocidade da internet, 

está sendo realizada a instalação de cabos 

de fibra óptica a fim de atender todas as co-

marcas. Até o fim deste ano, 35 unidades ju-

diciárias serão contempladas. Em cidades 

onde a rede tem, hoje, velocidade de 2 Me-

gas, o número pode chegar a 200 Megas. 

O progresso foi alcançado com pio-

neirismo: foi realizada uma parceria com 

o Poder Executivo Estadual, por meio da 

Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Ministé-

rio Público do Estado de Goiás (MPGO) 

para que, juntos, os órgãos formassem 

um grande polo em potencial de inves-

timento em comunicação para empre-

sas da área, conforme explica a diretora-

-geral. “Dessa forma, o Edital nº 58/2017, 

Texto 
Lilian Cury

TJGO ENTRA NUMA NOVA ERA EM COMUNICAÇÃO 
VELOCIDADE DA INTERNET CRESCE EM ATÉ 1.100%

MODERNIZAÇÃO
TECNOLÓGICA

TECNOLOGIA
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A 
fim de acompanhar o crescimento 

goiano, que culminou no incremento 

populacional, e no consequente au-

mento das demandas judiciais, o pre-

sidente do Tribunal de Justiça do Es-

tado de Goiás (TJGO), desembargador Gilber-

to Marques Filho, liderou a criação do Plano 

de Reestruturação Judiciária. Previsto na Lei 

nº 3280/18, o texto inclui a criação de 33 no-

vas varas, das quais 19 foram instaladas em 

outubro de 2018, a fim de atender ao aumento 

da demanda do Poder Judiciário nos últimos 

anos, principalmente no interior, promoven-

do distribuição equitativa de processos.

As novas unidades judiciárias têm con-

centração, em sua maioria, nas áreas de fa-

mília, violência doméstica contra mulher e 

criminal. Segundo o presidente, “as unida-

des que vão abranger execução penal aten-

dem, inclusive, a medida de regionalização 

dos presídios, uma vez que os presos não 

devem mais se concentrar na capital e em 

Aparecida de Goiânia”.

Gilberto Marques fez questão de ir em 

todas as comarcas que receberam as novas 

varas para assinar os termos de instalação e 

participar das solenidades. “Significa parti-

cipar de uma verdadeira revolução no Po-

der Judiciário goiano. Não é fácil fazer uma 

mudança que há anos não ocorria, com 

criação de 33 novas varas e 6 cargos de de-

sembargadores. Para isso, foi necessário ter 

uma boa relação institucional com Assem-

bleia Legislativa e com o Executivo, que fo-

ram extremamente sensíveis às nossas ne-

cessidades””, completou.

Aparecida de Goiânia foi uma das co-

marcas contempladas, com a inauguração 

do 3º Juizado Especial Cível e do Juizado de 

Violência Doméstica Familiar contra a mu-

lher. O diretor do Foro local, juiz Tárcio Ri-

cardo de Oliveira, falou, na ocasião da sole-

nidade de instalação, que os quatro juizados 

criminais estavam sobrecarregados com 

demandas de processos, recebendo cada 

um cerca de 800 ações por mês. Segundo 

o magistrado, do total de processos da co-

marca, o 3ª Juizado Especial Cível vai rece-

ber em média 3,37 mil demandas e o Juiza-

do de Violência Doméstica Familiar Contra 

a Mulher, 3,2 mil. “Há audiências marcadas 

para acontecer somente em 2019 e ocorrên-

cias de casos de violência contra a mulher 

perto de serem prescritas, ou seja, em esta-

do de vencimento, sem que os acusados se-

jam julgados pelos crimes que cometeram. 

As unidades judiciárias vêm para efetivar e 

tornar ágil essas demandas”, destacou.

No entorno de Brasília, Águas Lindas é 

mais um exemplo de cidade beneficiada, 

com a instalação da 3ª Vara Criminal e a da 

3ª Vara Cível. Fundada em 1995, em pou-

co tempo, atingiu a marca de 195 mil habi-

tantes. Hoje, sofre consequências de cres-

cimento populacional desordenado. Com 

renda média de 1,5 salário mínimo, a popu-

lação predominantemente de baixa renda 

enfrenta dificuldades básicas, que repercu-

tem no Poder Judiciário, como falta de De-

fensoria Pública e de centro de internação.

Segundo o diretor do Foro local, Luís 

Flávio Cunha Navarro, são mais de 30 mil 

processos em tramitação. “Em apenas uma 

Texto 
Lilian Cury

Fotos 
Aline Caetano
Wagner Soares

MEDIDA INTEGRA PLANO DE REESTRUTURAÇÃO, QUE PREVÊ, 
ENTRE VÁRIOS PONTOS, APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL E CRIAÇÃO DE 33 NOVAS UNIDADES JUDICIÁRIAS

INSTALADAS NOVAS 
VARAS EM GOIÁS

REESTRUTURAÇÃO 
JUDICIÁRIA

Senador Canedo

A comarca, na região 
metropolitana de 
Goiânia, também foi 
beneficiada com nova 
unidade judiciária
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vara, há 20 mil, o que é humanamente im-

possível para um juiz só. A reestruturação 

judiciária representa um grande avanço, 

pois a população exige resposta do Poder 

Judiciário e cobra produtividade”.

Titular da comarca, mas afastada para 

exercer função de auxiliar da Presidência no 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Cláudia 

Sílvia de Andrade Freitas, também elogiou a 

iniciativa. “É uma vitória para o jurisdicio-

nado, pois são Varas de extrema importân-

cia. Tenho certeza de que essas novas uni-

dades judiciárias representam um recome-

ço para Águas Lindas”.

“Não é fácil fazer uma mudança que há anos não ocorria. 
Para isso, foi necessário ter uma boa relação institucional 
com a Assembleia Legislativa e com o Executivo.”
PRESIDENTE DO TJGO, DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO

UNIDADES CRIADAS NA GESTÃO 2017/2019
Item  Comarca Varas

1 Águas Lindas 3ª Vara Cível (Cível, Família e Sucessões)

  3ª Vara Criminal (crimes em geral e precatórias criminais)

2 Anápolis 5ª Vara Criminal

  Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

  Vara Regional de Execução Penal

3 Aparecida de Goiânia 3º Juizado Especial Cível

  Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher

4 Aragarças 2ª Vara (Cível, Criminal – crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência 

  do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental) 

5 Caldas Novas 3ª Vara Cível, Fazenda Pública Municipal e Ambiental

  2ª Vara Criminal (Crimes em geral e precatórias criminais)

  3ª Vara Criminal (Crimes em geral e precatórias criminais)

6 Formosa 3ª Vara Criminal (crimes em geral e precatórias criminais); 

  4ª Vara Cível (Cível, Família e Sucessões).

  Vara Regional de Execução Penal

7 Goiânia Vara de Sucessões

  4ª Vara da Fazenda Pública Estadual  

  5ª Vara da Fazenda Pública Estadual  

  6ª Vara da Fazenda Pública Estadual  

  4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos 

  7ª Vara de Família 

  2ª Vara de Precatórias 

  20ª Vara Cível 

  21ª Vara Cível 

  22ª Vara Cível 

  23ª Vara Cível 

  24ª Vara Cível e de Arbitragem 

  25ª Vara Cível  

  26ª Vara Cível 

  27ª Vara Cível 

  28ª Vara Cível 

  29ª Vara Cível 

  30ª Vara Cível 

  31ª Vara Cível 

  1ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão 

  2ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão 

  4ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão 

  6ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão 

  12ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão 

  2ª Vara Criminal dos crimes apenados com detenção e crimes de trânsito 

   3ª Vara de Execução Penal 

  1ª Vara Regional de Combate ao Crime Organizado 

8 Guapó 2ª Vara (Cível, Criminal – Crimes em geral, Crimes dolosos contra a vida e Presidência 

  do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental) 

9 Itumbiara Vara Regional de Execução Penal

10 Jataí 4ª Vara Cível (Cível, Família e Sucessões)

11 Luziânia Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

  2ª Vara de Família e Sucessões

  Vara Regional de Execução Penal

  2ª Vara Regional de Combate ao Crime Organizado

12 Planaltina 2ª Vara Criminal (Crimes em geral e precatórias criminais)

13 Posse 2ª Vara (Cível, Criminal, Crimes em Geral, Crimes dolosos contra a vida, Presidência do 

  Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental)

14 Rio Verde 3ª Vara Criminal (Crimes em Geral e Precatórias Criminais)

  Vara Regional de Execução Penal

15 Senador Canedo Vara Criminal (Crimes em geral, crimes dolosos contra a vida,  Presidência do Tribunal 

  do Júri, Execução Penal e Precatórias criminais)

16 Trindade 2ª Vara Criminal (crimes em geral e precatórias criminais)

  3ª Vara Cível (Cível, Família e Sucessões)

17 Valparaíso 3ª Vara Cível (Cível, Família e Sucessões)

  2ª Vara Criminal (Crimes em geral e precatórias criminais)
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G
uardião dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, o Conselho Tute-

lar, criado depois de quase 20 anos 

decorridos desde a aprovação do Es-

tatuto da Criança e do Adolescen-

te (ECA) no País, tem a finalidade precípua 

de ajudar a proteger crianças e adolescen-

tes que se encontram em alguma situação 

de risco. Também é dever dos conselhei-

ros tutelares aconselhar os pais, ouvir re-

clamações, apurar denúncias de abuso e de 

maus-tratos, além de avisar a Justiça caso 

uma criança esteja em perigo. A realida-

de, no entanto, é que, em Goiás, a maioria 

desses profissionais que lidam diariamente 

com a área da Infância e da Juventude, uma 

das mais complexas e delicadas, não tem 

capacitação para o exercício da função e são 

submetidos todos os dias a condições de-

gradantes de trabalho. O resultado é de um 

levantamento inédito compilado pela Cor-

regedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJ-

GO) que percorreu 247 municípios goia-

nos e teve como parceiros tanto o Ministé-

rio Público Estadual quanto o do Trabalho. 

gedoria com a realização inédita do 1º Cur-

so de Capacitação de Conselheiros Tutela-

res que contou com a parceria do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás, da Coordena-

doria da Infância e da Juventude do TJGO e 

do Ministério Público de Goiás (MP-GO), por 

meio da Corregedoria-Geral e do Centro de 

Apoio Operacional da Infância e Juventude 

(CAO). A Escola Superior da Magistratura do 

Estado de Goiás (ESMEG-GO) e Escola Judi-

cial do TJGO (EJUG) também são apoiado-

res desta ação. Em outubro de 2017 foi lan-

çado o projeto “Hoje É Semente do Ama-

nhã”, justamente em período anterior ao Dia 

das Crianças. Conselheiros tutelares de vá-

rias comarcas de Goiás lotaram o auditório 

do MP-GO, onde o evento foi realizado com 

o tema O Sistema de Garantias de Direitos: 

Reflexões sobre a Corresponsabilidade da 

Família, da Sociedade e do Estado.

A primeira etapa de cinco que foram 

desenvolvidas abrangeu conselheiros tute-

lares das 2ª e 5ª Regiões, que fazem parte 

das comarcas polos de Anápolis e Luziânia. 

A primeira turma contou como 115 partici-

pantes, a segunda com 93, a terceira com 

109, a quarta com 82 e a quinta com 192. 

A enorme dificuldade estrutural, financeira 

e social, além da ausência de capacitação 

e de uma política pública que invista com 

seriedade no trabalho cotidiano dos pro-

A pesquisa também demonstra que ape-

nas 38% dos conselheiros tutelares têm for-

mação continuada e, embora exista um nú-

mero elevado de ocorrências de trabalho in-

fantil, que atinge o percentual de 63% no 

Estado, o estudo aponta que 56% dos profis-

sionais que atuam nos Conselhos em Goiás 

também não têm capacitação específica nas 

questões relacionadas ao combate do traba-

lho infantil. Outro dado alarmante diz respei-

to a precariedade das estruturas física e hu-

mana dos conselhos, uma vez que, conforme 

demonstra a pesquisa, 71% não têm sede pró-

pria, 65% não têm cômodo reservado para o 

atendimento em razão de espaço inadequa-

do e 61% não têm acessibilidade para pesso-

as portadoras de deficiência. Mais de 40% dos 

Conselhos só dispõem de um computador 

para a realização do trabalho cotidiano e ape-

nas 37% contam com um notebook. Equipa-

mentos indispensáveis para a execução do 

serviço como impressoras multifuncionais, 

além de bebedouro e refrigerador, são cedi-

dos, em sua maioria, pelas prefeituras.  E 44% 

dos conselhos não têm relatório estatístico.

 

A mudança desse 

q u a -

d r o 

só começou a ser possível 

justamente a partir do desdobramento des-

se amplo trabalho desenvolvido pela Corre-

fissionais que atuam com crianças e ado-

lescentes em situações de risco, são aspec-

tos apontados pelo conselheiro tutelar de 

Aparecida de Goiânia, Williomar Fransci-

co dos Santos. “Enxergo agora uma luz no 

fim do túnel. Vivemos uma rotina de ter-

ror sem estrutura básica para atender essas 

crianças, sem condições dignas de traba-

lho, sem autoestima. Essa capacitação nos 

dá coragem para continuar e esperança de 

que teremos realmente  condições de aten-

der com dignidade e amor no coração nos-

sas crianças e adolescentes. Essa iniciativa 

conjunta da Corregedoria, do Poder Judi-

ciário, do Juizado e do MP, enfim, de to-

dos os parceiros envolvidos nesse projeto, 

é louvável e só temos a agradecer”, elogiou.

Esta formação é muito importante, pois 

nos ajuda a cuidar das crianças e adolescen-

tes em nossos municípios. Nós, dos Conse-

lhos Tutelares de todo o Estado, somos ca-

rentes dessas capacitações, pois temos pou-

ca visibilidade perante a sociedade. Estar 

aqui aprendendo a lidar com diversas situa-

ções dentro do contexto com o qual trabalho 

todos os dias na prática é de suma importân-

cia”, comentou Maria de Fátima Alvez, con-

selheira tutelar de Gameleira de Goiás. 

Texto 
Myrelle Motta 

Fotos
Aline Caetano
Wagner Soares

QUASE 600 CONSELHEIROS TUTELARES GOIANOS SÃO QUALIFICADOS 
APÓS LEVANTAMENTO INÉDITO DA CORREGEDORIA,
QUE COMPROVOU FALTA DE CAPACITAÇÃO DA MAIORIA DOS PROFISSIONAIS
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RESGATANDO 
A DIGNIDADE

Sensível à questão, o corregedor-geral da 

Justiça de Goiás, desembargador Walter 

Carlos Lemes, afirmou que os cursos de ca-

pacitação dos conselheiros foi uma das me-

didas emergenciais adotadas pela Correge-

doria em conjunto com os outros Poderes e 

órgãos ligados a Infância e Juventude para 

dar condições dignas de trabalho aos con-

selheiros. A seu ver, investir em capacita-

ção e dotar os conselhos de sede própria é 

uma forma de resgatar a dignidade desses 

profissionais e reconstruir valores até então 

deixados de lado pelas próprias autorida-

des responsáveis. “A situação dos conselhos 

em Goiás é muito preocupante. Por essa ra-

zão, traçamos um norte por meio desse im-

portante diagnóstico da Corregedoria. Foi 

a partir dele que vislumbramos a urgência 

deliberações já foram tomadas nas várias 

reuniões e encontros entre a Corregedoria 

e vários órgãos ligados a área da Infância 

e da Juventude a fim de capacitar os con-

selheiros tutelares. É preciso união, esforço 

concentrado e boa vontade para que che-

guemos a uma alternativa viável que pos-

sa garantir o melhor funcionamento desses 

conselhos e valorizar os conselheiros que 

exercem a função nesta seara tão impor-

tante e delicada”, ressaltou.

Por sua vez, a juíza Sirlei Martins da Cos-

ta, auxiliar da Corregedoria, explicou a im-

portância da preparação e da capacitação 

dos conselheiros tutelares para lidarem com 

as situações adversas e cotidianas  relacio-

nadas às crianças e aos adolescentes, que, 

de tomar providências conjuntas para sanar 

essas dificuldades decorrentes de uma série 

de problemas de ordem estrutural, finan-

ceira e humana. Não podemos ficar inertes 

diante dessa situação”, acentuou. 

Segundo o corregedor-geral, a concre-

tização dos direitos fundamentais da crian-

ça e do adolescente requer a mobilização e 

a sensibilização da sociedade para a garan-

tia real dos direitos assegurados que está 

diretamente vinculada a capacitação dos 

conselheiros tutelares, que cuidam desta 

seara. Neste contexto, conforme observou, 

esses direitos não se reduzem a mero ato 

de caridade ou benevolência por parte do 

Estado, mas em dever jurídico, que deve ser 

fiscalizado e exigido por cada um. “Várias 

na maioria das vezes e na prática, estão re-

lacionadas a abusos sexuais e infrações. “A 

criação dos conselhos foi a grande inova-

ção do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente. Realmente a proteção mais imediata 

para os menores é a atuação do conselhei-

ro, daí o ‘porquê’ de ele estar bem preparado 

e capacitado para fazer este atendimento da 

maneira que se espera. Quem vivencia essa 

realidade precisa estar capacitado para exer-

cer a função, pois os temas são difíceis e o 

dia a dia é desgastante. Por essa razão, de-

senvolvemos esse projeto, que foi cumprido 

por etapas e preparou os conselheiros para 

as questões mais práticas e de difícil solu-

ção. Com planejamento, união de esforços 

e dedicação alcançaremos os resultados es-

perados por toda a sociedade’”, pontuou.

Capacitação

Pesquisa da 
Corregedoria 
constatou que mais 
da metade dos 
conselheiros tutelares 
não têm capacitação 
na área

Equilíbrio

Juiza Maria Socorro 
de Sousa:  “precisamos 
que todos aqueles 
que trabalham com 
nossas crianças e 
adolescentes estejam 
bem, inclusive 
emocionalmente”



50 51REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

PROBLEMAS 
ESTRUTURAIS, 
FINANCEIROS 
E DE NATUREZA 
HUMANA

Relembrando as dificuldades enfrenta-

das pelos Conselhos Tutelares em Goi-

ás apontadas no relatório da Corregedoria, 

cujo trabalho levou mais de um ano para 

ser concretizado, a juíza Sirlei Martins da 

Costa também chamou a atenção para a 

gravidade dos problemas estruturais físicos 

e financeiros dos Conselhos, além da falta 

de qualificação profissional. “Nossa equipe 

correicional percorreu todos os municípios 

de Goiás e nosso diagnóstico é estarrece-

dor. Comprovamos que um número ex-

pressivo de Conselhos Tutelares no Estado 

lheiros. Ela afirma que essa foi uma oportu-

nidade também de reflexão, para que cada 

grupo expressasse suas opiniões e parti-

lhasse casos concretos. “Esse encontro foi o 

início do aperfeiçoamento. Em primeiro lu-

gar, precisamos que todos aqueles que tra-

balham com nossas crianças e adolescen-

tes estejam bem, inclusive emocionalmen-

te. Adotamos a pedagogia da leveza, mas 

de profundidade dos temas abordados. Es-

tou convicta de que após este curso o senti-

mento é reconfortador pela constatação de 

que as dificuldades são semelhantes e a so-

lução é compartilhada”, acentuou. 

Ao classificar a dimensão desse apri-

moramento, Maria Socorro verifica que 

esse curso foi mais voltado ao aperfeiçoa-

mento do que propriamente à capacitação. 

“Os temas que hoje são de maior relevân-

cia se referem aos direitos fundamentais, à 

guarda, à tutela e à adoção, principalmente 

agora que temos uma recém reforma da Lei 

de Adoção com várias alterações. Prima-

mos pelos princípios que norteiam o Esta-

tuto da Criança e do Adolescente e o fluxo-

grama de como os conselheiros devem ser 

conduzidos”, atentou.

não tem as condições mínimas de funcio-

namento, pois estão instalados em prédios 

das prefeituras, não tem salas próprias pa-

ra ouvir os depoimentos dessas crianças e 

adolescentes garantindo o sigilo, não pos-

suem equipes de auxílio como psicólogos e 

assistentes sociais, nem mesmo carro pró-

prio para conduzir os jovens. No entanto, 

estamos unidos para encontrar alternativas 

viáveis que possam dar uma resolução efe-

tiva para os problemas. Decidimos, então, 

começar pela capacitação, que deve e ne-

cessita ser contínua”, enfatizou.

Responsável pela elaboração do conte-

údo programático para a capacitação dos 

conselheiros tutelares, a juíza Maria Socor-

ro de Sousa Afonso da Silva, diretora do Foro 

de Goiânia e coordenadora geral da Infân-

cia e Juventude do TJGO, que também tem 

larga experiência nessa área, lembra que o 

fortalecimento da rede de proteção à crian-

ça e ao adolescente é essencial e explica 

que os encontros de um dia são pontuais, 

divididos em duas partes: nos períodos das 

manhã e da tarde (Estatuto da Criança e do 

Adolescente e casos práticos), cujos conte-

údos são voltados para a prática dos conse-

O ineditismo no que tange a capacita-

ção dos conselheiros tutelares também foi 

um dos pontos ressaltados pelo promotor 

Publius Lentulus Alves da Rocha, coordena-

dor do CAO da Infância e Juventude do Mi-

nistério Público do Estado de Goiás (MPGO) 

e que está envolvido diretamente no proje-

to. “Os conselheiros de vários rincões do Es-

tado estiveram presentes no primeiro curso 

recebendo essa capacitação a fim de pres-

tarem um atendimento mais satisfatório e 

adequado às nossas crianças e adolescen-

tes em situação de vulnerabilidade. Estamos 

todos engajados nessa luta”, realçou. Base-

ando-se nas reflexões e vivências dos traba-

lhos em grupo, cujos casos serão apresen-

tados posteriormente aos juízes e pessoas 

ligadas à Infância e Juventude, a secretária 

interprofissional forense da Corregedoria, 

Maria Nilva Fernandes da Silva Moreira, des-

taca que o objetivo dessa ação foi oferecer 

aos conselheiros tutelares uma formação 

consolidada nessa área com treinamentos 

que exploram a prática do cotidiano.” É pre-

ciso alinhar o atendimento de todas as regi-

ões para resguardar os direitos dessas crian-

ças e desses adolescentes de forma a mini-

mizar a vitimização”, ponderou. 

Abrangência

A primeira etapa 
de cinco abrangeu 
conselheiros tutelares 
das 2ª e 5ª Regiões, 
que fazem parte das 
comarcas polos de 
Anápolis e Luziânia.

Dignidade

Walter Carlos Lemes: “os 
cursos de capacitação 
foram medidas 
emergenciais adotadas 
pela Corregedoria em 
conjunto com os outros 
Poderes e órgãos ligados 
à Infância e Juventude 
para dar condições 
dignas de trabalho aos 
conselheiros”
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UNIÃO DE 
ESFORÇOS PARA 
MELHORAR 
OS SERVIÇOS 
PRESTADOS À 
CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 

Sequencialmente ao levantamento inova-

dor realizado pela Corregedoria, a CGJ-

GO em parceria com o MP-GO, expediu em 

janeiro de 2018, a Recomendação Conjun-

ta nº 01/2017. O documento visa justamen-

te a melhoria da prestação dos serviços pú-

blicos de relevância afetos à criança e ao 

adolescente. Aos juízes que atuam com a 

Infância e Juventude, bem como aos pro-

motores desta seara, foi recomendado que 

abstenham-se de expedir determinações, 

requisições ou solicitações aos Conselhos 

Tutelares, cujos objetos não guardem per-

tinência com as atribuições destes órgãos 

definidas em leis ou resoluções.

Segundo dispõe a recomendação, a 

orientação é de que sejam adotadas as pro-

vidências administrativas, extrajudiciais ou 

judiciais, necessárias para que a administra-

ção pública municipal forneça aos Conse-

lares precisam ter a sobrevivência mínima 

garantida, pois sob a sua responsabilidade 

está todo o trâmite de atendimento e enca-

minhamento das nossas crianças e adoles-

centes expostos a situações de risco. Preci-

samos ter visão ampla, agirmos conjunta-

mente, pois a vida e o futuro desses jovens 

também dependem de uma atitude nossa. A 

recomendação é o primeiro passo para bus-

camos a solução dos problemas que afli-

gem a área delicada da Infância e Juventu-

de”, acentuou.

Na opinião do corregedor-geral do MP-

-GO, Abraão Júnior, a preocupação com a 

área relacionada a Infância e Juventude é 

recorrente e, por essa razão, se faz neces-

sária a cobrança de projetos dos municí-

pios que devem ter políticas públicas vol-

lhos Tutelares estrutura física própria e ade-

quada ao desempenho de suas atribuições, 

em bom estado de conservação, guarnecida 

de mobiliário suficiente para a realização do 

expediente interno e atendimento ao públi-

co externo, espaço para atendimento reser-

vado e que seja acessível a pessoas com de-

ficiência, idosos e gestantes, veículos pró-

prios e de uso exclusivo, equipamentos de 

informática, equipe técnica adequada e de 

servidores e recursos financeiros para a re-

muneração, capacitação e formação con-

tinuados dos conselheiros tutelares. Outro 

ponto destacado foi a segurança, de acor-

do com o que dispõe o relatório dos Conse-

lhos Tutelares.

Para o corregedor-geral da Justiça, de-

s e m b a r g a d o r 

Walter Carlos Le-

mes, a 

criança e o adolescente 

p r e c i -

sam ser 

priorizados e os Conselhos Tutelares, valo-

rizados, com condições dignas e adequa-

das de trabalho, tanto no aspecto estrutural 

quanto no financeiro. “Os Conselhos Tute-

tadas para a criança e o adolescente, pro-

porcionando, assim, o devido suporte para 

os Conselhos Tutelares. “A parceria entre 

Ministério Público e Corregedoria procu-

ra viabilizar e priorizar a situação de jovens 

e crianças em todo o Estado. Que esse im-

portante desdobramento não fique apenas 

no papel, mas que resulte em um trabalho 

concreto. Estamos vivendo um momen-

to de mudanças, medidas resolutivas pre-

cisam ser tomadas com urgência. A preca-

riedade dos conselhos tutelares é alarman-

te e a nossa intervenção é fundamental para 

que sejam implementadas medidas efetivas 

na resolução dessa questão”, destacou.

A criação do Conselho Tutelar foi a grande inovação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem vivencia essa 

realidade precisa estar capacitado para exercer a função, 
pois os temas são difíceis e o dia a dia é desgastante

SIRLEI MARTINS DA COSTA, JUÍZA AUXILIAR DA CORREGEDORIA
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nem luz. Faltam também funcionários pa-

ra prestar serviços básicos de atendimento, 

de secretaria e zeladoria e até de limpeza.

Em 87% dos casos, segundo revela o le-

vantamento, o Conselho Tutelar é acionado 

para acompanhar o transporte de adolescen-

tes infratores, mas 56% os profissionais uti-

lizam carro próprio no cumprimento des-

se dever. A maioria expressiva, mais de 50%, 

não tem motorista e 83% não possui veícu-

lo oficial. Somente 50 unidades têm grades, 

cinco são dotadas de câmera de segurança 

e duas contam com cerca elétrica, apesar de 

um grande número de Conselhos estarem 

equipados com arquivos (124).

Em algumas localidades, os conselheiros 

não têm celular para o plantão com chama-

das de urgência e usam o particular, conforme 

consta das observações complementares in-

seridas no relatório apresentado pela CGJGO. 

RETRATO REAL DA 
SITUAÇÃO 
DOS CONSELHOS 
TUTELARES É 
ASSUSTADOR
O levantamento feito pela equipe correi-

cional da Corregedoria-Geral da Justi-

ça de Goiás (CGJGO) sobre a situação dos 

Conselhos Tutelares do Estado de Goiás foi 

concluído nesta gestão, que tem à frente o 

desembargador Walter Carlos Lemes, e le-

vou mais de um ano para ser concretizado. 

Os integrantes da CGJGO chegaram a per-

correr cinco cidades em um dia. No total, 

foram visitados 247 municípios do Estado, 

todas comarcas do Poder Judiciário e seus 

r e s -

p e c -

tivos distri-

tos judi-

ciários. 

E m 

uma es-

pécie de raio x, o diagnóstico demonstrou 

que 100% dos conselheiros eleitos pela co-

munidade não recebem qualificação para 

o exercício da função. O diagnóstico fei-

to pela CGJGO demonstra que os prédios 

onde funcionam os Conselhos Tutelares 

geralmente são das prefeituras locais e os 

móveis estão em péssimas condições, as 

salas de atendimento não têm privacida-

de, o espaço é inadequado e sem privaci-

dade e em muitos locais não há ventilação, 

ASPECTOS  
CONSIDERADOS
Para a expedição da recomendação foram 

levados em consideração que é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saú-

de, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão 

(artigo 227, caput, da Constituição Federal).

Além do relatório sobre a situação dos 

Conselhos Tutelares goianos, também foi 

apontada a importância do órgão, perma-

nente, autônomo, não jurisdicional e es-

sencial ao Sistema de Garantia dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, encarregado 

pela sociedade de zelar pelo cumprimento 

dos direitos da criança e do adolescente (art. 

131, caput, Lei nº 8.069/90), bem como a re-

levância das suas atribuições e devidas fun-

ções (Resolução nº 170 do Conselho Nacio-

nal dos Direitos da Criança e do Adolescen-

te – artigos 19, 20, 26, 29, 31, 32).

Por fim, a recomendação deixa claro que 

o Conselho Tutelar foi concebido para ser 

um órgão resolutivo dos casos que se en-

quadram em sua esfera de atribuições, no 

qual seus integrantes devem ser dotados do 

conhecimento necessário para identifica-

ção e efetiva solução das situações de ame-

aça ou violação de direitos infanto-juvenis 

atendidas pelo órgão, evitando, assim, a ne-

cessidade de seu posterior encaminhamen-

to à autoridade judiciária.
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EXEMPLOS 
DO DESCASO

Alguns exemplos da gravidade do proble-

ma estrutural que atinge os Conselhos 

Tutelares nos municípios goianos estão ex-

postos no relatório. Um deles é Itaguaru, 

onde a sede do Conselho Tutelar funcio-

na em uma residência que é dividida com 

o Centro de Reabilitação Local, cujo imóvel 

é alugado pelo município. Apenas dois cô-

modos são cedidos para o atendimento, que 

não tem caráter sigiloso. Mesas, cadeiras, ar-

mários e bebedouros são elementos fictícios.

Em Goianira, falta gás de cozinha, água 

potável e kits básicos de higiene no prédio 

do Conselho Tutelar e a porta dos fundos é 

trancada com o cabo de um rodo de madeira. 

Os utensílios são usados, e não há computa-

dor, internet, impressora ou linha telefônica. 

“É nessa situação vergonhosa que os conse-

lheiros trabalham e recebem a comunidade e 

as crianças. Em várias unidades já houve cor-

te de energia elétrica e água por falta de paga-

mento, não existe telefone fixo, nem sanitá-

rios para o público interno. “Chegamos a pre-

senciar situações em que crianças abusadas 

e sozinhas tinham que passar por um longo 

corredor para chegar até a sala de atendimen-

to do Conselho Tutelar. Pelo constrangimen-

to, muitas desistiam no meio do caminho. Os 

conselheiros tutelares estão literalmente pe-

dindo socorro”, alerta emocionado o assessor 

correicional Paranahyba Santana, que esteve 

à frente desse raio x.

Na opinião de Paranahyba Santana (foto 

acima), esse é um dos trabalhos mais intensos 

e de maior complexidade da sua trajetória pro-

fissional, que completa 36 anos de atuação no 

Poder Judiciário. “Vimos um pouco de tudo ao 

percorrer todos os Conselhos Tutelares do Es-

tado, desde a falta de estrutura mínima para o 

trabalho à ausência absoluta de qualificação 

profissional para lidar com situações diversas 

envolvendo crianças e adolescentes. Precisa-

mos de humanidade, de abrir nossos ouvidos 

e nosso coração para essas pessoas, pois jun-

tos poderemos combater de frente todas es-

sas discrepâncias, que tornam indigno um 

dos trabalhos mais louváveis que existem que 

é a proteção às nossas crianças e adolescentes 

em situação de risco”, comove-se.

O atraso no salário dos conselheiros e o 

não pagamento de benefícios sociais, previs-

tos na Lei Federal nº 12.696/12, objeto de ação 

judicial já proposta pelo Ministério Público, 

também estão entre as informações comple-

mentares do relatório. O trabalho de campo 

foi feito por Paranahyba Santana e a coorde-

nadoria das atividades ficou a cargo da asses-

sora de Orientação e Correição da Correge-

doria, Maria Beatriz Passos Vieira Borrás. n

REGISTRO 
MANUAL E 
AUSÊNCIA DE 
EQUIPE TÉCNICA
São registrados 99% dos casos que chegam 

ao Conselho Tutelar, a maioria ainda ma-

nualmente e em livros (166 registros) e o res-

tante no computador (69) ou através do Si-

pia (5). O levantamento evidencia que 99% 

dos conselhos têm a quantidade total de inte-

grantes (5) e que em 67% o quadro de suplen-

tes também está completo. Com relação ao 

apoio de outros órgãos ou entidades da Re-

de de Proteção, o Conselho Tutelar mantém 

uma articulação em 87% dos casos com o Sis-

tema de Saúde, CREAS e CRAS, Poder Judici-

ário e Centros de Internação (semiliberdade).

Em 69% dos locais onde funcionam os 

conselhos, não existe auxílio de uma equi-

pe técnica específica para avaliar os ca-

sos (psicólogos e assistentes sociais) e em 

79% das situações são utilizados profissio-

nais dos CREAS e CRAS. Entre as principais 

dificuldades enfrentadas, além da ausên-

cia de qualificação profissional, de acor-

do com o relatório da Corregedoria, estão 

a falta de materiais básicos para o cumpri-

mento das requisições e a ineficiência de 

políticas públicas. Entre os maiores regis-

tros de ocorrência contra os conselheiros 

tutelares estão em primeiro lugar a amea-

ça (33 registros) seguida de agressão (27) e 

tentativa de homicídio (4).

O estudo também evidencia que embo-

ra exista previsão na lei orçamentária mu-

nicipal com disponibilização de recursos 

necessários ao funcionamento do Conse-

lho Tutelar, 85% da verba do FMDCA não 

é utilizada para a remuneração dos conse-

lheiros tutelares e 80% não são destinadas 

ao funcionamento dos conselhos. Somen-

te 2% desses profissionais têm um salário 

superior a R$ 2,5 mil, sendo que 45% rece-

be somente um salário mínimo. O relató-

rio aponta outra realidade cruel, já que 63% 

dos conselheiros cumprem uma carga ho-

rária de trabalho superior a 40 horas sema-

nais, sem contar os plantões.

Por determinação do juiz, 91% das crian-

ças e adolescentes são encaminhados pelo 

Conselho Tutelar a entidades de acolhimen-

to e em 71% das situações existem fiscaliza-

ção por parte dos Conselhos às entidades 

de cumprimento de medidas socioeduca-

tivas em meio fechado (delegacias de polí-

cia e centros de internação) e 54% em meio 

aberto (prestação de serviços à comunida-

de e liberdade assistida). Em 83% dos casos, 

os Conselhos Tutelares realizam o acompa-

nhamento durante o acolhimento e em 69% 

das situações providencia o afastamento da 

criança/adolescente do trabalho infantil.
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A 
legislação brasileira de combate à 

violência contra a mulher será in-

cluída no currículo escolar. A novi-

dade integra o Projeto Maria da Pe-

nha Vai à Escola, que será desen-

volvido pelo Judiciário do Estado de Goiás 

em parceria com as secretarias Estadual e 

Municipais de Educação, Ministério Públi-

co e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O projeto deve ser implantado a partir de 

fevereiro, segundo a desembargadora San-

dra Regina Teodoro Reis, presidente da Co-

ordenadoria da Mulher em Situação de Vio-

lência Doméstica e Familiar do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás (TJGO). A inicia-

tiva, que começou em Rio Verde como pi-

loto, deve iniciar em todo o Estado, com a 

conscientização de crianças e adolescentes 

sobre a problemática.

MARIA DA PENHA 
VAI À ESCOLA

Texto
Marília Costa e Silva

Foto 
Wagner Soares

EDUCAÇÃO

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER SERÁ INCLUÍDO 
NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE GOIÁS
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“A mulher quando é atendida pelo Po-

der Judiciário já é vítima e, infelizmente, na 

maioria das vezes, não foi a primeira agres-

são que sofreu para denunciar. Com o proje-

to, a intenção é evitar futuras vítimas e futu-

ros agressores. Tratar crianças e adolescen-

tes contra essa cultura machista de  que o 

homem é a cabeça do casal e deve coman-

dar as mulheres”, sintetiza a magistrada. 

O projeto Maria da Penha vai à Escola está 

previsto no Decreto Judiciário 082/2018, as-

sinado pelo presidente do Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás (TJGO), desembar-

gador Gilberto Marques Filho. Ele instituiu a 

Comissão Gestora para implantação do pro-

grama que levará a Lei Maria da Penha para 

o âmbito escolar. O decreto foi publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico e entrou em vi-

gor no dia 18 de janeiro do ano passado.

A Comissão Gestora, de competência ad-

ministrativa, definirá as políticas, estratégias 

e ações para a criação e implementação do 

projeto em todo o Estado, visando a promo-

ver ações educativas e preventivas em aten-

dimento à mulher em situação de violên-

cia doméstica e familiar, além de orientar e 

conscientizar crianças e adolescentes acerca 

de situações de violência e prevenir para que 

não se tornem futuras vítimas/agressores.

COMISSÃO 
GESTORA

Além da desembargadora Sandra Regina e 

do juiz Vitor Umbelino, a Comissão Ges-

tora é composta pela juíza auxiliar da Presi-

dência Maria Cristina Costa; juíza auxiliar da 

Corregedoria-Geral da justiça Sirlei Martins 

da Costa; juíza Camila Nina Erbetta Nasci-

mento; secretária de gestão estratégica Cás-

sia Aparecida de Castro Alves; diretora de Pla-

nejamento da Secretaria de Gestão Estratégi-

ca Eunice Machado Nogueira; secretária exe-

cutiva da Coordenadoria Estadual da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Fami-

liar Lucelma Messias de Jesus; e a assisten-

te de secretaria da Coordenadoria Estadual da 

Mulher em Situação de Violência Doméstica 

e Familiar, Daniela de Pádua Rezende.

PROJETO É 
APRESENTADO 
AO CONSELHO 
ESTADUAL E AO 
SECRETÁRIO DE 
EDUCAÇÃO

Para viabilizar a implantação do projeto 

Maria da Penha Vai à Escola, ele foi apre-

sentado, no mês de dezembro de 2018, ao 

Conselho Estadual da Educação (CEE) e ao 

secretário municipal de Educação de Goiâ-

nia, Marcelo Ferreira da Costa. As apresen-

tações foram feitas pela presidente da Co-

ordenadoria Estadual da Mulher em Situa-

ção de Violência Doméstica e Familiar, de-

sembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, 

e pelo coordenador executivo do projeto, o 

juiz Vítor Umbelino Soares Júnior.

Os conselheiros do CEE aderiram ao pro-

jeto e elogiaram a iniciativa. Maria da Penha 

Vai à Escola objetiva abordar a importância 

da Lei n°11.340/06 (Lei Maria da Penha) nas 

escolas do Ensino Fundamental 1 e 2 de to-

dos os municípios goianos, conscientizan-

do educadores e estudantes a respeito da ne-

cessidade de combate e prevenção à violên-

cia doméstica contra a mulher.

A desembargadora Sandra Regina agradece 

a recepção dos conselheiros membros do CEE 

e lembra que o projeto foi criado pelo Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ). “Não é em todo 

lugar que somos recebidos tão bem, principal-

mente em iniciativas que tratam da violência 

contra mulher, já que o machismo ainda impe-

ra no Brasil. Mas aqui, ao contrário, fomos mui-

to bem recebidos. Estou à disposição de vocês 

e saio daqui com o coração feliz. E isso faz com 

que o nosso trabalho seja engrandecido. Ago-

ra, eu vi que posso chegar em todos os lugares 

e fazer cada vez mais”, ressaltou.

A magistrada faz questão de frisar que os 

primeiros estados que aderiram ao proje-

to, inicialmente idealizado no Distrito Fede-

ral, foram Minas  Gerais e Paraná e lá já con-

seguiram diminuir o índice de violência do-

méstica. “Nos estados onde o projeto está 

em atuação, o índice de violência numerica-

mente diminui. Isso quer dizer que ensinar 

um jovem dá muito mais resultado do que 

ensinar um adulto”, pontua.

De acordo com Vítor Umbelino, o objeti-

vo da apresentação do projeto aos membros 

do CEE e ao secretário da Educação da capi-

tal foi levar ao conhecimento deles os bene-

fícios que o projeto pode trazer às escolas de 

todo o Estado de Goiás. Segundo ele, a vio-

lência doméstica e familiar contra a mulher 

é fruto de um fenômeno histórico e cultural 

da sociedade ao longo dos anos mesmo com 

grandes avanços no âmbito legislativo.
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NO DISTRITO 
FEDERAL

O projeto Maria da Penha Vai à Escola foi criado no Distrito Federal com objetivo de edu-

car para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O programa par-

tiu de uma iniciativa do Centro Judiciário da Mulher – CJM do Tribunal de Justiça do Dis-

trito Federal e Territórios (TJDFT), tendo como experiência piloto a Região Administrativa de 

Ceilândia.  Com o objetivo de atender os diversos públicos da comunidade escolar conside-

rando suas peculiaridades

CONFIRA AS ETAPAS PARA DO 
PROJETO MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA

1ª ETAPA
ORIENTADORES 
EDUCACIONAIS

Formar os orientadores educacionais para 

instruírem a comunidade escolar quanto aos 

direitos das mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar, e fazerem os devidos 

encaminhamentos, quando for o   caso.

2ª ETAPA
EQUIPE GESTORA E 
COORDENADORES 
PEDAGÓGICOS

Sensibilizar quanto aos direitos das mulhe-

res em situação de vítimas de violência domés-

tica e familiar e discutir formas de   promoção 

da Lei Maria da Penha nas escolas públicas.

3ª ETAPA
PROFESSORES

Sensibilizar quanto aos direitos das mu-

lheres em situação de vítimas de violência 

doméstica e familiar e promover projetos de 

divulgação e discussão da Lei Maria da Penha 

nas escolas em que atuem.

4ª ETAPA
ESTUDANTES

Discutir os direitos das mulheres vítimas 

de violência doméstica e familiar, bem como 

abordar questões afetas ao relacionamen-

to íntimo, promovendo formas saudáveis de 

convivência entre os   jovens;

Identificar e desconstruir padrões rígidos da 

cultura machista, motivadores da ocorrência da 

violência doméstica e familiar contra a mulher. n

Os encontros objetivaram, além da apre-

sentação do Projeto Maria da Penha vai à Es-

cola ao Secretário Municipal e ao CEE, a cons-

trução de metodologias e materiais didáticos 

adequados à realidade local para as etapas 

de capacitação dos professores e gestores da 

rede de ensino, bem como o procedimento 

para inserção no calendário escolar e de rea-

lização das atividades nas salas de aula.

Segundo o juiz Vitor Umbelino, para a 

efetiva implantação do Projeto Maria da Pe-

nha vai à Escola é necessária a parceria do 

Poder Judiciário não só com a Secretaria de 

Estado de Educação, mas também com todas 

as Secretarias Municipais, principalmente a 

de Goiânia, a fim de viabilizar o contato e o 

desenvolvimento de trabalhos com as crian-

ças e adolescentes da rede de ensino funda-

mental de cada localidade, além de propiciar 

a integração e diálogo entre vários órgãos, 

contribuindo na construção de estratégias de 

atuação em rede de forma colaborativa.

“Sabemos que infelizmente o Estado de 

Goiás é um dos campeões de violência do-

méstica contra mulher e é preciso que possa-

mos tratar desse assunto nas escolas de for-

ma que os futuros cidadãos possam apren-

der desde cedo a forma de comportamento 

dos agressores, o que é o crime para assim 

transformar a escola num espaço de demo-

crático entre professos, alunos, pais e mestres 

para que todos possam de forma unida deba-

ter sobre o assunto para diminuirmos os ín-

dice de violência em Goiás”, destaca.
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CEJUSCS EM 
TODO O ESTADO, 
TOTALIZANDO 72 
UNIDADES

NOS ÚLTIMOS 
DOIS ANOS FORAM 

INAUGURADOS 

Texto 
Bruno Rocha  

Fotos
Aline Caetano
Wagner Soares

bargador Gilberto Marques Filho. As unidades 

são responsáveis, principalmente, pela reali-

zação de audiências de conciliação e sessões 

de mediação, além do atendimento e orienta-

ção do usuário do Poder Judiciário. Ao todo, o 

Estado de Goiás possui 72 Cejuscs, sendo nove 

na comarca de Goiânia e 63 no interior.

O 
Tribunal de Justiça do Estado de Goi-

ás (TJGO), nesta gestão, inaugurou em 

todo o Estado 22 novos Centros Judi-

ciários de Solução de Conflitos e Cida-

dania (Cejuscs), conforme a Meta 8 do 

Plano de Gestão Estratégica 2017/2019, refe-

rente ao biênio de administração do desem-

A meta do TJGO tem o objetivo de atender 

à Resolução 125/2010, do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), a qual determina que todas 

as comarcas que possuírem dois juízos, jui-

zados ou varas com competência para reali-

zar audiência deverão instalar um Cejusc. “O 

CNJ determinou que todas as comarcas dos 

Estados brasileiros devem possuir pelo me-

nos um Cejusc”, informa o juiz Romério do 

Carmo, coordenador da Gerência de Conci-

liação e Mediação. “O TJGO vem implantan-

do, desde a gestão passada, mais Cejuscs, na 

tentativa de alcançar todo o Estado. Essa ação 

é muito importante, pois eles são uma ferra-

mente que muito auxilia a população e o pró-

prio Judiciário”, afirma o magistrado.

O gerente de Mediação e Conciliação do 

Nupemec do TJGO, juiz auxiliar da Presidên-

cia Romério do Carmo Cordeiro, destacou a 

importância da conciliação como forma efi-

caz de solução de conflito, afirmando que, 

muitas vezes, a sentença proferida por um juiz 

não resolve completamente o conflito. “Nossa 

missão é de semear a sementinha da concilia-

ção. Método mais eficiente, barato e rápido de 

solucionar os problemas” ponderou Romério.

Ampliação

Até dezembro de 2018, 
foram inaugurados 
9 unidades na capital 
e 63 nas comarcas 
do interior

CONCILIAÇÃO 
E MEDIAÇÃO
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SEMANA 
NACIONAL DA 
CONCILIAÇÃO

De iniciativa do CNJ, a Semana Nacional da 

Conciliação (SNC) acontece uma vez por ano 

nos Tribunais de Justiça do País. O evento, já 

tradicional no Judiciário goiano, tem o objetivo 

de promover a celeridade na justiça e dissemi-

nar a cultura da paz e do diálogo no sentido de 

buscar soluções alternativas aos conflitos apre-

sentados à Justiça.

Em 2018, a 13ª edição da SNC aconteceu 

entre os dias 5 e 9 de novembro. O TJGO rea-

lizou mais de 45 mil audiências em todo o Es-

tado, com 79,21% de acordos, que totalizaram 

mais de R$ 141 milhões.

“A Semana Nacional da Conciliação é um 

dos maiores projetos promovidos pelo Conse-

lho Nacional de Justiça, que mobiliza todos os 

tribunais, não só estaduais, mas na esfera tra-

balhista também. Então, neste período, todos 

os tribunais do Brasil promovem conciliações 

em suas unidades”, esclarece Marielza No-

bre. “Essa semana é importante porque mos-

tra para a população que conciliar é legal e que 

tem resultados positivos, além de impactar di-

retamente no número de ações que estão em 

tramitação”, complementou. n

CELERIDADE 
JUDICIAL

Além de descongestionar o Judiciário, 

os Cejuscs são importantes por dar celeri-

dade à solução do litígio, resolvendo os con-

flitos através da conciliação entre as partes. 

“A iniciativa oferece uma alternativa pautada 

no diálogo e na cooperação entre as pessoas 

para a superação das divergências de interes-

ses”, explica Marielza Nobre Caetano da Cos-

ta, secretária-geral do Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Confli-

tos (Nupemec). “O acordo firmado com auto-

nomia das partes enaltece as possibilidades e 

as capacidades dos envolvidos, levando a um 

maior cumprimento do que é pactuado”, diz.

Nos Centro Judiciários, as partes envolvi-

das em conflito confiam a um terceiro, me-

diador ou conciliador estranho ao processo, 

a função de auxiliá-las a chegar a um acordo. 

“Essa iniciativa evita futura sentença judicial 

e permite a solução definitiva do litígio, dimi-

nuindo a grande demanda dos processos em 

trâmite”, pontua a secretária-geral do Nupe-

mec. Até julho de 2018, os Cejuscs do Esta-

do de Goiás realizaram 15.288, movimentan-

do mais de R$ 213 milhões.

Em 2017, só na fase pré-processual, os 

Centros Judiciários obtiveram 29.924 acor-

dos. Ou seja, quase 30 mil conflitos não se 

tornaram ações a serem julgadas pelo TJGO. 

Considerando, também, as audiências em 

fase processual, inclusive as realizadas du-

rante a Semana Nacional da Conciliação, fo-

ram realizados 73.394 acordos, movimentan-

do R$ 5.510.167.170,28.

Segundo Romério do Carmo, o resulta-

do dos Cejuscs são bastante positivos. “Prin-

cipalmente nas Varas de Família, onde esta-

mos conseguindo um número muito grande 

de conciliações, chegando a 80% dos casos”, 

disse. Contudo, o magistrado lamenta os bai-

xos números de acordo nos casos cíveis, su-

gerindo que isso se deve a uma cultura brasi-

leira de não diálogo.

2018 JANEIRO A JULHO

15.288 
ACORDOS

MOVIMENTANDO 

R$ 213.230.571,00
SEMANA NACIONAL 
DA CONCILIAÇÃO DE 2018

45.141 AUDIÊNCIAS

35.758 ACORDOS

79% DE ACORDOS

2017 JANEIRO A DEZEMBRO

73.394 
ACORDOS

MOVIMENTANDO 

R$ 5.510.167.170,28
SEMANA NACIONAL 
DA CONCILIAÇÃO DE 2017

35.426 AUDIÊNCIAS

22.850 ACORDOS

64% DE ACORDOS
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COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

NOVO SITE 
DO TJGO PRIORIZA 
SIMPLICIDADE E 
MODERNIDADE 

Texto 
Aline Leonardo 

Ilustração
Wendel Reis

O 
novo site do Tribunal de Justiça do Es-

tado de Goiás deverá ser lançado em 

breve, com um layout mais simples e 

acessível. As mudanças são resulta-

do de uma pesquisa feita em 2017, com 

mais de mil usuários do site. Esses dados fo-

ram apresentados a Comissão para Assuntos 

de Comunicação, que fez um levantamento 

em todas as áreas do TJGO para identificar suas 

necessidades e incluí-las no projeto. 

Depois disso, foram definidas as estrutu-

ras internas, inicialmente aquelas da pági-

na principal (home page) e, depois, daquelas 

internas. A ideia foi trabalhar um layout fá-

cil, voltado não para as pessoas que estão ha-

bituadas a usar a net, mas, ao contrário, para 

aquelas que têm pouco contato com esse 

universo. Na home page, foram priorizados 

os campos para serviço, consultas processu-

ais e notícias. Além disso, os menus princi-

pais foram simplificados e reduzidos a cinco: 

Institucional, Informações, Processos, Trans-

parência e Contatos. 

Rolando a página, virão os principais 

acessos, como Conciliação, Concursos, DJ 

Eletrônico, Emissão de Guias, ExecpenWeb, 

Licitação e Precatórios, entre outros, dispo-

nibilizados em ícones para acesso rápido aos 

serviços. Vídeos e as matérias mais lidas da 

semana serão exibidos em seguida, após os 

comunicados de eventos e outros anúncios 

publicados em banners. 

Todo esse trabalho foi validado pela Co-

missão para Assuntos de Comunicação, a 

quem coube também a normatização de pro-

cessos para inclusão de conteúdos que serão 

anunciados no site, assim como a aprovação 

para a criação de novos websites. 

De acordo com Márcia de Sousa Garcia, 

técnica de sistemas da Diretoria de Informá-

tica, a intenção é construir um produto tão 

abrangente e legível quanto possível. “Design 

acessível é um bom design. Se precisar sacrifi-

car a elegância, que assim seja. Não podemos 

ter medo do óbvio”, afirmou ela, para quem “as 

pessoas que mais precisam do site do TJGO 

são aquelas que têm mais dificuldade para uti-

lizá-lo”.  Daí, informou Márcia, surgiu a neces-

sidade também de produzir um site responsi-

vo, ou seja, adequado para dispositivos mó-

veis. “Hoje todo mundo tem um smartphone, 

o que torna essa medida indispensável”. 

Para Márcia, com a contínua evolução da 

tecnologia e sua rápida difusão na socieda-

de, ocorreram mudanças comportamentais 

que levaram os provedores de informação 

do TJGO a adequar o design do portal para o 

novo perfil de usuários. “Se pensarmos nes-

sas pessoas – aquelas que têm menos faci-

lidade com a web – desde o início, faremos 

um portal melhor para todos”, disse. 

MUDANÇAS ATENDEM ANSEIOS INDENTIFICADOS EM PESQUISA DE OPINIÃO REALIZADA 
COM USUÁRIOS DA PLATAFORMA 
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INTRANET
Com relação à página interna do TJGO, 

74,8% dos servidores sempre ou muitas vezes, 

encontram o que precisam e apenas 3,4% rara-

mente ou nunca conseguem as informações. A 

intranet conta com 90% de satisfação, receben-

do mais críticas negativas na questão visual. n

APOIO 
De acordo com o diretor do Centro de 

Comunicação do TJGO, Bruno Rocha,  para 

que o novo layout do portal do Judiciário 

goiano se torne realidade, tem sido funda-

mental o apoio irrestrito da Presidência e 

Diretoria de Informática do TJGO. A refor-

mulação do site faz parte do Plano de Co-

municação, ele observou, e marcará a ges-

tão do desembargador Gilberto Marques Fi-

lho, não só pela modernidade, mas também 

pela transparência dos atos e ações do Po-

der Judiciário. “Isso porque ficará mais fácil 

e mais simples realizar qualquer tipo de con-

sulta no portal. Aliás, a praticidade, a simpli-

cidade e a modernidade ficarão evidentes no 

novo layout”, afirmou.

Além disso, o diretor de Comunicação 

ressaltou que, pela primeira vez, as publica-

ções no site do TJGO terão de seguir nor-

mas específicas. “Nesse aspecto, o TJGO será 

um dos primeiros no País, já que poucos Tri-

bunais de Justiça detêm uma normatização 

para esse fim”, disse. 

ESTUDO
Cerca de 40 mil pessoas acessam o site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás diaria-

mente. Mensalmente, mais de 1 milhão usu-

ários frequentam o site, em busca, principal-

mente, de notícias e consultas processuais.  

Além disso, pelo menos 1.074 pessoas 

opinaram em pesquisa promovida pelo Cen-

tro de Comunicação Social do TJGO e Dire-

toria de Informática sobre as questões que 

julgavam positivas ou negativas na platafor-

ma e para oferecer sugestões sobre o que po-

deria ser alterado ou acrescentado para me-

lhorar o desempenho da página do tribunal. 

O levantamento foi realizado nos meses de 

julho e agosto de 2017.

Participaram da pesquisa magistrados, 

servidores, estagiários, membros da impren-

sa, advogados e pessoas da comunidade. Os 

conteúdos mais acessados são as notícias, 

com 37%, seguidos das consultas processuais 

(22%) e jurisprudência (12%). 

Daqueles que responderam a questão, 

78,1% estão muito satisfeitos ou satisfeitos 

com o site e 15,1% se mostraram insatisfeitos 

e muito insatisfeito. Desse total, 19,4% infor-

maram que sempre encontram o que preci-

sam no site, 50% marcaram que muitas vezes 

encontram e apenas 4,5% raramente ou nun-

ca encontram o que procuram. 

(60) Notícias

(43) Processo Judicial Digital

(18) PROAD

(19) Contracheque

(17) Sistemas
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(15) Webmail
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(1) Cálculo Judicial
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(1) CPTJ
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(1) Escola Digital
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(1) PJD

(1) Rotinas Administrativas
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(1) Atos administrativos e 
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O 
sentimento de posse se confunde 

com amor e o término de um rela-

cionamento transforma a dor em 

ódio, implicando dificuldade de 

aceitar o fim, geralmente imposto 

unilateralmente. Esses elementos são pro-

pulsores dos crimes passionais, geralmen-

te cometidos por homens contra suas atuais 

ou ex-companheiras, conforme demons-

tram dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). No Brasil, segundo a mesma 

entidade, estima-se que 13 mulheres mor-

ram por dia, vítimas de crimes do tipo, to-

talizando quase 5 mil mortes violentas por 

ano. Os dados colocam o País em 5º lugar 

no mundo com mais homicídios femininos, 

segundo a Organização das Nações Unidas. 

Em Goiás, o número também é alarmante: 

segundo dados da Secretaria de Gestão Estra-

tégica (SGE), do Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás (TJGO), tramitam 1.085 processos 

de feminicídio. O total de casos relacionados 

à violência contra mulher é, igualmente preo-

cupante, com quase 60 mil processos em cur-

so em todas as comarcas goianas. 

A calçada da Rua 47, em Itapuranga, ficou 

manchada para sempre na lembrança da po-

pulação local. Na esquina com a Rua 54, duas 

pessoas foram brutalmente assassinadas a fa-

cadas no dia 13 de janeiro de 2014. Kêmily An-

drielle Maia Faria, de apenas 13 anos, e o ami-

go Eduardo de Camargo Oliveira, de 20 anos, 

haviam saído do culto noturno da igreja As-

PAIXÃO, 
POSSESSÃO 
E MORTE

Texto 
Lilian Cury

Fotos
Aline Caetano

VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

CASOS DE FEMINICÍDIOS 
MARCAM TRIBUNAL DO JÚRI EM GOIÁS
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sembleia de Deus, quando foram abordados 

pelo ex-namorado da jovem, Lázaro Ferreira 

de Castro Júnior, de 19 anos, inconformado 

com o fim do relacionamento, que havia du-

rado apenas três meses.

Transtornado de ciúmes, ao ver que su-

postamente a garota já poderia ter um novo 

amor, Lázaro deu uma gravata em Kêmily e 

lhe desferiu golpes de faca no tórax, abdômen 

e pescoço. Eduardo teria ficado sem reação e 

não teve tempo de fugir. Em seguida, ele tam-

bém foi esfaqueado e morto no local. Confor-

me relatos, Lázaro ainda chutou várias vezes 

a cabeça do jovem estendido no chão. Antes 

disso, o rapaz já havia ameaçado dias antes: 

“se você não for minha, não será de mais nin-

guém” e “se eu ver você com outro cara, mata-

rei os dois”. Uma tragédia anunciada.

Levado a júri popular, Lázaro foi condena-

do a 43 anos e 6 meses de reclusão, após ses-

são presidida pela juíza substituta Julyane Ne-

ves. A magistrada estabeleceu, também, valor 

mínimo de reparação de danos em R$ 100 mil 

para os genitores das vítimas, a serem pagos 

pelo réu, mediante propositura de ação cível.

São muitos Lázaros, Kêmilys e Eduardos 

espalhados pelo Brasil, que o enredo da mú-

sica Domingo no Parque, de Gilberto Gil, soa 

como uma crônica. Na sentença, a magistrada 

Julyane Neves destacou a preocupação com 

esse tipo de conduta, que necessita de cons-

cientização social, uma vez que os crimes são 

perpetrados em nome do amor.

“Seria esse o mesmo amor citado na Car-

ta de São Paulo aos Coríntios, ou seria, na ver-

dade, o Desamor, feição malévola e cruel do 

sentimento mais aclamado e desejado? Senti-

mento que, no contexto de um crime passio-

nal, muitas vezes se transforma em sensação 

de posse e ciúme descontrolado. O agente, 

justificando-se deste amor, ou melhor dizen-

do, desse desamor, ameaça, difama, denigre, 

maltrata e, como no caso dos autos, acaba 

por ceifar a vida da pessoa que diz amar, bem 

ainda daqueles que a cercam. O amor/desa-

mor se torna subterfúgio para que condutas 

extremamente graves sejam praticadas con-

tra a pessoa ‘amada’. Não se pode confundir o 

amor com o ciúme possessivo capaz de gerar 

tragédias com resultados irreversíveis, com os 

delitos aqui reconhecidos”, destacou na sen-

tença, completando que Lázaro não cometeu 

o duplo homicídio em nome da paixão pela 

ex-namorada, mas sim por egoísmo e por 

desprezo pela vida humana.

Em Formosa, no mês de junho de 2017, o 

Tribunal do Júri da comarca recebeu o primeiro 

julgamento por feminicídio. No banco dos réus, 

Cícero Alexandre Gomes da Silva, conhecido 

como Abacate, acusado de  agredir a ex-compa-

nheira Doralice Pereira dos Anjos, diversas ve-

zes com chutes e golpes na cabeça até a morte.

Segundo a denúncia feita pelo Ministério 

Público do Estado de Goiás (MPGO), a vítima 

sofreu traumatismo craniano, distensão das 

articulações do pescoço e esmagamento da 

face. O órgão ministerial pontuou que Dorali-

ce havia se separado do acusado, justamente, 

pelas constantes ameaças e agressões, que se 

intensificavam com o abuso de álcool e dro-

gas pelo homem.

Doralice não morreu na hora. Abacate, 

após os abusos, a deixou em casa e saiu, sem 

prestar socorro ou chamar ajuda. Na defesa, 

alegou que não teve intenção de matá-la. Os 

jurados não entenderam dessa forma e Cícero 

foi condenado a 20 anos e 9 meses de reclu-

são em regime fechado.
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Se comparar com o total de homicídios no 

País, as mulheres são em menor núme-

ro, uma vez que mais de 90% das vítimas são 

homens, de acordo com o Atlas da Violência 

2016, estudo desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica aplicada (IPEA) e o Fó-

rum Brasileiro de Segurança Pública (FPSP). 

Contudo, diferente dos homicídios mascu-

linos, associados ao tráfico e a ações crimi-

nosas diversas, a violência à mulher aconte-

ce no âmbito do lar. Segundo dados do Ins-

tituto Avante Brasil, quase 70% dos homicí-

dios de mulheres ocorrem dentro de suas 

próprias casas, sendo cometidos pelos côn-

juges, incluindo namorados, companhei-

ros, noivos – atuais ou na situação de ex.

Para a psicóloga e docente universitária 

Vera Morselli, o problema é cultural. “Faz pou-

co tempo que a mulher brasileira saiu do am-

biente privado para entrar no mundo público. 

Há essa questão de poder, que permite ao ho-

mem se sentir proprietário não apenas de bens 

materiais, mas também de bens humanos. 

Além disso, entender essa questão de gênero é 

compreender, também, que há, na relação en-

tre o homem e a mulher, uma relação desigual: 

há muito mais tolerância em relação aos desli-

zes que os homens cometem e os homens têm 

muito mais poder de mando”, explica.

Abordar a violência pelo lado do agres-

sor e romper essa cultura de poder e proprie-

dade com que é vista a mulher é necessário 

para extinguir a violência de gênero, segun-

do acredita a psicóloga. A profissional, inclu-

sive, coordena os Grupos Reflexivos de Goi-

ânia, uma iniciativa pioneira que trata o as-

sunto pelo viés dos autores dos atos. Uma vez 

denunciados, os juízes impõem, na medida 

protetiva, a participação compulsória nesses 

eventos, que incluem rodas de conversas com 

assistentes sociais, psicólogos e advogados.

Combater as ações incursas na Lei Federal 

11.340/2006, popularmente conhecida por Lei 

Maria da Penha, e na Lei 13.104/15, que abran-

ge o feminicídio, é uma grande preocupação 

do Poder Judiciário. No âmbito do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, há a Coordenadoria 

Estadual da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar e Execução Penal, presi-

dida pela desembargadora Sandra Regina Teo-

doro Reis. “Como não temos atribuição juris-

dicional, nossas ações são voltadas ao desen-

volvimento de projetos que contribuam para 

prevenção de casos abrangidos nas leis, além 

de, é claro, fomentar a rede de enfrentamento 

à violência contra as mulheres, que inclusive é 

uma das metas nacionais do Conselho Nacio-

nal de Justiça (CNJ)”. n

ESTATÍSTICA 
E AMBIENTE PROPÍCIO
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M
ilhares de pessoas transitam nas 

dependências do Poder Judiciá-

rio da comarca de Goiânia diaria-

mente no vaivém de audiências, 

consultas, problemas e soluções. 

Alguns personagens fazem esta engrena-

gem do Judiciário goiano funcionar, exer-

cendo funções que, diante de todo o siste-

ma jurídico, parecem pequenas, mas que 

são de extrema importância para que a lógi-

ca da justiça continue a caminhar.

É o caso dos servidores que fazem parte 

do programa de voluntários do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás. Regulamentado 

em 2017, no TJGO, e, em 2016, na comar-

ca de Goiânia, o projeto possibilita que es-

tudantes, formandos e servidores aposen-

tados exerçam função dentro do Judiciário 

goiano, de acordo com a especialidade de 

cada um e na comarca em que residem. Na 

comarca de Goiânia, o programa contem-

pla cerca de 100 voluntários das áreas do Di-

reito, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social, 

Informática e Comunicação.

Há cerca de um ano trabalhando na escri-

vania da 7ª Vara Criminal da comarca de Goi-

ânia, a estudante Anna Laura Alvarenga con-

ta que a rotina de quem trabalha na área cri-

minal é pesada. “O fórum como um todo tem 

seus dias de clima pesado, já que lidamos di-

retamente com crimes diversos. No entanto, 

faz toda diferença trabalhar em um local em 

que se tem amparo e impulso”, pontua.

A estudante também salientou que atuar 

como voluntária traz uma série de benefícios 

pessoais e profissionais, destacando que o 

aprendizado prático do Direito que o progra-

Texto 
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Wagner Soares

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO FOI REGULAMENTADO NO TJGO EM 2017 
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ma proporciona é fascinante. “Começar cedo 

como voluntário traz credibilidade como 

pessoa e profissional para, num futuro próxi-

mo, alcançar outros patamares. O aprendiza-

do prático é o que mais me fascina”.

Egressa no mês de agosto de 2017 no 

programa de voluntariado, a estudante So-

fia Tavares, da escrivania da 3ª Vara Cível 

da capital, enaltece a variedade de procedi-

mentos nos quais os estudantes vivenciam 

no dia a dia das escrivanias. “O trabalho é 

bem flexível, nós temos várias atividades. 

Cada um tem uma função”, contou.

Nem só de experiência para a vida aca-

dêmica serve o programa de voluntariado. 

Alocada no gabinete da 2ª Vara da Fazenda 

Pública Estadual, a advogada Jéssica Cam-

pos busca conhecimento e estudos para 

passar na prova da Magistratura Estadual de 

Goiás. Ela conta sobre a demanda do gabi-

a fundo para que possa ter a bagagem ne-

cessária para realizar a sentença”, endossa. 

Jéssica, que também é acadêmica de Ciên-

cias Econômicas, salienta que um dos pon-

tos mais positivos para quem almeja a ma-

gistratura é que no gabinete se aprende a 

imparcialidade que o juiz deve possuir no 

exercício da profissão.

Para a diretora da Divisão de Gestão de 

Pessoas, Anamaria da Silva Moura, o serviço 

voluntário é uma via de mão dupla, que be-

neficia tanto o voluntário quanto o Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás. “Os voluntá-

rios vêm com muita vontade de aprender. A 

força de trabalho deles se torna muito impor-

tante para o TJGO. Para eles é bom porque 

estão aprendendo, e para o Tribunal porque 

eles são uma força de trabalho”, salientou. 

Com duração de um ano de contrato, a di-

retora conta que a procura pela prorrogação 

do vínculo de voluntariado tem aumentado.

nete e a sua rotina. “Devido a grande de-

manda no gabinete, o meu dia a dia é ajudar 

nas sentenças. Eventualmente, é necessário 

realizar alguns despachos”, ressalta.

A advogada enaltece, ainda, que o inten-

so aprendizado do voluntariado é o que há 

de mais compensatório. “Muitas vezes, eu 

não tenho o exato conhecimento da ma-

téria posta na demanda, todavia, eu estudo 

A juíza de direito e diretora do Foro da 

Comarca de Goiânia, Maria Socorro de 

Sousa Afonso da Silva, destaca o papel hu-

manizado do voluntariado. Com foco nos 

voluntários já experientes, a diretora sa-

lienta a diversificação de olhares acerca de 

todo o funcionamento do jurídico na qual 

eles estão inseridos. Ela afirma, ainda, que 

os voluntários agregam valores aos já exis-

tentes na Justiça goiana.

“Estamos agregando mão de obra, e que 

muitas vezes, é bem qualificada. O que de 

importante nós também temos é a diversifi-

cação, porque temos diversos olhares. Além 

do magistrado, secretaria, escrivania, temos 

um olhar diferenciado, que não é só aquele 

focado no funcionário público. Muitas ve-

zes com sugestões, com práticas e experi-

ências que ele (voluntário) traz de outros ór-

gãos que trabalhou. Agrega valores aos nos-

sos valores”, pontuou. n

Voluntário

Na comarca de 
Goiânia, o programa 
contempla cerca de 
100 voluntários de 
diversas áreas

O projeto possibilita que estudantes, formandos 
e servidores aposentados exerçam função dentro do Judiciário 
goiano, de acordo com a especialidade de cada um 
e na comarca em que residem. 
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O 
Órgão Especial do Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás (TJGO), em 

sessão extraordinária administrativa 

realizada dia 10 de dezembro, em-

possou os juízes das quatro Turmas 

Recursais permanentes, espécie de segundo 

grau para os Juizados Especiais. A solenida-

de foi conduzida pelo presidente, desem-

bargador Gilberto Marques Filho, que desta-

cou os benefícios que a novidade vai trazer 

à prestação jurisdicional, como rapidez nos 

julgamentos e uniformização de julgados.

“O atendimento dos recursos era feito 

por todo o Estado, com magistrados desig-

nados em turmas temporárias, o que provo-

cava o deslocamento. Agora, centralizados 

na capital, a comunicação vai propiciar de-

cisões menos conflitantes e o juiz vai traba-

lhar mais focado, sem ser um adendo”, afir-

mou o presidente.

Hoje, há 30 mil ações em tramitação, 

distribuídas anteriormente nas 15 Turmas 

Recursais. Para analisar e julgar esses re-

cursos, a cada dois anos formavam-se tur-

mas de juízes, que acumulavam a função 

com as atribuições rotineiras de suas uni-

dades judiciárias.

A criação da estrutura permanente des-

sas turmas aconteceu em junho de 2018 e, 

com a medida, todos os recursos dos pro-

cessos englobados pela Lei nº 9.099/1995 

serão julgados em Goiânia, com esta equipe 

de magistrados designada para atuar, exclu-

sivamente, com a demanda.

Conforme explicou o coordenador das 

Turmas Recursais, desembargador Gerson 

Santana Cintra, as turmas recursais atuarão 

“como um pequeno tribunal, porque anti-

gamente os recursos eram julgados por re-

giões, e era muito difícil você arregimentar 

os juízes daquela região para promover jul-

gamentos referentes aos juizados especiais. 

Agora não, todos os recursos referentes aos 

juizados especiais serão encaminhados 

para Goiânia, e serão julgados pelas turmas 

recursais”. Gerson Santana Cintra observou 

que hoje há mais de 30 mil ações em todo 

o Estado para serem julgadas pelas 4 Tur-

mas Recursais, que já começaram a funcio-

nar no novo Fórum Cível Dr. Heitor de Mo-

raes Fleury.  

O projeto põe fim à temporariedade das 

turmas e ao acréscimo de atribuições, o que 

deve promover benefícios ao jurisdiciona-

do, na opinião do juiz auxiliar da Presidên-

cia Clauber Costa Abreu.  “Vamos ter dedi-

cação exclusiva do magistrado. Ao concen-

trar o julgamento com quatro turmas, com 

juízes especializados, teremos uma estabili-

zação da jurisprudência, com possibilidade 

de padronização de julgamentos em todo o 

Estado,” opinou o magistrado.
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ESTRUTURA PERMANENTE DAS TURMAS RECURSAIS 
TRARÁ AGILIDADE,  ESTABILIZAÇÃO 
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TURMAS RECURSAIS
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COMPONENTES

Empossada presidente da 1ª Turma Re-

cursal, a juíza Alice Teles de Olivei-

ra também acredita que a sociedade terá 

grandes ganhos com o novo formato. “Ha-

verá uma segurança jurídica maior, com 

a padronização de julgados. Os 16 juízes, 

atuando exclusivamente nas turmas re-

cursais, também vão contribuir com uma 

prestação jurisdicional mais rápida”, afir-

mou a magistrada, que atuou em Luziânia 

por 23 anos.

A opinião é compartilhada pelo juiz 

Fernando Ribeiro Montefusco , empossa-

do como presidente da 2º Turma Recursal. 

“As turmas provisórias causavam diversida-

de de compreensões, o que dificultava a es-

tabilidade e a segurança jurídica à socieda-

de. Os recursos, muitas vezes, eram mane-

jados ao sabor de aventuras pelas próprias 

partes. Agora, ao reunirmos 16 juízes com 

harmonização de entendimento, com es-

tudos, reuniões, vamos direcionar o julga-

mento com mais definição”.

JUIZADOS 
ESPECIAIS

Os Juizados Especiais foram criados para 

resolver, gratuitamente, causas conside-

radas simples. São orientados pelos crité-

rios da simplicidade, informalidade, 

rapidez e economia processual, bus-

cando sempre a conciliação entre as partes. 

Essa é a principal razão da eficácia, permi-

tindo que a maioria dos casos sejam resol-

vidos já na primeira audiência.

Há os Juizados Cíveis, para julgar pe-

didos de reparação por danos que não ul-

trapassem 40 salários mínimos, e Juizados 

Criminais, para resolver delitos de menor 

potencial ofensivo. Enquanto nos primeiros 

a maior parte das demandas envolve aci-

dentes de trânsito, problemas com opera-

doras de telefonia e outras causas de con-

sumo, o segundo recebe ações acerca da 

utilização de drogas – excluindo-se o trá-

fico –, lesão corporal leve, ameaça, injúria 

e difamação, entre outros crimes de menor 

potencial ofensivo. Na capital, há, ainda, os 

Juizados da Fazenda Pública. n

Tomaram posse nos cargos de 1º, 2º, 3º 

e 4º de Juiz de Direito da 1ª Turma Recursal, 

respectivamente, Alice Teles de Oliveira (anti-

guidade), Wild Afonso Ogawa (merecimento), 

Rosane de Sousa Néas (antiguidade) e Stefane 

Fiuza Cançado Machado (merecimento).

2ª Turma Recursal, Fernando Ribeiro 

Montefusco (antiguidade), Oscar de Oliveira 

Sá Neto (merecimento), Rozana Fernandes 

Camapum (antiguidade) e Fernando César 

Rodrigues Salgado (merecimento).

3ª Turma Recursal, Mônica Cézar More-

no Senhorelo (antiguidade), Altair Guerra da 

Costa (merecimento), Marcelo Fleury Curado 

Dias (antiguidade) e José Carlos Duarte (me-

recimento).

4ª Turma Recursal, Algomiro Carvalho 

Neto (antiguidade), Lusvaldo de Paula e Sil-

va (merecimento), Márcio de Castro Moli-

nari (antiguidade) e Dioran Jacobina Rodri-

gues (merecimento).
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O 
Estatuto da Criança e Adolescen-

tes (ECA), Lei n°8.069, de 13 de julho 

de 1990, proporcionou um grande 

avanço em relação aos direitos das 

crianças e adolescentes e, em espe-

cial, a adoção e o processo de acolhimen-

to. Segundo o Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Co-

munitária (PNCFC,2006), o Levantamento 

Nacional de Abrigos para Crianças e Ado-

lescentes do Ministério do Desenvolvimen-

to Social, realizado pelo IPEA/CONANDA, 

mostra que existem cerca de 20 mil crianças 

e adolescentes atendidos nas 589 institui-

ções de abrigos, beneficiados com recursos 

do Governo Federal, repassados por meio da 

Rede de Serviços de Ação Continuada. 

O perfil de meninos e meninas encon-

trados nessas instituições em nada corres-

ponde às expectativas da sociedade para 

adoção, cuja preferência recai sobre bebês 

da cor branca e do sexo feminino. Viven-

do em abrigos do País encontram-se, na 

maioria, meninos (58,5%), afrodescendentes 

(63%) e mais velhos, ou seja, com idade en-

tre 7 e 15 anos (61,3%). 

A cada dia buscam-se melhorias para as 

crianças e adolescente. Assim, magistra-

dos e servidores que atuam na área também 

inovam, mudam rotinas nos gabinetes. E é 

assim na comarca de Luziânia. 

Equipe reunida no fórum logo pela ma-

nhã, carrinhos com processos e servidores a 

postos para acompanhar a juíza Célia Regi-

na Lara, do Juizado da Infância e Juventu-

de de Luziânia. Era uma terça-feira, dia atí-

pico que ocorre duas vezes por ano, quan-

do toda a equipe liderada pela magistrada 

vai às quatro instituições de acolhimen-

to da cidade para a realização das audiên-

Texto 
Arianne Lopes

Fotos
Aline Caetano

NOVA ROTINA NAS VARAS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE PROPORCIONA MAIOR
CELERIDADE AOS PROCESSOS DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS 

AUDIÊNCIAS 
CONCENTRADAS

PROTEÇÃO 
ÀS CRIANÇAS
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cias concentradas. Essa nova rotina nas Va-

ras de Infância e Juventude foi estabelecida 

no Provimento 32, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). Com o documento, juízes da 

Infância e Juventude de todo o País deve-

rão realizar uma vez por semestre “audiên-

cias concentradas” para reavaliação da situ-

ação de cada criança e adolescente subme-

tidos à medida protetiva de acolhimento.

“A finalidade é acelerar esses processos, 

tendo em vista o caráter excepcional e pro-

visório do acolhimento. As audiências de-

verão ser realizadas preferencialmente nos 

meses de abril e outubro, sempre den-

tro das unidades de acolhimento”, salien-

ta a juíza. Segundo a magistrada, a inicia-

tiva tem como objetivo concentrar esforços 

para buscar saídas para a rápida reinserção 

do menor à sua família biológica ou exten-

sa e, caso seja necessário, a colocação em 

família substituta na modalidade de guarda, 

tutela e adoção. 

Atualmente, na comarca, são 51 crianças 

e adolescentes acolhidos e, por uma ques-

tão de organização, Célia Regina (foto acima) 

fez um fluxograma de audiência concentra-

da (página ao lado) que, segundo a juiza, ini-

cia-se com o que ela chama de fase prepa-

ratória. “Aqui fazemos um levantamento de 

dados no Cadastro Nacional de Criança e 

Adolescente  (CNCA), das entidades de aco-

lhimentos e dos processos; análises dos au-

tos e decisões; reunião com a equipe técni-

ca para pré avalização de cada caso; remessa 

dos autos para a escrivania para cumprimen-

to da decis]ao, bem como expedição de ofí-

cios e intimações e conclusão dos autos para 

audiência”, explicou. 

Assim, de acordo com a juíza, somen-

te após essa fase é que será realizada a audi-

ência nas unidades de acolhimento de Luzi-

ânia.  Depois da abertura da audiência, que é 

a fase executória, há a apresentação dos par-

ticipantes, exposição de quadro comparati-

vo e a audiência anterior, considerações dos 

coordenadores e técnicos da instituição com 

levantamento das necessidades e melhorias 

implementadas, manifestações dos integran-

tes da Rede de Proteção acerca das deman-

das. Ainda, na parte de execução, há oitiva 

dos técnicos sobre a situação de cada criança 

e adolescente acolhido; oitiva dos represen-

tes da instituição, dos genitores / familiares/ 

representantes legais/ terceiros interessados; 

oitiva da criança e adolescente, manifestação 

do Ministério Público e da defesa para que se 

chegue  à decisão que pode ser pela manu-

tenção do acolhimento, desacolhimento, de-

terminação para a rede de proteção. 

Nas audiências concentradas, além das 

crianças e adolescentes, estão presentes os 

pais, familiares, representantes legais/tercei-

ros interessados; Ministério Público; advoga-

dos de defesa (constituído e dativo); coorde-

nador da instituição; Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte de Luziânia (Cre-

ce); Secretaria Municipal de Saúde; Centros de 

Referência da Assistência Social (Cras), Cen-

tro Especializado de Assistência Social (Creas), 

Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Con-

selho Tutelar e equipes técnicas. 

1º Levantamento de dados 
- CNCA, entidades de 
acolhimento e autos dos 
processos.

2º Conclusão dos autos dos 
processos de crianças e 
adolescentes acolhidos 
institucionalmente.

3º  Análise dos autos e 
decisão, incluindo 
designação e data e 
horário de audiência 
concentrada e 
determinação das 
intimações.

4º  Reunião com a Equipe 
Técnica para pré-
avaliação de cada caso.

5º  Remessa dos autos 
à escrivania para 
cumprimento das 
decisões, bem como 
expedição de ofícios e 
intimações.

6º Autos conclusos para 
audiência.

Participantes da audiência:

n Crianças e adolescentes;

n Genitores/familiares/representantes 

legais/terceiros interessados;

n Ministério Público;

n Advogados de Defesa;

n Coordenador da Instituição;

n Rep. Secretaria Municipal de Saúde;

n Rep. Secretaria Municipal de Educação;

n Rep. Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Lazer;

n Rep. Secretaria Municipal de Segurança;

n Rep. Subsecretaria Regional de Educação;

n Rep. CRAS, CREAS, CAPS, Conselho 

Tutelar e Equipes Técnicas;

1) Abertura da audiência;
2) Apresentação dos participantes;
3) Exposição de quadro comparativo entre 

a audiência que está sendo realizada e a 
audiência anterior;

4) Considerações dos coordenadores e 
técnicos da Instituição com levantamento 
das necessidades e melhorias 
implementadas;

5) Manifestação dos integrantes da Rede de 
Proteção acerca das demandas.

Atualização dos 
Cadastros do CNJ

n Oitiva dos técnicos (psicólogos, assistentes 
sociais e pedagogos) acerca da situação de 
cada criança/adolescente acolhido;

n Oitiva do representante da Instituição;
n Oitiva dos genitores/familiares/

representantes legais/terceiros 
interessados;

n Oitiva da criança/adolescente;
n Manifestação do Ministério Público e da 

Defesa;

n Desacolhimento;
n Decisão  n Manutenção do    

  acolhimento;
n  Determinações e 

encaminhamentos para a 
rede de proteção

n Encerramento

Fase Preparatória

Fluxograma de Audiência Concentrada - Luziânia/GO
Provimento nº 32/2013 – CNJ

Audiência

Fase FinalFase Executória
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Em todas as instituições de acolhimento, 

a juíza é recebida com abraços. As crian-

ças e adolescentes a esperam ansiosas.  Em 

um dos abrigos visitados, Célia Regina La-

ra toma café da manhã com as crianças. “Os 

aniversariantes do mês ganham presentes”, 

conta com os presentes na mão. A fila pa-

ra cumprimentá-la é grande, são abraços e 

beijos para todos os lados.

No dia teve até apresentação, os meno-

res dançaram e cantaram para todos os pre-

sentes. São realizadas várias audiências no 

mesmo dia. A do pequeno G.M.S, de 9 me-

ses, chamou a atenção. O bebê foi acolhido 

com apenas 2 meses de idade e, na audiên-

cia, a juíza decidiu que o menor ficará com 

os tios paternos. De acordo com Célia Regi-

na, os pais do menor nunca foram ao juiza-

do para terem o filho de volta. 

A juíza determinou o desacolhimento de 

G.M.S e concedeu a guarda provisória aos 

tios. No entanto, Célia Regina aplicou a me-

dida protetiva de acompanhamento a favor da 

criança, determinando que o Cras e Conselho 

Tutelar promovam os devidos acompanha-

mentos, devendo encaminharem relatórios 

bimestrais ao Juizado da Infância e Juventude. 

*Maria e *Francisco (nomes fictícios), os 

tios paternos do bebê, declararam em juí-

zo que desejam ter com eles o bebê e pos-

suem consciência dos deveres e consequên-

cia da guarda. A mulher tem 6 filhos, destes, 

2 com Francisco. “Agora são 7 filhos. Não ía-

mos deixá-lo aqui no abrigo. Desde o dia em 

que o vi, me apaixonei. Foi amor à primeira 

vista”, ressaltou. Francisco que é irmão do pai 

do menor desacolhido contou que ele nunca 

fez questão de ver o filho, e bebe muito. “Não 

vamos deixar ele desemparado. Vamos amar 

muito ele”, afirmou. 

ABRAÇOS 
E ACONCHEGO 

UNIÃO DE 
ESFORÇOS 
PROMOVE O BEM 
DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE 
LUZIÂNIA
Após ler o relatório, a coordenadora do Or-

fanato Filhas do Puríssimo Coração de 

Maria, Teodorzja Guzek, fez questão de des-

tacar o trabalho da juíza Célia Regina em 

prol das crianças e adolescentes. “Tem um 

coração bondoso e imbuído de sentimen-

to maternal, além do seu trabalho profissio-

nal, audiências feitas regularmente e ou-

tros, tem acompanhado pessoalmente os 

casos de cada criança com muita sabedoria 

e prudência.  Toma as decisões certas, en-

caminhando as crianças aos destinos mais 

saudáveis e depois tendo essa sensibilida-

de em ter contato com as mesmas. Além da 

preocupação com as crianças e adolescen-

tes, está fazendo todo o esforço com muito 

amor, abraçou todas as instituições de aco-

lhimento de nosso município, assim elas 

começaram a ser bem assistidas e ajuda-

das”, frisou a polonesa, que deixou seu país 

há mais de 20 anos para se dedicar às crian-

ças brasileiras que se encontram abrigadas.

A promotora de Justiça Mariana Pires 

de Paula também faz questão de destacar a 

união e o empenho de todos. Segundo ela, a 

rede de proteção é eficiente e está a cada dia 

mostrando os resultados. Os diretores e co-

ordenadores das outras instituições do mu-

nicípio também entendem a importância 

da união entre todos os entes envolvidos. “A 

dedicação da juíza e da promotora é muito 

visível. Elas nos apoiam muito. A gente tem 

uma boa relação com os dois órgãos por-

que o maior interesse aqui é com as crian-

ças e adolescentes e elas nos ajudam. Nossa 

ideia é transformar essa casa em uma gran-

de família. Repetir o modelo de família aqui 

dentro. Aqui temos 20 filhos”, frisou Paulo 

Roberto Pereira, presidente da Comunida-

de Sagrada Face.
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Em audiência concentrada, casal do inte-

rior de São Paulo consegue guarda defi-

nitiva de cinco irmãos em Cidade Ocidental

“Eu quero ser jogador”. “Quando crescer 

vou ser policial”. “Eu não sei, mas só que-

ro estudar”. Esses são alguns dos sonhos de 

três dos cinco irmãos que passaram a viver 

no interior de São Paulo. A guarda dos ir-

mãos de 13, 10, 7, 5 e 3 anos foi concedi-

da pelo juiz André Rodrigues Nacagami, da 

comarca de Cidade Ocidental, a um casal de 

Diadema (SP). Eles se deslocaram mais de 

1000 quilômetros, em uma viagem que du-

rou 13 horas, e foram de van buscar o gru-

po de irmãos, já que não caberiam todos em 

um carro convencional.

Em novembro de 2016 chegou ao co-

nhecimento do Conselho Tutelar que as 

crianças estavam sofrendo maus tratos da 

mãe. Ao fazer a visita, o conselheiro tute-

lar Ray Lopes de Oliveira verificou que os 

irmãos não frequentavam a escola, não ti-

nham alimentação e estavam em péssimas 

condições de higiene, o que levou as crian-

ças a serem abrigadas em uma casa de aco-

lhimento na cidade até que a situação fos-

se definida. Foram 11 meses no local. Lá os 

irmãos puderam estudar, brincar e comer.

“Eu gostava de lá, mas tinha muito medo de 

sair sem meus irmãos”, desabafou a irmã mais 

velha. Com apenas 13 anos, a menor sabia que 

a possibilidade de se separar dos irmãos era 

grande, já que tudo indicava que poderiam ser 

adotados. “Cada um poderia ir para um lado 

EXEMPLO 
A SER SEGUIDO

e eu não queria isso. Meus irmãos são tudo o 

que eu tenho”, disse. A menina sensibilizou um 

casal do interior de São Paulo.

Além da consciência do risco que cor-

ria de ficar longe dos irmãos, a menor sabe 

também que apesar de estar longe da mãe 

biológica, ela e os irmãos ficarão bem. “A 

minha irmã mais velha está usando drogas. 

Eu tive a oportunidade de ter usado drogas, 

mas não quis. Vai ser bom para nós ir em-

bora”, desabafou. 

A.F.G é aposentado e V.O.G gestora so-

cial. Eles são casados há 27 anos, tem dois fi-

lhos e quatro netos. “Inicialmente pensamos 

em adotar uma das crianças, mas o medo da 

M.V.S ficar longe dos irmãos mexeu com a 

gente”, relatou o aposentado. “Foi algo de co-

mum acordo. Eles são unidos e eu pensava e 

se em dia eles se separarem. A menina não 

queria que isso acontecesse, mas se aconte-

cesse o que eu poderia fazer? Família não é 

para viver separado. Família é amor e amor 

não é só falar é viver”, afirmou emocionado 

para o juiz durante a audiência.

A gestora social disse que conheceu a 

história das crianças e notou que a mais ve-

lha tem um amor incondicional pelos ir-

mãos mais novos. “Quando conversáva-

mos, ela sempre me falava que nunca queria 

se separar dos irmãos. Ela já cuidava deles 

quando ainda moravam com a mãe”, salien-

tou. Ainda na audiência, a mulher afirmou 

que os filhos dela, que são casados, concor-

daram e os apoiaram a buscar os garotos.

IRMÃOS NA 
MESMA FAMÍLIA 
Para o juiz, com a iminência da destituição do 

poder familiar da mãe biológica, sendo o pai 

desconhecido, e não tendo os familiares mais 

próximos condições de acolhê-los, havia o ris-

co concreto de se promover a separação dos 

cinco irmãos para a colocação em acolhimen-

to familiar, na modalidade de guarda.

“Porquanto é muito difícil de verificar, nos 

dias de hoje, casais que tenham interesse de 

acolher, de uma só vez, cinco crianças e adoles-

centes. Por isso, foi muito gratificante concreti-

zar a colocação em guarda desses cinco irmãos, 

que nunca tiveram a oportunidade de viver em 

um lar saudável, com um casal que tem interes-

se de orientar, acolher e educar esses menores, 

visando à futura adoção. Não tenho dúvidas de 

que o melhor interesse das crianças foi atendi-

do de forma plena”, frisou o magistrado. n
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Myrelle Motta
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PELA PRIMEIRA VEZ NO PAÍS, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, 
POR MEIO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE GOIÁS, 
COM APOIO DA ESCOLA JUDICIAL DO TJGO, PROMOVEU O 1º ENCONTRO 
NACIONAL DE PEDAGOGIA JURÍDICA

ULTRAPASSANDO 
OS MUROS DA ESCOLA

PEDAGOGIA 
JURÍDICA

T
odos os seres humanos são alvo de 

processos educativos, vivenciando 

experiências de aprendizagem nos 

diversos setores ou campos da so-

ciedade: em casa, na rua, no traba-

lho, na igreja, ou seja, não há uma única 

forma, maneira ou modelo de educação e a 

escola não é o único lugar que ela aconte-

ce. A educação, portanto, também aconte-

ce em locais onde não há escola, já que por 

toda parte existem redes e estruturas sociais 

de transferência de saber de uma geração 

a outra. Neste sentido, a pedagogia é vis-

ta como um campo de conhecimento so-

bre a problemática da educação na totalida-

de e na historicidade, ou seja, é um campo 

de estudo que se dedica às várias manifes-

tações da prática educativa, perpassando 

dimensões políticas, sociais e econômicas, 

chegando até os Tribunais de Justiça. No 

ano de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

homologaram o concurso para a contrata-

ção de 21 pedagogos para atuar em diver-

sos departamentos, juntamente com os as-

sistentes sociais e psicólogos, com o intui-

to de oferecer um trabalho interprofissional 

para o jurisdicionado goiano. 

O pedagogo é um dos profissionais mais 

importantes e recém-chegados ao ambien-

te jurídico e hoje atua nas equipes interpro-

fissionais forenses dos Tribunais de todo o 

País. Justamente pela inserção nesse novo 

contexto, bem como os desafios enfrenta-

dos por este profissional diante da realida-

de deste novo campo de conhecimento, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por 

meio da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Goiás e da Secretaria Interprofissional Fo-

rense, promoveu pela primeira vez em âm-

bito nacional, de 25 e 26 de outubro deste 

ano, o 1º Encontro Nacional de Pedagogia 

Jurídica do País - A Constituição e a Praxis 
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nhecia o nosso trabalho, principalmente os 

magistrados. Quando viemos para o TJPA 

foi difícil porque estávamos acostumados 

com o contexto escolar, mas fomos cons-

truindo nosso espaço e mostrando a im-

portância do nosso trabalho, do olhar peda-

gógico nessas áreas. O TJPA e o TJPE são 

atualmente os dois tribunais com maior 

número de pedagogos do País. Somente 

o TJPA tem 36 pedagogos, mas ainda fica 

atrás do número de psicólogos e assistentes 

sociais que é bem superior. Por essa razão, 

encontros dessa natureza são de suma im-

portância para a valorização da nossa pro-

fissão. O TJGO enxergou mais longe e deu 

um passo à frente nesse sentido”, elogiou.

Uma realidade bem diferente é experi-

mentada pela pedagoga Bruna Borges Leite 

Alencar que faz parte da equipe multidisci-

plinar do Grupo de Gerenciamento de Equi-

pes Multidisciplinares (GGEM) do Tribunal 

de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO). A 

falta de capacitação na área de atuação tem 

sido um fator difícil para o exercício da fun-

ção, já que, ao contrário da maioria dos tri-

bunais, a vaga para pedagogo no TJTO não 

é provida por meio de concurso, mas de um 

credenciamento com critérios específicos. 

Por isso, ela classifica como de suma im-

portância a iniciativa do TJGO para que se-

jam adotadas as diretrizes norteadoras do 

profissional que trabalha na esfera jurídica. 

“Na verdade esse evento é uma porta aberta, 

um momento a aprimoramento, agregação 

de conhecimentos, pois ainda temos dúvi-

das e estamos caminhando para solidificar 

nossa identidade profissional”, realçou.

da Pedagogia no Poder Judiciário, no au-

ditório da Associação dos Magistrados de 

Goiás (Asmego). O evento teve o apoio dire-

to da Escola Judicial do Tribunal de Justiça 

de Goiás (Ejug). Para a construção de diretri-

zes e instrumentais no que tange a atuação 

do pedagogo jurídico foram formados nove 

grupos de trabalho que englobaram as se-

guintes áreas: medidas socioeducativas, fa-

mília, depoimento especial e violência con-

tra crianças e adolescentes, adoção, acolhi-

mento, violência doméstica, execução de 

penas alternativas, escolas judiciais e núcle-

os de apoio às equipes interprofissionais.

Esse encontro é um marco histórico 

para a atuação do pedagogo no campo ju-

rídico em todo o País, e o Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás acreditou em cada 

um de nós ao nos proporcionar essa opor-

tunidade ímpar que certamente dará aos 

profissionais maior visibilidade nacional e 

reconhecimento da profissão aos olhos do 

próprio Poder Judiciário. A análise foi fei-

ta pela pedagoga do Tribunal do Justiça do 

Pará (TJPA), Riane Freitas, também doutora 

em Educação, que atua há 12 anos na sea-

ra jurídica. Ao fazer uma explanação sobre 

a realidade do pedagogo no TJPA, a peda-

goga Riane Freitas explicou que logo após 

a implantação das três varas especializadas 

em violência doméstica a equipe multidis-

ciplinar do TJPA foi solicitada já com a atu-

ação dos pedagogos. 

“Temos hoje o mesmo respeito dos psi-

cólogos e dos assistentes sociais, inicial-

mente era diferente porque ninguém co-

PEDAGOGIA, 
JUSTIÇA 
E MISSÃO SOCIAL

Ao realizar uma breve análise sobre a atua-

ção do pedagogo no TJGO, o corregedor-

-geral falou sobre a missão social que o Judi-

ciário tem no contexto atual e ressaltou que 

a concepção de educação e a necessidade de 

reconstruir esse conceito, destacando, so-

bretudo, que ela não se restringe ao proces-

so ensino-aprendizagem e na relação pro-

fessor-aluno, alcançando hoje áreas diver-

sas. “O agente educativo não se resume ao 

espaço de sala de aula, nem tampouco a es-

cola é o único meio em que a educação se 

dá. Os resultados obtidos indicam que o tra-

balho desempenhado por esses profissionais 

no TJGO tem auxiliado magistrados em su-

as decisões de natureza diversa, da Infância e 

Juventude a situações de violência domésti-

ca, além de despertar os jurisdicionados para 

a cidadania e contribuir com a humanização 

do sistema de Justiça”, enalteceu, ao lem-

brar que a pedagogia tornou-se obrigatória 

no âmbito jurídico a partir da publicação do 

Provimento nº 36, de 5 de maio de 2014, do 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da 

Corregedoria Nacional de Justiça.

Na opinião do desembargador Gerson 

Cintra, diretor da Ejug, a formação e desen-

volvimento contínuo de servidores, magis-

trados, membros do Ministério Público, ad-

vogados e de toda a comunidade, visando a 

melhora do funcionamento da Justiça, deve 

estar alinhada aos valiosos conhecimentos 

dos profissionais da educação. “Disponibi-

lizar espaços inovadores de aprendizagem 

que inspirem soluções de conflitos não re-

solvidos pelas ultrapassadas formas de or-

ganização do sistema Judiciário brasileiro 

é uma das missões da nossa Escola. Nesse 

contexto, insere-se a pedagogia, dedican-

do-se, de forma nobre e única, às diversas 

manifestações da prática educativa, ultra-

passando as dimensões políticas, sociais e 

econômicas”, acentuou.

Já a juíza Maria Socorro de Sousa Afon-

so da Silva, coordenadora geral da Infância 

e Juventude do TJGO e diretora do Foro da 

Comarca de Goiânia, discorreu sobre a va-

lorização do pedagogo após o provimento 

da Corregedoria Nacional de Justiça. “Ante-

riormente, o pedagogo acabava ficando em 

segundo plano e a ênfase maior estava vol-

tada para o trabalho dos assistentes sociais e 

psicólogos. Com a regulamentação do CNJ, 

esses especialistas passaram a serem valo-

rizados e o intenso compromisso que eles 

tem com o aprendizado é essencial para a 

sistematização da Justiça através de ativi-

dades específicas, planejamentos, progra-

mas, ações administrativas, entre outros as-

pectos de cunho pedagógico”, ressaltou.
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Participante do evento, a pedagoga 

Olímpia Tomaz, que também tem formação 

em Direito e atua em um dos gabinetes de 

âmbito cível do TJGO, enfatizou a impor-

tância desse profissional para que as deci-

sões dos magistrados sejam melhor emba-

sadas, principalmente nas áreas afetas à Fa-

mília e Infância e Juventude. “Muitas vezes, 

um processo não traz elementos suficientes 

que comprovem a veracidade dos fatos, daí 

a relevância desses profissionais, que po-

dem emitir uma opinião técnica que auxi-

lie na conclusão dos casos. Quando envol-

ve conflitos familiares, por exemplo, como 

a guarda de uma criança, percebemos que 

o menor acaba virando objeto de disputa, 

sem que seu bem-estar seja colocado em 

primeiro lugar pelos pais. A necessidade da 

equipe interprofissional é latente nessas si-

tuações que precisam de um acompanha-

EMBASAMENTO 
TÉCNICO 
E PLANEJAMENTO: 
UMA PARCERIA DE 
SUCESSO
Para a secretária interprofissional forense 

da CGJGO, Maria Nilva Fernandes da Sil-

va, o evento é um marco histórico por ser o 

primeiro a ser realizado em âmbito nacional 

com a finalidade de consolidar as atividades 

desenvolvidas pelos pedagogos nas equipes 

técnicas do Judiciário. “Esse encontro foi 

pensado e planejado por mais de um ano. 

O trabalho de construção dos espaços ocu-

pados pelos profissionais da pedagogia tem 

ocorrido de forma permanente e hoje eles 

atuam em setores variados. Os pedagogos 

têm feito uma diferença expressiva dentro 

do Judiciário goiano que em algumas co-

marcas atuam como protagonistas e são 

solicitados, muitas vezes com urgência, por 

magistrados para desenvolverem atividades 

pedagógicas de toda natureza que possam 

ajudar a resolver processos e outros tipos de 

situação”, pontuou.

mento mais próximo com a família e com a 

criança envolvida”, avaliou.

A conferência de abertura ficou a car-

go do professor doutor Romilson Martins Si-

queira, da Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC-GO), que abordou o sentido da 

pedagogia e o trabalho dos pedagogos. Em 

seguida, o professor doutor Hugo Montei-

ro Ferreira, da Universidade Federal de Per-

nambuco, discorreu sobre o trabalho trans-

disciplinar do pedagogo. As mesas redondas 

contaram com a participação da juíza Célia 

Regina Lara, da Infância e Juventude de Goi-

ás, e de pedagogos jurídicos do Tribunal de 

Justiça do Pernambuco e do Pará. No dia se-

guinte, o encontro ficou restrito aos pedago-

gos jurídicos que formaram grupos de tra-

balho (por área de atuação) com a finalidade 

de construir diretrizes e instrumentais para a 

atuação dos referidos profissionais.

PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM 
NECESSÁRIO

Uma grande preocupação da pedagoga 

do Tribunal de Justiça do Estado de Per-

nambuco (TJPE), Mirelly Shyrleide Prase-

res da Silva, que passou no concurso há 2 

anos e 5 meses, é a ausência de um Con-

selho específico que regulamente o traba-

lho dos profissionais. “Ao longo dos anos a 

educação sofreu mudanças em seu concei-

to, pois deixa de ser restrita ao processo en-

sino aprendizagem em espaços formais, ul-

trapassando os muros da escola para diver-

sos segmentos. Me preocupo com a falta do 

Conselho que regulamente nossa profissão, 

pois isso acaba gerando insegurança em al-

gumas ocasiões, e o amparo legal acerca da 

nossa atuação é necessário. Os assistentes 

sociais e psicólogos, por exemplo, tem prá-

tica profissional respaldadas pelos respec-

tivos conselhos que além de regulamentar, 

orientam e auxiliam sua profissão. Acredito 

que nosso maior desafio é fortalecer a atu-

ação do pedagogo no campo jurídico, além 

de superar as dificuldades que inviabilizam 

a efetividade do nosso trabalho porque ain-

da existem muitos campos de atuação a se-

rem conquistados por nós”, ressaltou.

Mirelly Shyrleide que atua em áreas diver-

sificadas junto a 2ª Vara Cível de Limoeiro, 

que tem competência cumulativa com a In-

fância e Juventude, observa que a boa acei-

tação dos magistrados locais hoje se deve 

justamente ao diferencial do trabalho reali-

zado pelo pedagogo. “Lido com muitas de-

mandas referentes a curatela, guarda, regu-

lamentação e visitas, adoção, abuso sexual e 

violência doméstica e percebo com clareza 

como os juízes levam em consideração nos-

so relatórios e pareceres para embasarem 

sua decisões, que são feitos individualmente. 

Sem dúvida, esse é um grande passo na va-

lorização da nossa profissão”, destacou.
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TJPE APONTA 
TRIBUNAL GOIANO 
COM O TERCEIRO 
MAIOR NÚMERO 
DE PEDAGOGOS DO 
PAÍS
Um estudo aprofundado realizado por dois 

pedagogos do Tribunal de Justiça do Es-

tado de Pernambuco (TJPE) denomina-

do “As Práticas dos Pedagogos nos Tribu-

nais de Justiça Brasileiros: A Emergência 

De Uma Pedagogia Jurídica” e baseado nos 

Portais da Transparência dos Tribunais de 

Justiça de todo o País aponta que o Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás alcança 

hoje o terceiro lugar do País com maior nú-

mero de pedagogos (que somam 20), atrás 

apenas dos Tribunais de Justiça dos Estados 

de Pernambuco e Pará (que tem 36 no total).

O trabalho acadêmico pioneiro, de autoria 

dos pedagogos pernambucanos Mirelly Pra-

seres e Pedro Silva, é citado na Carta de Goi-

ânia, fruto do 1º Encontro Nacional de Peda-

gogia Jurídica do Brasil realizado durante dois 

dias (25 e 26 de outubro) pelo TJGO, Correge-

doria-Geral da Justiça de Goiás, por meio da 

Secretaria Interprofissional Forense, e  Escola 

Judicial do TJGO (Ejug). 

TRILHANDO O 
PRÓPRIO CAMINHO
Sobre o encontro, ela enfatiza que houve um 

grande anseio dos pedagogos para que ele 

fosse realizado. “O TJPE atuou como um par-

ceiro do TJGO nesse evento e existe a ne-

cessidade eminente de formalizar as práticas 

desempenhadas pelos pedagogos, sobretu-

do no campo jurídico. Um caminho só pode 

ser trilhado realmente caminhando, pois so-

mos protagonistas dessa pedagogia nascen-

te”, acentuou. Única pedagoga a fazer par-

te do Tribunal de Justiça do Estado do Mara-

nhão, Amelici Carla Rego, conta que atua na 

1ª Vara da Infância e Juventude de São Luís 

do Maranhão, juntamente com duas assisten-

tes sociais e duas psicólogas. Como só traba-

lha com processos de âmbito cível, especifi-

camente com medidas protetivas de crianças 

institucionalizadas e é gestora do Cadastro 

Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), ela 

considera o momento do encontro único. “O 

pedagogo ainda é um profissional muito no-

vo no Poder Judiciário e a ideia do TJGO com 

a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás e a 

Escola Judicial de promover esse encontro é 

fantástica, nos sentimos acolhidos e abraça-

dos”, engrandeceu.

O encontro contou com a presença de 

pedagogos de vários Estados do País como 

Tocantins, Maranhão, Acre, Pará Amazo-

nas, Rio Grande do Norte, Paraná, Rorai-

ma, Bahia, Rondônia e Distrito Federal. Com 

carga horária de 16 horas, o encontro teve 

a programação dividida em dois momen-

tos: no dia 25 (primeiro dia) foi aberto à co-

munidade acadêmica e no dia 26 (segun-

do dia) restrito aos profissionais dos Tribu-

nais. Constaram do cronograma palestras, 

mesa redonda, debate com especialistas 

nesse campo de trabalho, além da formação 

de grupos de trabalho (por área de atuação).

 O levantamento é constituído de um 

mapeamento das Regiões Norte, Nordes-

te, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O total de 

pedagogos, de acordo com a pesquisa, in-

cluindo todas essas localidades, é de 152 pe-

dagogos. Na Região Centro-Oeste, a pes-

quisa revela um número significativo em 

Goiás e no Distrito Federal, mas nenhum 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na Re-

gião Nordeste, com exceção dos Estados do 

Piauí, Alagoas e Sergipe, todos têm pedago-

gos nos seus quadros. Já a Região Norte tem 

profissionais em todos os Estados. Por ou-

tro lado, a Região Sul não tem pedagogos, 

embora tenha sido realizado um concurso 

no ano de 2017 para preenchimento desses 

cargos, e na Região Sudeste apenas o Estado 

do Espírito Santo possui pedagogos.

Entre as práticas desenvolvidas pelos pe-

dagogos jurídicos estão em primeiro lugar 

com 72,97% aquelas relativas exclusivamen-

te ao âmbito processual, seguidas da pro-

cessual e extraprocessual (59,45%), interdis-

ciplinar (24,32%), multidisciplinar (16,21%) 

e somente extraprocessual (13,51%). Os lo-

cais de lotação dos pedagogos pesquisados 

são variados e abrangem as Varas de Famí-

lia, Criminais, Execuções Penais Alternati-

vas, Infância e Juventude, bem como Co-

ordenadorias da Infância e Juventude, Es-

colas Judiciais e Centrais de Depoimento 

Acolhedor. Com relação às características 

referentes à organização dos Tribunais nes-

ta seara, o estudo mostrou que 67,56% tem 

normativas institucionais que regem o pe-

dagogo. Acerca da função desempenhada 

51,35% atuam como apoio técnico em equi-

pes e a utilização da nomenclatura do cargo 

de analista judiciário é expressiva (83,78%). 

Um outro dado interessante é que a maioria 

desses profissionais, segundo o estudo, são 

do sexo feminino (81,08%) com faixa etária 

entre 31 e 40 anos (45,94%).
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ANSEIO ALMEJADO 
E OLHAR SENSÍVEL
Na visão da pedagoga Cyntia Bernardes, 

integrante da Secretaria Interprofissio-

nal Forense da CGJGO e que se dedicou por 

mais de um ano à concretização do encon-

tro, no qual define como um “anseio antigo 

da classe”, o momento vivido e experimen-

tado pelo pedagogo é histórico, já que es-

se profissional hoje está inserido em todas 

as instâncias da sociedade, principalmente 

na esfera jurídica, uma área ainda nova no 

campo de atuação desse profissional. “Tive-

mos a oportunidade de perceber com es-

se encontro que cada tribunal está inserido 

em um contexto diferente, com realidades 

diversificadas. Isso nos traz uma rica troca 

de experiências e deliberações importan-

tes que já estão contidas na Carta de Goi-

ânia como uma maior integração e forta-

lecimento dos grupos estaduais com o uso 

mais intenso de tecnologias da comunica-

ção. Temos em Goiás o nosso trabalho va-

lorizado, cujo diferencial é notório. A pes-

quisa dos pedagogos do TJPE confirma esse 

fato, pois já temos um número considerável 

de profissionais e obtivemos o terceiro lugar 

no ranking nacional”, realçou.

A seu ver, a contribuição dos pedago-

gos jurídicos para os Tribunais é enorme, já 

que esse profissional pode oferecer aos ma-

gistrados um olhar mais sensível sobre cada 

situação, especialmente para pessoas com 

nhar com o olhar de vocês que fazem o pla-

nejamento, pensam na forma de se elaborar 

ações programadas, sistematizadas e com 

resultado muito mais eficientes. Quero pedir 

licença inclusive para parabenizar a equipe 

da nossa Secretaria Interprofissional Forense 

que é maravilhosa, ímpar, somos realmente 

privilegiados aqui em Goiás”, enalteceu.

Para a juíza Maria Socorro de Sousa 

Afonso da Silva, coordenadora geral da In-

fância e Juventude do TJGO e diretora do 

Foro da Comarca de Goiânia, a grande va-

lorização do pedagogo ocorreu após o pro-

vimento da Corregedoria Nacional de Justi-

ça. “Anteriormente, o pedagogo acabava fi-

cando em segundo plano e a ênfase maior 

estava voltada para o trabalho dos assisten-

tes sociais e psicólogos. Com a regulamen-

tação do CNJ, esses especialistas passaram 

a ser valorizados e o intenso compromisso 

que eles têm com o aprendizado é essencial 

para a sistematização da Justiça através de 

atividades específicas, planejamentos, pro-

gramas, ações administrativas, entre outros 

aspectos de cunho pedagógico”, ressaltou.

maior grau de vulnerabilidade social. “Es-

tamos muito felizes com o resultado des-

se encontro entre colegas e, embora nos-

sa experiência esteja hoje mais próxima do 

TJDF, pretendemos nos aproximar cada vez 

promovendo encontros bienais para discu-

tir nosso papel e ir construindo nosso pró-

prio caminho, como já vem acontecendo, já 

que não existe ainda uma regulamentação 

da Pedagogia através de um Conselho pró-

prio”, esclareceu.

A pedagogia foi inserida no Poder Ju-

diciário via legislação que dispõe acerca da 

Infância e da Juventude através do Estatu-

to da Criança e do Adolescente (ECA-Lei nº 

8.069/90). Em seus artigos 150 e 151, o ECA 

estabelece que o Poder Judiciário mante-

nha equipes interprofissionais forenses nas 

Varas da Infância e da Juventude para ofe-

recer subsídios aos magistrados. Diante dis-

so, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

publicou o Provimento nº 36, de 5 de maio 

de 2014, que cita os profissionais que de-

veriam compor essas equipes (art. 1º, inci-

so 3), determinando aos Tribunais que “es-

truturem todas as varas hoje existentes com 

competência exclusiva em matéria de In-

fância e Juventude, bem como a Cejai do 

Tribunal com equipes multidisciplinares 

composta de, ao menos, psicólogo, peda-

gogo e assistente social. n

PROFISSIONAL 
ESSENCIAL
Ao fazer uma análise da importância dessa 

pesquisa inclusa no 1º Encontro Nacio-

nal de Pedagogia Jurídica no País, sediado 

justamente em Goiânia pela primeira vez, a 

juíza Sirlei Martins da Costa, auxiliar da Cor-

regedoria-Geral da Justiça de Goiás e ges-

tora da Secretaria Interdisciplinar Forense, 

afirmou que o pedagogo é um profissional 

essencial nos Tribunais, sobretudo com a 

missão de subsidiar os magistrados em suas 

decisões, ampliando a sua visão sob a pers-

pectiva do aprendizado. Conforme exem-

plificou a magistrada, a Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-

dos (Enfam), iniciou um trabalho de forma-

ção dos juízes com os pilares da pedagogia.

“O reconhecimento do pedagogo no Po-

der Judiciário representa uma abertura de 

mercado, uma ascensão. Essa valorização 

tem sido muito contundente, não apenas 

nas equipes interdisciplinares, mas nas Es-

colas da Magistratura. Estou participando do 

curso de formação em Pedagogia pela En-

fam,e posso dizer que não é simples quanto 

imaginamos. O Judiciário tem muito a ga-



104 105REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS REVISTA TJGO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Texto 
Myrelle Motta

Fotos
Wagner Soares

BUSCANDO CAPACITAR SERVIDORES DAS 13 REGIÕES 
JUDICIÁRIAS DO ESTADO COM A MINISTRAÇÃO DE 
CURSOS DIVERSOS DURANTE O PROJETO 
ENCONTROS REGIONAIS, A CORREGEDORIA-GERAL 
DA JUSTIÇA DE GOIÁS DÁ UM PASSO À FRENTE NA 
PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE EXCELÊNCIA 

NO CAMINHO 
DA QUALIFICAÇÃO

ENCONTROS 
REGIONAIS

U
ma realidade cada vez mais tecno-

lógica que exige de qualquer pro-

fissional da atualidade competên-

cias modernas, necessidade cons-

tante de aprimoramento e aquisição 

de novas aprendizagens. No serviço públi-

co não é diferente. A eficácia e a a eficiência 

no trabalho passam pelo preparo dos servi-

dores, que melhor qualificados são protago-

nistas desse processo de modernização. A 

capacitação no âmbito do Poder Judiciário 

exerce, sobretudo, um papel facilitador no 

alcance de uma Justiça mais célere, eficaz 

e qualificada, pautada essencialmente pela 

orientação, pela gestão e pela promoção de 

uma integração harmônica entre magistra-

dos, servidores, cartorários dos serviços ex-

trajudiciais e cidadãos em geral. Justamen-
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dos para cursos diversos que servirão como 

ferramenta na melhor execução dos traba-

lhos cotidianos e no atendimento ao juris-

dicionado. No caso das audiências abertas 

ao público em geral, a Corregedoria bus-

ca desenvolver um serviço de maior abran-

gência e foco na solução dos diversos con-

flitos trazidos pela população, aproximando 

o cidadão da Justiça. 

Com a capacitação, a CGJGO teve a ini-

ciativa de propiciar aos servidores da Casa 

uma forma de expandir seus conhecimen-

tos por meio da ministração de cursos aos 

demais colegas de cada região, que, por sua 

vez, acabam por exercer a função de mul-

tiplicadores dessas experiências. Esses cur-

sos foram definidos de acordo com as de-

mandas apresentadas a este órgão cor-

te adotando essa nova roupagem, por meio 

do Projeto Encontro Regional, a Corregedo-

ria-Geral da Justiça de Goiás inseriu nes-

se contexto cursos de capacitação que vão 

desde o aperfeiçoamento dos servidores no 

Banco de Mandados de Prisão ao Proad. 

Após essa repaginação, o projeto pas-

sou a atuar em quatro importantes frentes 

de trabalho: capacitação dos servidores, au-

diências internas (ocorridas pela manhã) e 

externas (realizadas à tarde) com a popu-

lação da comarca e reuniões com respon-

dentes das serventias extrajudiciais para es-

clarecimento de dúvidas e orientação para 

melhora das atividades cotidianas. O obje-

tivo é proporcionar uma maior abertura en-

tre o Judiciário e a comunidade, ao mesmo 

tempo em que os servidores são capacita-

reicional: Processo Administrativo Digital 

(Proad), Banco Nacional de Mandados de 

Prisão (BNMP 2.0), Sistema de Cálculo e Li-

quidação de Pena (ExecpenWeb), Proces-

so Judicial Digital (PJD) e Contadoria. To-

dos têm a finalidade de melhorar a presta-

ção jurisdicional. 

 

Muito satisfeito com os bons resultados 

obtidos com os nove encontros regionais 

promovidos na sua gestão, o corregedor-

-geral da Justiça de Goiás, desembargador 

Walter Carlos Lemes, ressalta a importância 

das capacitações dos servidores e da abertu-

ra da Corregedoria com os cartorários, além 

da elucidação das dúvidas trazidas pela po-

pulação durante as audiências externas. 

“Vale a pena, nem que seja por um período 

de tempo curto, estar com os colegas ma-

gistrados, servidores, policiais, e comunida-

de em geral para ouvir suas reivindicações, 

sugestões e críticas construtivas. O retorno 

tem sido muito positivo e nossa intenção é 

buscar o aprimoramento dos nossos servi-

ços e atender os jurisdicionados conforme 

suas expectativas, primando pela celerida-

de e humanização. A capacitação é um pro-

cesso que deve ser permanente e intencio-

nal para enfrentar as situações adversas e 

aquelas do dia a dia referente à própria fun-

ção que o servidor exerce.”, enfatizou.

Para o juiz Cláudio Henrique Araújo de 

Castro, coordenador do projeto, a realiza-

ção desses encontros gera uma maior de-

mocratização do Poder Judiciário, que pre-

cisa estar aberto aos conclames da socieda-

de. “A magistratura é um sacerdócio. Nesses 

eventos a Justiça se abre para ouvir as crí-

ticas, sugestões e reclamações. Nosso dife-

rencial está nas reuniões informais com os 

cartorários e na contínua capacitação dos 

servidores. A maioria tem o conhecimento 

técnico, mas falta a parte prática, que infe-

lizmente não é exigida nos concursos pú-

blicos e eles acabam tendo dificuldades ex-

tremas para lidar com os sistemas do Tri-
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bunal de Justiça, causando prejuízos aos 

jurisdicionados e ao próprio órgão. A efi-

ciência é um dos princípios da administra-

ção pública e no atual contexto a cobran-

ça da sociedade é enorme, por esse motivo 

não podemos fechar os olhos para essa re-

alidade premente do primeiro grau e deci-

dimos inovar trazendo uma equipe técnica 

preparada para ministrar esses cursos aos 

servidores, todos de suma importância para 

a execução dos trabalhos”, realçou. 

Atenta ao integral aperfeiçoamento dos 

serviços prestados pelo Poder Judiciário, a 

equipe da Corregedoria propiciou aos dele-

gatários, durante os encontros, uma ampla 

apresentação sobre os sistemas do Extraju-

dicial. Uma delas foi conduzida pelo dire-

tor da Divisão de Gerenciamento do Extra-

judicial, Marco Antônio de Oliveira Lemos 

Júnior. “Nosso feedback com os cartorários 

do Extrajudicial foi extremamente positi-

vo e eles participaram ativamente com es-

clarecimento de dúvidas e sugestões para 

o aprimoramento dos serviços. Somente 

duas serventias não estiveram presentes. 

Os delegatários também receberam todo 

o suporte necessário da área da tecnologia 

da Corregedoria e da Assessoria Correicio-

nal”, destacou Marco Antônio que também 

ministrou cursos sobre o Sistema Controle 

aos servidores do interior. 

Servidora de São Domingos, a analista Fa-

bíola Guimarães Vieira aproveitou a oportu-

nidade para se capacitar em Contadoria. “Foi 

uma oportunidade maravilhosa, uma vez 

que sou contadora substituta e há uma ne-

cessidade muito grande de padronização de 

procedimentos”, comemorou. Responsável 

pelo cartório criminal da mesma comarca, a 

servidora Socorro Melo participou das aulas 

de Execpenweb. “Servidores do interior são 

‘mil e uma utilidades’, precisam entender de 

tudo. Quanto mais investir em cursos, me-

lhor será nossa produtividade”, avaliou. 

ENCONTROS 
REGIONAIS 
REALIZADOS 
NESTA GESTÃO
1º ENCONTRO REGIONAL (AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS - BIÊNIO 2017/2019) - Ocorreu 

no dia 15 de setembro de 2017, das 8h às 18h, 

no Auditório do Júri da Comarca de Rio Ver-

de, abrangendo a 5ª Região (Acreúna, Mauri-

lândia, Santa Helena, Montividiu, Jataí, Minei-

ros, Serranópolis, Cachoeira Alta, Caçu, Itajá, 

Paranaiguara, Quirinópolis e São Simão);

2º ENCONTRO REGIONAL (AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS - BIÊNIO 2017/2019) - Ocorreu 

nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, das 8 

às 18 horas, no Auditório do Tribunal do Júri 

da Comarca de Uruaçu, alcançando a 12ª e 

13ª Regiões (Campinorte, Mara Rosa, Nique-

lândia Porangatu, Estrela do Norte, Formo-

so, Minaçu e São Miguel do Araguaia);

3º ENCONTRO REGIONAL (AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS - BIÊNIO 2017/2019) - Ocor-

reu nos dias 12 e 13 de abril de 2018, das 8 às 

18 horas, no Auditório do Tribunal do Júri 

da Comarca de Itaberaí, abrangendo a 8ª 

Região (Goiás, Itapirapuã, Itapuranga, Ita-

guaru, Itauçu, Jussara, Mossâmedes, Mo-

zarlândia, Sanclerlândia, Taquaral de Goiás, 

Uruana, Aruanã e Nova Crixás);

4º ENCONTRO REGIONAL (AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS - BIÊNIO 2017/2019) - Ocor-

reu nos dias 3 e 4 de maio de 2018, das 8 às 

18 horas, no Auditório do Tribunal do Júri 

da Comarca de Caldas Novas, abrangendo 

a 9ª Região (Catalão, Corumbaíba, -Cuma-

ri, Goiandira, Ipameri, Orizona, Pires do Rio, 

Santa Cruz de Goiás e Urutaí).

5º ENCONTRO REGIONAL (AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS - BIÊNIO 2017/2019) – Ocor-

reu nos dias 17 e 18 de maio de 2018, das 

8 às 18 horas, no Auditório da Comarca de 

Ceres, abrangendo a 11º Região (Goianésia, 

Barro Alto, Carmo do Rio Verde, Crixás, Ita-

paci, Rialma, Rubiataba e Santa Terezinha).

6º ENCONTRO REGIONAL (AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS - BIÊNIO 2017/2019) – Ocor-

reu nos dias 28 e 29 de junho de 2018, das 

8 às 18 horas, no Auditório da Comarca de 

Luziânia, abrangendo a 7º Região (Águas 

Lindas de Goiás, Alexânia, Cristalina, Cida-

de Ocidental, Valparaíso, Novo Gama e San-

to Antônio do Descoberto).

7º ENCONTRO REGIONAL (AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS - BIÊNIO 2017/2019) – Ocor-

reu nos dias 2 e 3  de agosto de 2018, das 

8 às 18 horas, no Auditório da Comarca de 

Caiapônia, abrangendo a 10ª Região (Ara-

garças, Aurilândia, Iporá, Fazenda Nova, Is-

raelândia, Ivolândia, Montes Claros de Goi-

ás, Paraúna, Piranhas e São Luís de Montes 

Belos).

8º ENCONTRO REGIONAL (AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS - BIÊNIO 2017/2019) – Ocor-

reu nos dias 23 e 24 de agosto de 2018, das 

8 às 18 horas, no Auditório da Comarca de 

Alto Paraíso, abrangendo a 6ª Região (Ara-

garças, Aurilândia, Iporá, Fazenda Nova, Is-

raelândia, Ivolândia, Montes Claros de Goi-

ás, Paraúna, Piranhas e São Luís de Montes 

Belos).

9º ENCONTRO REGIONAL (AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS - BIÊNIO 2017/2019) – Ocor-

reu nos dias 13 e 14 de agosto de 2018, das 

8 às 18 horas, no Auditório da Comarca de 

Itumbiara, abrangendo a 4ª Região (Bom 

Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Goiatuba, Jo-

viânia, Panamá, Morrinhos, Pontalina e Ca-

choeira Dourada). n
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U
ma doença silenciosa e devastado-

ra. Um apoio inesperado e acolhe-

dor em um momento de total de-

sespero, uma verdadeira luz no fim 

do túnel. Acometido por um câncer 

na clavícula há dois anos - que hoje se es-

tende aos ossos do corpo (mieloma múlti-

plo -, o taxista *Mário Santos, de 55 anos, 

teve que largar toda a vida na pequena ci-

dade de Cruzeiro do Sul (localizada no Esta-

do do Acre) para trás. Lá se foi o trabalho, a 

família, a casa, os filhos e as economias de 

uma vida inteira. Tudo para poder tratar a 

doença no Hospital Araújo Jorge, em Goi-

ânia, que atualmente é referência nacional. 

Sem recursos financeiros, depois de se sub-

meter a 52 exames, e perceber que a doença 

estava evoluindo se hospedou inicialmen-

te na casa de um parente. No entanto, foi 

“comunicado” após dois meses que outro 

membro da família estava chegando e que 

teria que deixar o local. Acompanhado da 

sua esposa *Maria Divina, 56, com quem di-

vide sua luta diária, foi informado no hospi-

tal, após uma sessão de quimioterapia, que 

poderia ser abrigado na Casa de Apoio São 

Luiz, uma entidade social criada há 20 anos, 

após a morte do cantor sertanejo Leandro, 

que oferece gratuitamente estadia, alimen-

tação e transporte para pessoas com câncer. 

A Casa de Apoio São Luiz fica em Apa-

recida de Goiânia, na Região Metropolitana 

da capital, e atende até 84 pessoas por vez. 

Por ano, a média é de 700 atendimentos. A 

instituição acolhe, assim como Mário, pa-

cientes e acompanhantes pelo tempo que 

precisarem. Alguns já ficaram até seis anos 

consecutivos no local, por onde já passa-

ram aproximadamente 6 mil pessoas desde 

a sua implantação.  A instituição é manti-

da graças ao suporte dado pelo cantor serta-

nejo Leonardo (irmão de Leandro) com seus 

shows. O custo é alto, de R$ 50 a 60 mil por 

mês, conforme explica a tesoureira da enti-

dade e irmã dos dois cantores Maria de Fá-

tima Costa. “Não temos apoio governamen-

tal e acolhemos pessoas do País inteiro, es-

pecialmente dos Estados do Acre, Tocantins 

e Pará. Pagamos impostos, energia, comi-

da, transporte, gasolina, temos isenção ape-

nas de água. Fazemos tudo com amor e de-

dicamos nossas vidas a essas pessoas que 

tanto necessitam, mas precisamos de aju-

da. Hoje, se tivermos uma despesa extra 

ou algum tipo de imprevisto, por exemplo, 

não temos como bancar porque o dinhei-

ro é contado. Temos vários voluntários, mas 

também funcionários remunerados porque 

a instituição precisa da prestação de servi-

ços básicos como limpeza. Por essa razão, 

muitas entidades fecham as portas por falta 

de suporte financeiro”, explicou.        

No entanto, a dura realidade da Casa de 

Apoio São Luiz e, consequentemente, a de 

Mário e de tantos outros pacientes que de-

pendem da instituição, bem como de diver-

sas outras entidades sociais, está prestes a 

mudar com a iniciativa inédita da Correge-

doria-Geral da Justiça do Estado de Goiás que 

instituiu em julho deste ano o Banco de Pro-

jetos Sociais, por meio do Provimento nº 25 

(que posteriormente se tornou conjunto com 

o Ministério Público do Estado de Goiás), cujo 

objetivo é oportunizar às entidades públicas 

ou privadas com finalidade social uma for-

ma legal e inovadora para obter verba que sir-

va de auxílio nas suas necessidades básicas, 

e, ao mesmo tempo, oferecer aos magistrados 

uma alternativa para destinar os recursos pro-

venientes de condenações por danos morais 

e coletivos em ações judiciais. 
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LISURA E 
TRANSPARÊNCIA 
FORMAM O VIÉS 
DO BANCO DE 
PROJETOS SOCIAIS 
Desenvolvido pela Diretoria de Tecnolo-

gia da Informação da Corregedoria, o 

Banco de Projetos Sociais foi implementa-

do por meio de um sistema disponibiliza-

do na internet destinado ao cadastro e ao 

envio de documentos eletrônicos de pro-

fissionais interessados em participar do re-

cebimento de verbas fixadas em condena-

ção por dano moral coletivo, bem como 

de doações espontâneas oriundas de ho-

mologações judiciais, que deverão preen-

cher todos os requisitos mencionados no 

Provimento nº 25/2018. O êxito do projeto, 

que teve repercussão nacional e é inédi-

to no País, pode ser demonstrado pelo nú-

mero de gestores de instituições cadastra-

das que chegam a 176, com 30 aprovações. 

Dos 17 projetos sociais cadastrados, três já 

foram totalmente aprovados e estão aptos 

para receberem a verba.

Para o corregedor-geral da Justiça de 

Goiás, desembargador Walter Carlos Lemes, 

que assinou o provimento, a iniciativa re-

presenta um grande avanço e atua, inclusi-

ve, como facilitadora do trabalho social na 

magistratura. Além de enaltecer o trabalho 

de juízes, promotores, servidores e advoga-

dos que, a seu ver, colaboraram para que o 

banco fosse implantado na prática, devido 

às dificuldades enfrentadas para destinar os 

recursos provenientes de condenações por 

danos morais coletivos em ações judiciais, 

ele observou que a prestação de contas da 

entidade será submetida a homologação do 

juiz da unidade após manifestação de servi-

dor indicado pelo magistrado ou comissão 

especial e o Ministério Público.

“Todo o processo é transparente e res-

peita os princípios da administração pú-

blica, pois o juiz deverá dar publicidade ao 

processo depois da homologação das con-

tas, demonstrando, assim, a destinação dos 

valores, em um campo específico do site do 

TJGO. A não homologação da prestação de 

contas acarretará em eventual descadastra-

mento da entidade, após análise apurada do 

juiz da unidade judiciária. Todo o processo 

será acompanhado pelo Ministério Público 

que atua em conjunto com a Corregedoria, 

inclusive formalizado por provimento, vi-

sando dar maior efetividade e lisura a todos 

os procedimentos”, pontuou.

AJUDA 
NA HORA CERTA

Uma das primeiras instituições a ser habi-

litada no Banco de Projetos Sociais (que 

já tem uma média de 170 entidades cadas-

tradas) para receber essa verba, após rigo-

rosa análise da documentação específica e 

da série de critérios estabelecidos no provi-

mento, a Casa de Apoio São Luiz prioriza-

rá a compra de mais uma ambulância (ho-

je conta com duas ambulâncias, uma UTI 

móvel e um micro-ônibus) e itens de pri-

meira necessidade, de acordo com Maria 

de Fátima. “Esse projeto é iluminado, um 

presente de Deus para nós”. Todos neces-

sitamos de auxílio, mas existem entidades 

que não têm nem mesmo alimentos bá-

sicos na prateleira. No caso de pacientes 

com câncer, idosos, crianças, a alimenta-

ção tem que ser especial, e as despesas são 

altas. Como aqui transportamos os pacien-

tes dia e noite para o Araújo Jorge daremos 

prioridade para a compra de outra ambu-

lância quando recebermos essa verba, além 

de uma reforma para garantir maior con-

forto aos nossos pacientes que ficam mui-

to debilitados com a doença e as sessões de 

quimioterapia”, realçou.

Com a esperança renovada e acreditan-

do em uma cura possível, Mário também se 

sente mais confiante com o benefício a ser 

destinado para a Casa São Luiz após a habi-

litação no Banco de Projetos Sociais. Como 

necessita urgentemente de uma medicação 

de alto custo para estagnar a doença, já ga-

rantida pela Justiça por uma liminar, mas 

recusada pela Secretaria de Saúde Estadual 

que alega não ter condições de arcar com a 

compra do remédio, o taxista humilde, que 

sente muitas dores por todo o corpo e che-

gou a ficar na cadeira de rodas nas primei-

ras sessões de radioterapia e quimioterapia, 

quando o câncer atingiu sua bacia e, na se-

quência, a coluna, aguarda com fé e pen-

samento positivo a destinação dessa verba 

para a instituição. “Essa ação do Judiciário é 

maravilhosa e tem um cunho social impor-

tante. Pode ser que quando a Casa tiver esse 

dinheiro eu possa usar uma parte para com-

prar essa medicação, única forma hoje de 

impedir que a doença se espalhe pelo res-

to do meu corpo. Estou esperançoso, depois 

de muito tempo. Sem essa medicação tenho 

me sentido mais cansado, inchado e nem 

sinto mais o gosto da comida. Estou fora de 

casa desde setembro de 2017. E meu único 

alento é a Casa São Luiz. Aqui temos tudo, 

alimentação, transporte, moradia, mas prin-

cipalmente amor. E tenho certeza de que foi 

o amor que moveu o coração dos idealiza-

dores desse projeto”, comoveu-se.
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CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS
Conforme estabelece o provimento, somen-

te após a sentença judicial transitar em jul-

gado, com certidão nos autos, em observân-

cia ao Provimento nº 68, do Conselho Nacio-

nal de Justiça (CNJ), de 3 de maio deste ano, 

os valores de condenação ou homologação 

judicial poderão ser remetidos à entidade pú-

blica ou privada com finalidade social ou pro-

jeto social, desde que previamente cadastrado 

no Banco de Projetos Sociais da CGJGO.

Para habilitação das entidades ou do pro-

jeto social deverão ser obrigatoriamente 

apresentados documentos como comprova-

ção de regular constituição, em caso de en-

tidade, e da finalidade social, identificação 

completa do diretor responsável, inclusive 

com cópias do RG ou do CPF do gestor do 

projeto, e cópia do projeto a ser executado.

No projeto deverão constar a identifica-

ção dos responsáveis pela execução, os ob-

jetivos e justificativas, o prazo inicial e final, 

o tipo de pessoa a que se destina, a indica-

ção de beneficiários diretos e indiretos, o va-

lor total instruído com no mínimo três orça-

mentos, e o cronograma de execução. Esse 

pedido será devidamente submetido à análi-

se de um dos juízes auxiliares da Corregedo-

ria, especialmente destinado para esse fim.

Ao final da efetivação do projeto, as enti-

dades beneficiárias deverão apresentar ao juiz 

do processo, dentro do prazo, relatório con-

tendo planilha detalhada dos valores gastos, 

com as respectivas notas fiscais, e descrição 

dos resultados alcançados.

SEGURANÇA 
JURÍDICA 
É PONTO 
ESSENCIAL
Idealizador do Banco de Projetos Sociais, o 

juiz Murilo Vieira de Faria, auxiliar da Cor-

regedoria e designado para proceder à aná-

lise dos pedidos de habilitação solicitados 

pelas entidades no Banco de Projetos So-

ciais, conforme dispõe o artigo 4º do provi-

mento mencionado, explicou que essa me-

dida é uma compilação do trabalho e da ex-

periência dos Operadores do Direito com 

essas situações cotidianas e deixou claro 

que essa ação da CGJGO, que obedece uma 

série de critérios específicos contida no pro-

vimento, propicia segurança jurídica, previ-

sibilidade nas decisões, transparência com 

o cadastramento das entidades, assim como 

o trabalho desenvolvido, e facilita a fiscali-

zação por parte da própria sociedade.

O magistrado também evidenciou que 

essa dinâmica na área cível é diferente da pe-

nal, já regulamentada pela Corregedoria. “As 

doações voluntárias para entidades devida-

mente cadastradas no Banco de Projetos So-

ciais da Corregedoria serão facilitadas e esses 

recursos empregados no âmbito social. Con-

tudo, devem ser observados todos os parâ-

metros especificados no provimento, como a 

prestação pública das contas e o envolvimen-

to do Ministério Público. Com essa medida, a 

Corregedoria dá mais um passo à frente por-

que também contribui para uma mudança 

cultural efetiva na sociedade”, ressaltou.

Ao expor os benefícios do Banco de Pro-

jetos Sociais, o diretor de Tecnologia da In-

formação da Corregedoria, Domingos da 

Silva Chaves Júnior, explicou que todo o 

sistema foi desenvolvido pelo seu departa-

mento e que as vantagens ultrapassam as 

fronteiras do próprio Poder Judiciário, pois 

qualquer empresa ou órgão que quiser fa-

zer uma doação a uma entidade social terá, 

a partir de agora, um referencial importante.

“Muitas vezes empresários e representan-

tes de outros órgãos em geral buscam uma 

forma segura de proceder a doações a en-

tidades sociais sérias. Com a instituição do 

Banco de Projetos Sociais eles poderão con-

sultar o link no site da Corregedoria e ter 

acesso a quais estão habilitadas conosco. As-

sim, terão a garantia de que a instituição re-

almente obedece aos critérios legais estabe-

lecidos para receber essas doações”, frisou.

CONSULTA 
ABERTA

Assim que o cadastramento for validado 

pelo magistrado designado, com a inclusão 

do nome e de todas as informações ineren-

tes ao projeto social ou entidade cadastrada, 

os dados serão disponibilizados em espa-

ço próprio atribuído à consulta aberta com 

acesso permitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

Será publicado ainda, anualmente, pela 

Corregedoria, edital convidando as entida-

des públicas ou privadas com finalidade so-

cial para participarem do processo seletivo 

de projetos que tem como finalidade a ob-

tenção dos recursos oriundos das condena-

ções em dano moral coletivo. n
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Fotos
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Wagner Soares

ALÉM DO RESGATE HISTÓRICO, CENTRO DE MEMÓRIA E CULTURA 
DO PODER JUDICIÁRIO, NA CIDADE DE GOIÁS, 
SERÁ REFERÊNCIA PARA ESTUDOS E PESQUISAS

MEMÓRIA DA 
JUSTIÇA GOIANA

CULTURA
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ção, está, neste momento, fazendo história, 

com este Centro de Memória e Cultura des-

tinado a preservar o patrimônio mobiliário, 

iconográfico e documental do Poder Judi-

ciário deste Estado.

“Na simplicidade deste ato, um grande 

significado se desvela: a preocupação com 

a preservação da cultura de nossos antepas-

sados, alicerce sobre o qual se ergue a cul-

tura que hoje vivenciamos, os caminhos 

que trilharam os nossos pais e nossos avós, 

e cujo percurso modelou a geração que hoje 

somos”, observou o desembargador. Prosse-

guindo, o magistrado ressaltou que conhe-

cer o passado é imprescindível para que nos 

conheçamos melhor, para melhor poder tri-

lhar os caminhos do futuro. Conforme res-

saltou, para se ter o domínio da nossa inevi-

tável transformação é necessário conhecer 

a nossa história, a nossa gente, a nossa he-

rança antropológica”.

Representando o governador José Eliton, 

o secretário de Estado da Secretaria de Go-

verno Edivaldo Cardosos de Paula destacou 

a importância da unidade, “local que nos fala 

muito objetivamente da trajetória goiana, de 

como ela se deu, seus percalços e avanços, a 

partir da documentação que passa a integrar 

este centro, seu mobiliário, utensilio e mes-

mo o prédio, que integra o patrimônio histó-

rico da cidade” .

Já a prefeita da cidade, professora Selma 

de Oliveira Bastos Pires Tiago Lobo, afirmou 

que “este espaço torna-se mais um gran-

de atrativo turístico, cultural, com um rico 

acervo que fará, com certeza, o deleite dos 

intelectuais e pesquisadores”.

Por sua vez, o presidente da Câmara Mu-

nicipal de Goiás, vereador Reginaldo Ferrei-

ra Adorno, salientou a iniciativa do desem-

bargador-presidente de construir um novo 

fórum para a comarca com serviços moder-

nos e 100% digitais, sem esquecer de cuidar 

“deste prédio que deu início a toda a histó-

ria do Poder Judiciário no Estado de Goiás”.

Para ele, com esta obra, “o TJGO cumpre 

o seu papel social, de estar perto das pessoas, 

de promover através deste Centro de Memó-

ria o encontro com o passado, compreender 

o presente e fortalecer a sua continuidade no 

futuro, por meio das ações de educação pa-

trimonial, pesquisa, extensão e o principal de 

agregar valor a esta comunidade, numa tra-

jetória que contemple a preservação e a sal-

vaguarda das referências do Judiciário”.

U
ma missa em ação de graças cele-

brada na centenária Igreja Nossa 

do Rosário, em Goiás, precedeu, na 

noite de 14 de dezembro de 2018, a 

inauguração do Centro de Memória 

e Cultura do Poder Judiciário de Goiás, pelo 

presidente do Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás (TJGO), desembargador Gilber-

to Marques Filho. A unidade foi instalada no 

antigo fórum da comarca e que integra o 

conjunto arquitetônico Vilaboense, torna-

do Patrimônio da Humanidade há 17 anos, 

pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Emocionado, Gilberto Marques Filho 

disse sentir orgulho de fazer parte do Judi-

ciário goiano, o 8º a ser instalado no Bra-

sil, em 1874, denominado inicialmente de 

Tribunal da Relação da Província de Goyaz. 

“Entre os tribunais de tamanho médio, o 

nosso é referência no Brasil, pela sua anti-

guidade e respeitabilidade”, ressaltou o de-

sembargador-presidente.

Para ele, o centro é um passo a mais para 

não deixar a memória do Judiciário goia-

no morrer. “Aqui na cidade de Goiás tudo é 

história. Cada pedra que se encontra na rua 

tem uma história, tem algo a ser dito para 

todos nós. O Centro de Memória e Cultura 

do Poder Judiciário de Goiás veio acrescer a 

esta cidade belíssima, aumentando sua par-

ticipação nas lembranças dessa cidade com 

a integração da história do Judiciário e so-

mado a de seus moradores e dos demais 

poderes do município”, acresceu Gilberto 

Marques Filho.

O corregedor-geral da Justiça de Goiás, 

desembargador Walter Carlos Lemos, falou da 

satisfação de presenciar o momento de insta-

lação do Centro de Memória e Cultura do Po-

der Judiciário de Goiás, na primeira capital do 

Estado, “berço da história de nosso Estado.”

O desembargador Itaney Francisco Cam-

pos, presidente da Comissão de Implanta-

ção da unidade, destacou que o TJGO, do 

alto dos seus 144 anos de vigorosa institui-

Trabalho

Reunião da Comissão 
de Implantação do 
Centro de Memória 
e Cultura com o 
presidente do TJGO
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SELO E CARIMBO 
PERSONALIZADOS

O evento contou, ainda, com o lança-

mento do selo e carimbo personalizados 

alusivo ao Centro de Memória e Cultura do 

Poder Judiciário de Goiás pelos Correios. 

Conforme o superintendente Estadual das 

Operações dos Correios em Goiás, Osmar 

Caldeira Júnior, “este selo vai viajar o Brasil 

e o mundo, divulgando um grande marco 

na história do nosso Estado, que é a criação 

de um local onde será preservada a memó-

ria do Judiciário goiano”.

Conforme ressaltou o superintendente, 

a filatelia é uma arte que envolve pessoas ao 

redor de todo o mundo e nos permite eter-

nizar momentos como este e contar histó-

rias por meio destas pequenas imagens que 

acompanham nossas correspondências. 

“Assim, esperamos que este selo, hoje lan-

çado, registre esta data e se perpetue, mos-

trando ao mundo e aos goianos a relevância 

do Judiciário para Goiás”.

Para o dia da inauguração foi montada 

uma exposição, oportunizando aos vistan-

tes conhecerem, logo na entrada do prédio, 

a Galeria Solene, com móveis antigos. Em 

seguida, na Galeria Artístico Cultura, home-

nagens aos juristas escritores que trabalha-

ram e que ainda atuam no TJGO, a exemplo 

dos desembargadores Ney Teles de Paula e 

Walter Carlos Lemes.

Da mostra, consta também o Espaço 

Tempo, com exposição de processos anti-

gos sobre a escravatura e evolução das fer-

ramentas da escrita no Judiciário goiano 

(máquinas de escrever antigas e um moni-

tor de computador), dentre outros. No Sa-

lão do Tribunal, ilustrações sobre as dife-

rentes sedes que abrigaram o TJGO, peças 

antigas como telefone e um relógio de pa-

rede de 1945. O Tribunal do Júri da comarca 

de Goiás foi mantido tal qual quando de seu 

último julgamento, ocorrido antes da mu-

dança para a nova sede da comarca. Por úl-

timo, o visitante pode ver placas e medalhas 

de homenagens e fotos históricas apresen-

tadas na exposição de fotografias de come-

moração dos 140 anos do TJGO.

MISSA
Coube ao Frei Marcos Lacerda a celebra-

ção da missa em ação de graças e a benção 

às instalações do Centro de Memória e Cul-

tura do Poder Judiciário de Goiás. A sole-

nidade contou, ainda, com uma Cantata de 

Natal, que reuniu 40 pessoas, entre adultos 

e crianças, integrantes do Corais Solo, Véri-

tas e Canto da Serra. Na regência, o maestro 

Sebastião da Silva Curado.
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COMPLETA 
REFORMA

Noventa dias. Este foi o tempo gasto pela 

construtora responsável para proceder à re-

forma e adaptação do edifício histórico do Fó-

rum da comarca de Goiás, que também abri-

gou o Tribunal da Relação. Dentre os serviços 

relevantes da obra, destacam-se a pintura ge-

ral do prédio, recuperação de todas as portas, 

esquadrias e pisos.

Também foi feita revisão geral da cober-

tura, bem como de todas as instalações hi-

dráulicas, elétricas e lógicas do edifício, que 

faz parte do centro histórico da cidade. A 

unidade ganhou Sistema de Segurança de 

Vídeo Digital (CFTV) e alarme. O valor total 

da obra foi de R$ 505.472, 26.

PRESENÇAS
Muito prestigiada, a solenidade con-

tou com as presenças da vice-presidente do 

TJGO, desembargadora Beatriz Figueiredo 

Franco; e dos desembargadores Fausto Mo-

reira Diniz, Amélia Martins de Araújo, Luiz 

Cláudio Veiga Braga, Norival de Castro San-

tomé, Itamar de Lima, Carlos Alberto França e 

Kisleu Dias Maciel Filho. Também presentes, a 

diretora do Foro da comarca de Goiânia, juí-

za Maria do Socorro de Sousa Afonso da Silva, 

e os juízes auxiliares da Presidência Clauber 

Costa Abreu e Maria Cristina Costa, e da Cor-

regedoria Geral da Justiça, Cláudio Henrique 

Araújo de Castro e Sirlei Martins Costa.

Também presentes à solenidade, o dire-

tor do Foro local, Luís Henrique Lins Galvão 

de Lima, a diretora-geral do TJGO, Apare-

cida Auxiliadora Magalhães Santos, e de-

mais diretores de área, bem como outras 

autoridades do Estado e do Município de 

Goiás, magistrados da capital e comarcas 

do interior, servidores do Judiciário e mo-

radores da cidade.  As esposas do presiden-

te do TJGO, Rubinea Ávila Marques, e do 

corregedor Walter Carlos Lemes, Maria da 

Conceição Machado Lemes, também pres-

tigiaram o evento. n
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D
isse Francesco Carnelutti que “ne-

nhum homem, se pensasse no 

que ocorre para julgar outro ho-

mem, aceitaria ser juiz”. E conti-

nuou: “contudo, achar juízes é ne-

cessário”. De fato, julgar é fácil, mas nun-

ca como juiz.

A vida em comunidade é emitir julga-

mentos e, com as redes sociais, esses se tor-

naram não só mais frequentes, como tam-

bém mais agressivos. Juízes instantâneos, 

sem qualquer responsabilidade, proferem 

suas duras sentenças não raro baseadas em 

boatos ou sem noção dos fatos.

Conquanto nesses julgamentos sociais 

não exista o contraditório, nos processos ju-

diciais a Constituição Federal o garante, assim 

como a ampla defesa, consoante expresso em 

seu artigo. 5º, LV, como direito fundamental.

Assim, seja numa ação de cobrança, seja 

numa denúncia por homicídio, quem acusa e 

quem é acusado são ouvidos, contrariando as 

versões e validando suas narrativas através das 

alegações e das provas. Ao final, compete ao juiz, 

com imparcialidade, proferir a sentença basean-

do-se na dialética e no que foi produzido.

Esse é o cotidiano dos juízes, cujo dever, 

dentre outros, é divisar a verdade num pro-

cesso em que cada uma das partes quer fa-

zer prevalecer a sua versão e o seu interesse.

E nisso de contrariar interesses o juiz 

acumula desafetos, inclusive de gente que 

nem participa do processo mas por vezes se 

sente atingida, nem que seja no campo de 

vista ideológico, quando, por exemplo, se 

prende ou deixa de prender alguém ama-

do ou odiado pela massa. E tudo isso antes 

mesmo de se esgotarem os recursos.

Mais uma vez as redes sociais surgem 

como uma revisão manchada pela parcia-

lidade, e não raro pelo ódio, das decisões 

judiciais. Proporcionalmente à velocidade 

que as informações passaram a ser trans-

mitidas pela internet, o senso crítico tam-

bém diminuiu. O mundo virtual passou a 

ser povoado por ativistas de teclado sempre 

prontos a assumir uma causa que lhes pare-

ça em consonância com a cartilha que es-

colheram seguir.

Os dogmas são infensos à razão, e por isso 

seus adeptos atacam colericamente qualquer 

coisa que lhes pareça contrária às suas cren-

ças, preferindo suprimi-la a analisá-la.

Como estímulo a este comportamento, 

décadas de propaganda maciça em esque-

tes humorísticos, uma mídia desfavorável e 

folhetins colocando o juiz como membro de 

uma elite protetora dos poderosos, racista, 

misógina e homofóbica, foi suficiente para 

adubar um campo próprio à propagação de 

verdades parciais, quando não verdadeiras 

ficções que pretendem se passar por reais 

no intuito de reforçar suas políticas.

Há toda uma sorte de tentativas de se 

influenciar o julgamento do magistrado, 

seja ocultando fatos ou distorcendo-os, ou 

mesmo por intermédio de tentativas fora 

dos autos fomentar a desinformação.

O verdadeiro magistrado não pode dar-

-se ao luxo de julgar por conceitos ou par-

cialidade. De sua caneta dependem a liber-

dade, o patrimônio, a vida e a dignidade das 

pessoas: a vítima, a sociedade, o espolia-

do, o acusado injustamente. Todos espe-

ram que a justiça aconteça para além de um 

conceito abstrato.

Piero Calamandrei, outro famoso escritor, 

transcreve com exatidão o peso dessa caneta:

“Conheci um químico que, quando no 

seu laboratório destilava venenos, acorda-

va as noites em sobressalto, recordando com 

pavor que um miligrama daquela substância 

bastava para matar um  homem. Como po-

derá dormir tranqüilamente o juiz que sabe 

possuir, num alambique secreto, aquele tó-

xico subtil que se chama injustiça e do qual 

uma ligeira fuga pode bastar, não só para tirar 

a vida mas, o que é mais horrível, para dar a 

uma vida inteira indelével sabor amargo, que 

doçura alguma jamais poderá consolar?”

Texto 
Eduardo Perez Oliveira

OS JUÍZES 
QUE NÃO DORMEM

ARTIGO
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Certo estava Calamandrei ao recordar que 

o magistrado vocacionado não possui tran-

quilidade. Não tem horas de descanso ou fi-

nais de semana. O receio de que a injustiça 

possa materializar-se a partir de sua pena é 

suficiente para mantê-lo em constante esta-

do de alerta, ruminando em sua alma os fatos 

deste ou daquele caso sem hora certa.

Segundo o anuário Justiça em Números 

publicado pelo Conselho Nacional de Justi-

ça, cada juiz brasileiro sentenciou uma mé-

dia de 1750 processos no ano de 2016. Em 

2014, foram 1.616 sentenças anuais, enquan-

to a média dos juízes italianos foi de  959, 689 

dos espanhóis e 397 dos portugueses.

São cerca de oitenta milhões de proces-

sos esperando solução no Brasil, indicativo 

do nível de injustiça que ainda prepondera 

no país, já que o Judiciário continua sendo a 

última trincheira a defender o direito daque-

le que se encontra espoliado.

Esse número elevado de demandas é o sin-

toma da doença que acomete a sociedade, re-

presentada pela falta de ética, pela violência, pela 

impunidade.  Aos juízes compete lidar com tais 

sintomas, com pouca efetividade no trato efei-

tos do morbo, que depende muito mais de uma 

mudança social do que de sentenças isoladas.

Assim, enquanto persistir a certeza da 

impunidade pelos criminosos, inclusive os 

de colarinho branco, enquanto as grandes 

corporações se sentirem seguras em violar 

o direito dos consumidores, enquanto pes-

soas buscarem tirar vantagem da burocra-

cia das empresas com demandas temerárias, 

quando não totalmente fundadas em falsi-

dades, enquanto o estado não cumprir com 

suas obrigações, não haverá exército de juí-

zes e servidores suficiente para atender a de-

manda, porque a doença nunca será extinta 

e os sintomas continuam a crescer.

Mesmo nesse cenário caótico não pode o 

magistrado permitir-se influenciar por qual-

quer elemento hábil a abalar sua imparciali-

dade, notadamente os de cunho ideológico 

ou dogmas de qualquer sorte, no exato oposto 

aos julgamentos no tribunal das redes sociais.

O peso da toga que pende sobre o seu 

ombro não o faz sobre aqueles julgamentos 

sociais. Dessa opinião isolada emitida em 

postagens virtuais ou em mesas de bar não 

possui peso, mas a soma dessas sentenças 

populares pode engendrar a mais terrível 

das injustiças.

Cobertos pelo manto, seja do anonima-

to virtual, seja do anonimato da chusma, 

não se importam em serem juízes e carras-

cos de seu próximo.

Representativo desse linchamento é o 

caso Escola Base (1994), em que o casal de 

donos foi injustamente acusado de pedo-

filia e, após maciça divulgação da impren-

sa sem que se houvesse iniciado qualquer 

tipo de processo, teve seu patrimônio de-

predado e foi alvo de violência e ameaças. 

Apurou-se, em seguida, que as denúncias 

eram falsas e empresas como a Globo fo-

ram condenadas pelo Judiciário a pagar 

indenização ao casal, mas já era tarde e a 

vida deles estava destruída.

Mais recente é o caso do Habibs, em que 

um menor, após ameaçar bater com uma 

madeira em carros dos clientes, teria sido re-

preendido por funcionários do local e des-

maiado. Houve uma controvérsia de fatos e 

a versão inicial que prevaleceu, foi de que o 

menino teria sido espancado e, após um ata-

que cardíaco, falecido, tendo esta sido aque-

la amplamente divulgada pela imprensa.

A internet foi invadida por manifesta-

ções raivosas contra a rede de lanchone-

tes e com julgamentos precipitados em que 

ela era obviamente condenada, seguindo a 

cartilha ideológica e pré-programada que 

corrói as redes sociais, mesmo no curso 

das investigações. Laudo posterior do Ins-

tituto Médico Legal indicou que o adoles-

cente falecera por uso de droga, não sendo 

constatado no corpo qualquer marca de le-

são. Os fatos continuam em apuração.

O julgamento fundado em ilações e em 

preconceitos, sem que os envolvidos te-

nham a chance de se manifestar, será sem-

pre claudicante e injusto.

Ao juiz não é permitido o arroubo da 

militância político-ideológica de qualquer 

sorte. A ele compete o olhar mais sóbrio e 

imparcial possível sobre os fatos, permitin-

do que tanto quem acusa quanto quem é 

acusado possam falar e trazer aos autos as 

provas de suas alegações.

A justiça tardia, no dizer de Rui Bar-

bosa, não é justiça. No entanto, a justi-

ça açodada, dispos-

ta a cumprir metas, a 

extinguir processos, 

a perseguir dogmas e 

ideologias, está mui-

to longe de ser efetiva 

justiça, não passa de 

um espantalho de direito, a mórbida cas-

ca da judicatura.

E a respeito, também Calamandrei, ao 

referir-se aos juízes, disse: 

“O juiz é o direito tornado homem. Na 

vida prática, só desse homem posso espe-

rar a proteção prometida pela lei sob uma 

forma abstrata. Só se esse homem souber 

pronunciar a meu favor a palavra justiça, 

poderei certificar-me que o direito não é 

uma promessa vã“. 

A tarefa de julgar conforme o ordena-

mento jurídico, mas não como mero repeti-

dor das leis, dando-lhes real vida e significa-

do na incessante busca por justiça consome 

a vida do real magistrado. Afeta suas rela-

ções sociais, familiares e sua própria saúde.

Os processos se avolumam, sintomas de 

uma sociedade moralmente falida, e urge 

que se faça uma reflexão que não derrame 

apenas sobre o Judiciário a solução para os 

males que corroem a alma do país. Ao mes-

mo tempo que é preciso pensar que tipo de 

juiz se espera: (i) aquele mecânico, mero 

aplicador da lei numa linha fordiana, (ii) 

um juiz militante político, que absolve ou 

condena segundo uma cartilha, ou, final-

mente, (iii) o juiz humano, que, para além 

das leis, conhece os dramas sociais, e, sem 

vergar-se à retórica da vã doutrina, perse-

gue a justiça viva.

O Judiciário não deve jamais ser in-

fenso às críticas da sociedade, pois essen-

ciais em qualquer democracia, mas não se 

deve confundir os 

ataques, as amea-

ças, as invectivas 

cobertas de ódio 

como algo produ-

tivo, se não como 

a mais nocente es-

cuma do caldeirão social, termômetro de 

sua patológica intolerância.

É seguro afirmar que quem assim julga 

não gostaria que a si fossem aplicados os 

mesmos parâmetros de injustiça.

Certo Carnelutti ao lembrar que nenhum 

homem, se realmente parasse para pensar, 

aceitaria ser juiz. Cada vez menos os temos de 

fato e o fim do Judiciário independente e im-

parcial é também o começo do fim do Estado 

Democrático de Direito. n

Eduardo Perez é 
juiz da comarca de 
Fazenda Nova
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O 
ser humano é a espécie que perma-

nece dependente de cuidados por 

maior tempo, e esta dependência so-

mente diminui progressivamente, o 

que levou a humanidade a desenvol-

ver os conceitos de “infância” e “adolescên-

cia” com o fim de delimitar o período da vida 

em que o indivíduo depende de outros para 

o seu desenvolvimento físico ou emocional.

A maneira como tais cuidados são des-

pendidos, seguramente é determinante na 

formação de um indivíduo, sem negar, é 

claro, outros fatores influenciadores. A fal-

ta de alimentação ou de cuidados básicos 

com a higiene na fase inicial pode ocasio-

nar a morte prematura do indivíduo. O de-

senvolvimento motor, a fala e a cognição 

também dependem dos estímulos externos 

recebidos ao longo dos primeiros anos. Há, 

inegavelmente, relação direta entre os cui-

dados recebidos pela criança e sua capaci-

dade de se desenvolver por completo.

As garantias previstas no artigo 227 da 

Constituição Federal resultam do reconhe-

cimento, sem possibilidade de qualquer 

discussão teórica, acerca das necessida-

des básicas de uma criança ou adolescen-

te: Transcrevo: “É dever da família, da so-

ciedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o di-

reito à vida, à saúde, à alimentação, à edu-

cação, ao lazer, à profissionalização, à cul-

tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negli-

gência, discriminação, exploração, violên-

cia, crueldade e opressão”. 

O problema é que, embora a Constitui-

ção Federal já tenha completado 30 anos, o 

desenvolvimento do Estado e da própria so-

ciedade ainda está muito longe de possibi-

litar tais garantias à imensa maioria de nos-

sas crianças e adolescentes. O relatório “A 

distância que nos une – um retrato das desi-

gualdades brasileiras” da Oxfam Brasil revela 

que apenas 6 pessoas possuem o patrimônio 

equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de 

brasileiros mais pobres. E mais: os 5% mais ri-

cos detêm a mesma fatia de renda que os de-

mais 95%. Neste cenário de exclusão social, 

milhões de crianças e adolescentes continu-

am sem acesso aos direitos básicos previstos 

na Constituição Federal. Em 2015, enquan-

to 94,3% das crianças de 5 a 6 anos estavam 

frequentando a escola e 91% das crianças de 

11 a 13 anos frequentavam o 2º ciclo do ensi-

no fundamental, apenas 66% dos adolescen-

tes de 15 a 17 anos tinham concluído o funda-

mental e 52,5% dos jovens de 18 a 20 anos ti-

nham o ensino médio completo. 

Uma pesquisa encomendada pelo De-

partamento de Ações Socioeducativas, o 

Degase - local que recebe os menores que 

praticam atos infracionais no Rio de Janeiro 

- revela que 95% dos internos não concluí-

ram o Ensino Fundamental e nenhum deles 

completou o Ensino Médio. Quase 60% dos 

menores estavam cursando o ensino fun-

damental quando ingressaram no Degase.

Muito provavelmente esta é a mesma re-

alidade de todos os centros de internações 

deste País afora. A primeira conclusão óbvia 

que tais números nos apresentam é que há 

evidente relação entre a baixa escolaridade 

e a prática de atos infracionais por adoles-

centes. Portanto, na linha de frente dos des-

cumpridores das garantias, temos o Estado 

quanto ao seu dever constitucional de for-

necer educação. Não se trata exatamente de 

disponibilizar vagas. O ser humano é com-

plexo e muitas crianças apresentam dificul-

dades em diversos momentos da vida estu-

dantil, isso não escolhe classe social, sim-

plesmente acontece. Aqueles que possuem 

recursos superam as dificuldades, os demais 

fracassam na vida escolar. Para tais crianças 

e adolescentes as escolas têm se mostrado 

totalmente ineficientes. Não são capazes de 
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ajudá-los a  superar tais dificuldades e fazê-

-los permanecer interessados pelas escolas. 

Tivessem nossas escolas essa capacida-

de e se houvesse mais investimento em ati-

vidades extracurriculares, como música, es-

porte e artes, por certo, reduziríamos dras-

ticamente o índice de criminalidade entre 

adolescentes. Outras características são co-

muns entre os adolescentes infratores: quase 

todos conviveram de perto com a violência 

desde a mais tenra idade e a imensa maioria 

está inserida em situação de pobreza ou po-

breza extrema. A grande maioria não contou 

com a presença efetiva da família, seja por 

desajuste em razão de dependência química, 

problemas de saúde, abandono dos pais, ou 

mesmo em razão de excesso de carga de tra-

balho que impossibilita a efetiva participação 

dos pais na formação dos filhos. 

O certo é que o Estado segue falhando 

drasticamente quando os adolescentes co-

metem  atos infracionais. Nessa situação 

não há consciência de que quem primeiro 

falhou, frequentemente, fora o Estado. Os 

centros de internações não cumprem em 

nada o seu dever, pois são quase sempre 

um amontoado de adolescentes, sem ati-

vidades próprias para a idade, sem convi-

vência familiar, sem educação, sem profis-

sionalização e sem qualquer expectativa de 

saírem dali melhores do que entraram. Na 

prática, os centros de internações se asse-

melham muito mais ao falido sistema pri-

sional, do que o que se previu para o cum-

primento da medida socioeducativa. Além 

da falta de espaço físico minimamente ade-

quado, os centros não contam com número 

razoável de pessoas capazes de auxiliarem 

em suas demandas emocionais. Nos dois 

centros de internação existentes em Goiâ-

nia, é comum os adolescentes não conta-

rem sequer com o banho de sol. 

Estamos diante de um círculo vicioso 

e sem perspectiva de melhora a curto pra-

zo, pois nos últimos anos, provavelmen-

te em razão da crise econômica que resul-

ta dos desmandos dos políticos, a pobreza 

voltou a crescer, os investimentos do Esta-

do  diminuíram, o tráfico de entorpecente 

aumentou e o desemprego também, o que 

gera mais desigualdade social, empurrando 

nossos adolescentes ainda mais para o ca-

minho que bate às suas portas sempre que o 

Estado, a família e a sociedade se ausentam. 

Esse contexto, inegavelmente, nos con-

vida a refletir sobre o que nos toca acerca 

da nossa responsabilidade social, prevista 

no artigo 227 da Constituição Federal. Tal-

vez nosso principal dever seja exatamen-

te nos comprometermos com a escolha de 

políticos empenhados em promover ações 

que visem diminuir a desigualdade social e 

assegurem os direitos das nossas crianças e 

adolescentes previstos na Carta Magna. Que 

não nos sujeitemos aos discursos políticos 

fundados na punição de nossos adolescen-

tes, como se fossem eles o mal em si. n
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O 
processo de colonização das terras 

goianas, deflagrado por volta de 1730, 

com as incursões das bandeiras pau-

listas em busca do ouro e captura de 

silvícolas, foi marcado de grande tur-

bulência. Não bastassem os problemas de-

correntes da atividade minerífera, eixo eco-

nômico sobre o qual se formou esse proces-

so de povoamento, os sanguinários conflitos 

com a gente da terra, vale dizer, os povos in-

dígenas (Caiapós, Carajás, Xavantes,  Boro-

rós, Acroás e Xacriabás, entre outros), as in-

tempéries naturais, a extensão territorial, a 

imposição de pesados tributos pela Coroa e a 

formação caótica dos aglomerados urbanos 

determinaram a eclosão de muitos conflitos 

no curso da ocupação da região. 

Os arraiais foram surgindo de forma de-

sordenada, de acordo com as descobertas 

das minas, em regiões acidentadas, às mar-

gens dos ribeirões e nas encostas dos mor-

ros.  Distanciados entre si e deixados à pró-

pria sorte, tornaram-se alguns deles verda-

deiros territórios sem lei, também porque o 

interesse da Coroa portuguesa concentra-

va-se em arrecadar a sua quota da produ-

ção minerífera obtida pelos exploradores do 

ouro, sem cuidados efetivos voltados à for-

mação de um processo colonizador.  A ex-

ploração do minério era livre a todos os sú-

ditos, mas a quinta parte do produto era re-

servada à Real Fazenda. Esse controle se 

faria com a concentração da produção au-

rífera nas Casas de Fundição, onde o tributo 

real era separado, e o remanescente fundi-

do em barras,  com a marca do selo real, po-

dendo assim circular de forma lícita na colô-

nia e fora dela. 

A cobrança per capita de escravos utiliza-

dos e o sistema de quotas anuais, com fixa-

ção de um valor mínimo em arrobas de ouro 

a ser pago, gerou grandes revoltas nas regi-
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ões das minas, destacando-se a conjuração 

mineira, na Capitania de Minas Gerais. 

 Para Caio Prado Junior, referindo-se ao 

sistema de colonização do Brasil,  o maior 

equívoco da Coroa Portuguesa foi “o de cen-

tralizar o poder e concentrar as autoridades; 

reuni-las nas capitais e sedes, deixando o 

resto do território praticamente desgover-

nado e a centenas de léguas muitas vezes 

da autoridade mais próxima.” Acrescenta 

que “a extensão do país, a dispersão do po-

voamento, a deficiência de recursos torna-

vam difícil a solução do problema de fazer 

chegar a administração, de forma eficiente, 

a todos os recantos de tão vasto território.” 

O mesmo autor adverte para o enga-

no que a designação dos cargos é capaz de 

causar, pois  o  juiz colonial, além de exer-

cer as funções de julgador, resolvendo lití-

gios entre as partes desavindas, atuava tam-

bém como simples agente administrative, 

executando providências próprias da admi-

nistração, promovendo a realização das dis-

posições legais, enfim executando ofícios 

administrativos, sem distinguir, na prática, 

a duplicidade das funções exercidas. 

A historiadora do direito, Flávia Lages de 

Castro registra que, mesmo diante dessa so-

breposição de poderes, pode-se esboçar uma 

visão panorâmica da estrutura judiciária do 

Brasil colônia, mormente sob a égide das Or-

denações Filipinas, cuja vigência se deu a par-

tir do ano de 1603. Podem-se relacionar os 

seguintes cargos públicos, cujas atribuições 

principais eram  dirimir os conflitos, aplicar as 

normas legais e administrativas e supervisio-

nar o exercício das funções públicas: I - “Ou-

vidor: Além das funções administrativas ca-

bia-lhe conhecer e julgar os processos cíveis 

e criminais em que fossem partes interessadas 

juízes, alcaides, procuradores, tabeliães, fidal-

gos, abades, priores ou pessoas gradas. Agra-

vos dos juizes ordinários e de fora e as apela-

ções dos juizes ordinários.  II - Juiz ordinário 

ou da Terra – eleito entre os homens bons, ti-

nha como função processar e julgar proces-

sos civeis e criminais. III - Juiz de Fora – era 

nomeado pelo poder central e substituía o juiz 

ordinário nas causas cíveis cujo valor não ul-

trapassasse mil réis nos bens móveis e nas lo-

calidades de até 200 casas, bem como tinha a 

competência para causas de bens móveis com 

valor de até 600 réis e bens imóveis até 400 

réis. IV - Juiz de órfãos – eleitos ou nomeados 

se o município possuísse mais de 400 vizinhos 

e cabia-lhe processar e julgar inventários, par-

tilhas causas decorrentes deles ou em que fos-

sem parte deles menores ou incapazes assim 

como as causas envolvendo tutela e curatela. “

Para o segundo e terceiro graus de juris-

dição, o órgão máximo era a Casa de Su-

plicação, com sede em Lisboa. Outros eram 

o Desembargo do Paço, a Casa do Porto, a 

Mesa de Consciência e Ordens, o Conselho 

Ultramarino, a Junta de Comércio, o Con-

selho do Almirantado, o Tribunal da Junta 

dos Três Estados, o Régio Tribunal ou Fa-

zenda e o Tribunal do Santo Ofício.  

No início do século XVIII, coincidente 

com a ocupação das terras centrais, expe-

diu o Reino português o Regimento de 1702, 

que alterou substancialmente os códigos de 

mineração, e traçou a sistemática que per-

sistiu ao longo do período colonial. Criou-

-se a Intendência das Minas, para as regiões  

mineríferas, vinculada ao governo de Lis-

boa, e o cargo de Superintendente, com atri-

buições jurídicas extensas, mas cuja  função 

principal era tornar eficiente a  cobrança do 

Quinto. Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, 

foi designado como 1º superintendente das 

minas de Goiás, mas logo caiu em desgraça 

junto às autoridades da Corte.  

Renatta Cristina de Oliveira Elias observa 

que “o conjunto de leis escritas denomina-

do Ordenações Filipinas, embora elaborado 

em fins do século XVI e iniciada sua vigência 

em 1603, continuava em pleno vigor e auto-

ridade em fins do século XVIII nos domínios 

do Império Português e, consequentemen-

te, tais leis eram impostas à sua rica Colônia: 

o Brasil. (Roque, 2007, p. 245).” Sublinha que 

“sob seus artigos inflexíveis, de linguagem 

adequada ao Antigo Regime, foram deter-

minados os destinos de milhares de pesso-

as, súditos brasileiros do Império Português”.  

Acrescenta que  “as riquezas minerais, em es-

pecial o ouro e os diamantes, descobertos em 

abundância no interior da Colônia, constitu-

íram a maravilhosa riqueza do século XVIII.”

Enquanto a monarquia portuguesa expe-

dia novas leis, cada vez mais opressoras, para 

garantir seu domínio total sobre os territó-

rios ultramarinos, um clima de insatisfação 

se instalava e se intensificava entre os brasi-

leiros da região das minas de ouro. A esma-

gadora carga tributária imposta sobre a po-

pulação dedicada à exploração minerífera, 

dava ensejo à reação dos mineiros, revolta-

dos com a sede tributária da Coroa. Eclodi-

ram pelas regiões mineríferas atos de insu-

bordinação e desobediência às leis draco-

nianas do Reino português. Na impressão 

do Conde dos Arcos, o primeiro a governar a 

capitania, os primeiros povoadores de Goiás 

eram, em grande parte, fugitivos da Justiça, 

extraviadores de ouro que vieram “refugiar-

-se na espessura dos matos e no inculto dos 

sertões”. (Palacin, p. 35). Embora não estives-

se completamente  falto de razão,  carecia a  

D. Marcos de Noronha, futuro Conde, a visão 

de futuro, pois essa gente rude e bravia, com 

suas incursões pelas regiões hostis e inóspi-

tas, em confrontos sanguinários com os po-

vos indígenas, possibilitou o avanço da colo-

nização e a consolidação do domínio lusita-

no sobre as terras da região central do Brasil. 

Em meados do século XVIII, relata Elias, o 

tributo anual sobre a exploração de ouro do 

Brasil passou a ser de 100 arrobas de ouro. Os 

veios auríferos já apresentavam os primeiros 

sinais de esgotamento, de sorte que a carga 

tributária escorchante, além de empobrecer 

a população, estimulava os atos de sonega-

ção e extravio do minério.  A precária estru-

tura fiscalizatória, a par das longas distân-

cias e dos espaços territoriais vazios, facilita-

vam o extravio e o descaminho, inclusive por 

parte dos próprios agentes do governo por-

tuguês. As autoridades portuguesas encarre-

gadas da arrecadação não se conformavam 

com o declínio do imposto sobre a minera-

ção, expedindo leis cada vez mais rigorosas e 

punitivas, contra as quais a elite dominante 

passou a alimentar uma aversão surda, silen-

ciosa e sub-reptícia, geradora de grande per-

turbação social. Por essa quadra, o Ouvidor 

Sebastião José da Cunha e Vasconcelos ob-

servava, com razão: “O Quinto empobreceu 

Goiás, o dízimo acabou de matá-lo”.  

 Em relação a esse estado de coisas, o 

professor e pesquisador goiano Colemar 

Natal e Silva registrou que “há na história 

de Goiás, como os fatos comprovam e to-

dos os cronistas asseveram, um largo perí-

odo, de cerca de 20 anos, em que as mais 

variadas e complexas coisas concorreram 

para grandes abusos, irregularidades e cri-

mes, sem punição.”Relata então o erudito 

escritor goiano alguns dos episódios san-

grentos que eclodiram pelo interior da pro-

víncia de Goiás: 

“Em Santa Luzia João de Godoy Pinto 

da Silveira, provocando morte e ferimen-

tos numa sedição contra o juiz ordinário, 

em dia de festas; em Santa Cruz, José Pe-

reira de Andrade, provedor, expulsou o vi-

gário Diogo Batista Rabello, a frente dos ho-

mens armados; em Pontal, o mesmo se dá 

com o vigário do Norte; depois de promover 

em Pitangui, duas revoltas, numa das quais 

foi assassinado o juiz ordinário Manoel de 

Figueiredo Mascarenhas, um genro de Bar-

tholomeu Bueno, Domingos Rodrigues do 

Prado, incitou várias desordens, fazendo 
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que se revoltassem contra o Ouvidor Geral 

Bernardo Pereira Gusmão, e depois de fu-

gir para Cuiabá, refugiou-se em Goiás, onde 

praticou toda a violência, crimes e barulhos, 

até assassinar, em Catalão, José de Moraes 

Cabral, capitão da Companhia de Dragões, 

que retornava para Minas com sua força.”  

Depois de anotar a eclosão ocorrida na vila 

de São Félix, quando se deflagrou uma luta 

entre as autoridades, registra que “em Meia 

Ponte, o padre José Caetano Lopes Pereira 

mandou praticar vários assassinatos, e sem-

pre confiado nas imunidades clericais, pra-

ticava arbitrariedades de toda ordem”.  

Em 1759, ao empossar-se na presidência 

da província D. João Manoel incumbiu ao 

Ouvidor Francisco de Atouguia Bittencout  

abrir devassa contra seus antecessores, mas 

a falta de escrúpulos de Bittencourt provocou 

sua própria ruína, pois acabou preso e reme-

tido para Lisboa, como registra Natal e Silva. 

Nesse período foram processados o Conde 

de São Miguel, que governara a província, 2 

provedores da fazenda real, 8 tesoureiros, 12 

empregados das  provedoria e intendência e 

muitos outros, consoante registra o mesmo 

Colemar, reportando-se a Alencastre e Silva 

e Souza, autores, respectivamente,  de “Anais 

da Província de Goiás” e “Memória sobre o 

descobrimento, governo, população e coisas 

mais notáveis da capitania de Goiás”. 

Em 1771, o secretário do Estado Martinho 

de Mello e Castro relatava ao governador José 

de Almeida Vasconcelos a calamitosa situ-

ação a que chegara a província, enfatizando 

que “seria preciso fazer grossos volumes, para 

substanciar todos os extravios, desordens, 

descaminhos e violências praticadas naquela 

capitania, por aqueles mesmos a quem o go-

verno dos povos e a administração da justiça 

e da fazenda se tinha confiado”. 

Em meados do século XIX, a decadência 

da província, decorrente do esgotamento do 

ouro de aluvião, era visível. Muitos povoados 

entraram em ruínas, quando não desapare-

ceram por completo.  Alencastre ponderou 

que “ou porque se esgotassem as lavras, ou 

porque à população fosse chamada a exercer 

a sua indústria em pontos mais vantajosos, 

em pouco tempo rareou a população, desa-

baram as casas, derrocou-se completamente 

os vestígios de sua existência”.

A maior produção de ouro ocorreu na dé-

cada de 1750, iniciando-se depois o período de 

decadência. O declínio se processa paulatina-

mente, tanto que em vinte e cinco anos a ar-

recadação do Quinto decai de um terço. Nessa 

época a população estava em torno de 30.000 

habitantes, informa Luiz Palacin, em seu “O sé-

culo do ouro em Goiás”.  Em 1752, foi instalada 

no Rio de Janeiro a segunda Relação da Colô-

nia, com jurisdição extensiva a São Paulo, Es-

pirito Santo, Ouro Preto, Sabará, Serro Frio, Rio 

dos Mortos, Rio das Velhas, Paranaguá, Goiás, 

Cuiabá, Itacazes, Santa Catarina.

Com o traslado da Corte Portuguesa para 

a América, transformando o Brasil em Reino 

unido, o Príncipe regente transformou o Tri-

bunal de Relação do Rio de Janeiro em Casa 

de Suplicação, instituindo a terceira instância. 

A vinda da família real propiciou pro-

funda modificação nos costumes e institui-

ções da vila do Rio de Janeiro, porém a re-

gião central achava-se entregue à própria 

sorte. O rompimento dos laços com as Cor-

tes portuguesas não foi suficiente para alte-

rar o quadro de estagnação reinante na ca-

pitania de Goiás. 

No ano de 1824, o brigadeiro Raimundo 

da Cunha Matos, governador de armas, se-

diado na Vila de Traíras,  registrava em sua 

“Corografia Histórica da Província de Goiás” 

que “os campos encontram-se cheios de ta-

peras ou casas abandonadas e inteiramen-

te demolidas: em conclusão é mui certo 

que a população geral da comarca de Goi-

ás tem diminuído imensamente no que res-

peita aos escravos; faz poucos progressos 

em gente livre e promete pouca duração no 

caso de não ser socorrida com imigração.” 

À febre da exploração do ouro, verifica-

da no decorrer do século XVIII,  seguiu-se um 

período de exaustão que, aos poucos, foi sen-

do superado pela expansão da atividade agro-

pecuária, nas primeiras décadas do século XIX.  

A escassez do minério tornou-se tão evidente 

que, em 1809, no governo de Francisco de As-

sis Mascarenhas, a preocupação principal do 

governante foi reduzir as despesas, ocorrendo 

a extinção da casa de fundição de Cavalcan-

te e até a da capital, Vila Boa, extinguindo-se 

conjuntamente o cargo de Intendente da fun-

dição, como informa Luiz da Silva e Souza, em 

seu Memória do Descobrimento da Capitania 

de Goiás. Nesse período abriram-se devassas 

contra vários Ouvidores e tesoureiros, em ra-

zão dos atos abusivos, corrupção e sonegação 

de tributos devidos à Real Fazenda. 

Nesse mesmo ano, criou-se a comarca 

de São João das Duas Barras, na região nor-

te, abrangendo os julgados de Porto Real, 

Natividade, Conceição, Arraias, São Fe-

lix, Cavalcante, Flores e Traíras. A comarca 

do sul de Goiás era composta dos julgados 

de Vila Boa, Crixá, Pilar, Meia Ponte, San-

ta Luzia, Santa Cruz, Araxás e Desembo-

que, como se colhe dos registros procedi-

dos pelo notável Silva e Souza.

Foi designado Ouvidor da Comarca do 

Norte o desembargador Joaquim Theoto-

nio Segurado, que já fora Ouvidor da capi-

tania, nomeado em 1805. 

Segundo informa o Cônego Silva e Sou-

za, a capitania tivera dezesseis ouvidores no 

período de 1735 a 1808, ano em que a Corte 

Portuguesa trasladou-se para a colônia bra-

sileira. No governo de D. João Manuel, no 

período de 1757 a 1770, foi autorizada pela 

Corte lisboeta a instalação de uma Jun-

ta, em Vila Boa, para julgar os crimes e pro-

ferir e executar sentenças de morte, como 

já tinha sido concedido a várias capitanias. 

D. João Manoel levantou a forca na capital, 

que passou a funcionar, normalmente, de 

dois em dois meses. “Seu successor, D. José 

de Almeida e Vasconcelos, recebeu a con-

firmação deste privilégio, conforme a carta 

régia de 12 de Agosto de 1771”. 

Os historiadores ressaltam o profundo 

apego à ordem legal e aos direitos dos in-

divíduos que se pode inferir da legislação e 

da praxe da justiça portuguesa, onde nem 

mesmo um escravo poderia ser condenado 

sem a instauração de um processo e a pro-

dução de provas. Essa sólida tradição jurí-

dica não era capaz, no entanto, de moder-

nizar o aparelho judiciário e, assim, realizar 

o ideal de justiça proclamado pelos ilumi-

nistas, ainda que no limites das normas for-

malistas das Ordenações. Palacin condensa 

as grandes dificuldades do aparato judiciá-

rio e os ingentes obstáculos à realização das 

funções da justiça: “Entre os vícios da justiça 

no Brasil, durante a época do ouro, além da 

fama da venalidade já mencionada, poderí-

amos enumerar a complexidade legal, o fato 

de ser administrada, quase em sua totalida-

de, por leigos, a dificuldade dos recursos, 

seu alto custo, a lentidão de seus processos”.  

O Ouvidor do norte,  o português Joa-

quim Theotonio Segurado, rico proprietário 

de terras auríferas, foi sucedido pelo ouvi-

dor Jerônimo José da Silva e Castro. Am-

bos vieram a ser assassinados na década de 

1830, período de muita turbulência política, 

com acirramento das rivalidades entre por-

tugueses e brasileiros. 

A análise da conjuntura jurídica da Pro-

víncia dos anos sessenta mostra que a di-

visão judiciária não atendia à sua realidade 
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geopolítica, comarcas com áreas grandes, 

termos separados por grandes distâncias, 

alguns situados em locais intransitáveis no 

tempo das chuvas.  Apenas três termos pos-

suíam juízes formados. 

Os conflitos afloravam, os crimes se 

avultavam e a impunidade continuava, na 

expressão da historiadora Maria Augusta 

Santana e do cronista Ursulino Leão. Regis-

tram os autores de “Presença do Tribunal de 

Justiça na história de Goiás” que “os confli-

tos e os crimes, iguais heranças dos tempos 

do ouro, o orgulho em ser temido, a violên-

cia como traço de nobreza, persistiam nos 

sertões dos Goyazes”. 

D. João VI institucionalizou o terceiro 

tribunal da Relação do Brasil no Maranhão, 

em 1812, e depois o de Pernambuco. Procla-

mada a independência do Brasil, em relação 

a Portugal, e promulgada a Constituição de 

1824, previu esse estatuto a criação do  Su-

perior Tribunal de Justiça como orgão má-

ximo da Justiça Brasileira, bem como os 

Tribunais de Relações nas Províncias, com 

responsabilidade de julgar causas em se-

gunda e última instância.

Em 1832, com o Código Criminal, Goi-

ás foi dividido em quatro Comarcas: a de 

Goyaz (capital da Província e cinco vilas e 

dois julgados);  a de Santa Cruz ( quatro vi-

las e um julgado), a de Cavalcante( três Vi-

las e dois julgados) e a de Palma (cinco vilas 

e um julgado). 

O aumento pouco melhorou os serviços 

da justiça, em face das distâncias conside-

ráveis, a deficiência das estradas e transpor-

tes, bem como ausência de juízes nas co-

marcas, cujas funções eram exercidas em 

caráter precário pelos juízes municipais. 

No ano de 1850, a Lei n. 19 dividiu em 

sete as quatro Comarcas existentes. 

Decorrido um lustro, das nove comarcas 

existentes cinco estavam desprovidas de ju-

ízes em exercício, três se achavam  vagas e 

em duas os titulares estavam em gozo de li-

cença para tratamento de saúde. 

Somente trinta anos depois, ou seja, 

meio século após a vigência da nova ordem 

constitucional, é que o dispositivo consti-

tucional concernente à estrutura judiciá-

ria veio a ser implementado em Goiás. Em 

1874, instalaram-se mais sete Tribunais de 

Relações, inclusive os de Goiás e de Mato 

Grosso. Neste Estado, o Tribunal da Relação 

foi instalado em 1º de maio daquele ano, no 

Governo de Antero Cícero de Assis. Assu-

miu o cargo de Presidente, em caráter in-

terino, o desembargador José Ascenço da 

Costa Ferreira, até a posse do Presiden-

te efetivo, Desembargador Adriano Manoel 

Soares, em 17 de agosto daquele ano. 

A Província, por força da Lei provincial 

de 29 de julho de 1872,  dividia-se em tre-

ze Comarcas: Goyaz, Rio da Almas, Rio Ver-

de, Rio Maranhão, Rio Corumbá, Rio Para-

nahyba, Imperatriz, Cavalcante, Rio Paranã, 

Posse, Palma, Porto Imperial e Boa Vista.  

Quando da instalação do Tribunal de 

Relação, em 1874, segundo anota Coelho 

Vaz, já tinham se acrescentado três Comar-

cas àquelas já nominadas: Santa Cruz, Co-

xim e Rio Tocantins. A Corte goiana com-

pôs-se de cinco juízes de direito, quais se-

jam, além daqueles que assumiram como 

Presidentes ( José Ascenço Ferreira, inte-

rino, e o  efetivo, Adriano Manoel Soares) 

os desembargadores Luiz José de Medei-

ros, Joaquim de Azevedo Monteiro e Elias 

Pinto de Carvalho.  

Todos eles vieram de outras Províncias, 

pois Goiás não contava com juízes com 

formação jurídica para compor o novo Tri-

bunal da Relação. Na verdade, somente em 

fevereiro de 1903, no governo do Presiden-

te José Xavier de Almeida, instalou-se na 

cidade de Goiás, então capital, a Academia 

de Direito de Goiás, cujos primeiros docen-

tes foram os desembargadores Luiz Gonza-

ga Jaime, Antônio Pereira de Abreu e Ma-

tias da Gama e Silva. No ano seguinte, o 

corpo docente ampliou-se com a nomea-

ção do des. Coriolano Augusto de Loiola e 

dos drs. Sebastião Fleuri Curado e Vicente 

Miguel da Silva Abreu. A primeira turma de 

bacharéis formados em Goiás, em número 

de dezesseis acadêmicos,  colou grau em 

dezembro de 1905. /

Em seu ensaio “Centenário da Relação 

de Goiás”,  Clenon de Barros Loyola ob-

serva que, para a primeira sessão ordinária 

da Corte, no dia 5 de maio, foram convo-

cados os Juízes da Capital, Jerônimo José 

do Campos Curado Fleury, e da Comarca 

do Rio da Almas, Benedito Felix de Souza, 

em substituição aos desembargadores Elias 

Pinto de Carvalho, nomeado Procurador da 

Coroa, que obtivera prorrogação de pra-

zo para assumir o cargo, e Adriano Manoel, 

Presidente nomeado, que não comparecera 

à instalação, por se achar ainda em viagem 

para a província goiana.   

Goiás possuía, então, 16 comarcas, das 

quais oito achavam-se desprovidas de juí-

zes togados.

No Almanach da Provincia de Goyas 

(para o ano de 1886), Costa Brandão informa 

que a província tem 17 comarcas, entre pro-

vidas e não providas, sendo duas nesta úl-

tima situação. A grande extensão territorial 

das Comarcas dificultava o acesso e a reali-

zação dos serviços da Justiça. A maioria de-

las  ficava entregue aos juizes municipais, 

sem formação jurídica adequada ao exercí-

cio do cargo, além de comprometidos com 

a política local. Essa  situação era agravada 

pela precariedade dos meios de comunica-

ção,  praticamente inexistentes, e a escassez 

das estradas, que se tornavam  intransitáveis 

no período das chuvas. 

A República não provocou grande alte-

ração nesse estado de coisas, ainda que te-

nha conferido ao Poder Judiciário atribui-

ções e prerrogativas voltadas à sua autono-

mia, erigindo o Supremo Tribunal Federal 

como guardião da ordem constitucional. 

Aos Estados foi conferida a competência 

para legislar sobre a sua estrutura judiciá-

ria. Os valores do coronelismo que caracte-

rizaram a República velha não deixavam de 

repercutir na estrutura do Poder judiciário 

e na sua manifestação funcional, atuando 

a jurisdução em consonância com os inte-

resses politicos da aristocracia rural, sendo 

comum a prática do nepotismo, do apadri-

nhamento e do patrimonialismo que não 

distinguia o público do particular.  

A criação de Goiânia, como nova capi-

tal do Estado, na década de 30, e de Bra-

sília, na década de 60, foram os dois mar-

cos mais importantes na evolução da his-

tória social, política e econômica do Estado 

de Goiás,  no século XX, influenciando com 

profundidade na estrutura do sistema judi-

ciário do Estado, para torná-lo mais arejado 

e efetivo. A localização da nova capital em 

região mais central, plana e salubre, apta 

aos influxos da modernidade, deu um novo 

impulso ao desenvolvimento da região, 

acelerando-se essa onda desenvolvimen-

tista com a transferência da capital fede-

ral para o planalto central. Um novo tempo 

se abria para a realização do poder jurisdi-

cional. A Constituição de 1988 deu foros de 

verdadeiro poder de Estado ao sistema ju-

diciário, e, no que tange à organização da 

justiça nesta região, criou o Estado do To-

cantins, alterando profundamente a estru-

tura judiciária goiana. n

ITANEY F. CAMPOS É DESEMBARGADOR DO TJGO
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JUIZADO DA INFÂNCIA 
E JUVENTUDE

PROJETO 
ANINHAR

HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO 
E RESPEITO ÀS CRIANÇAS AMPARADAS
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O 
Projeto Aninhar, do Juizado da In-

fância e da Juventude da comarca 

de Goiânia, nasceu de um sonho da 

juíza Mônica Gioia, quando lá atua-

va. Trata-se da capacitação e apri-

moramento das entidades de acolhimen-

to em Goiânia, visando ao bem-estar das 

crianças amparadas por estas organizações. 

Mônica Gioia explicou que, numa das visi-

tas técnicas realizadas pelo Juizado nestas 

instituições, constatou-se que havia muita 

desorganização, falta de pessoal, de limpeza 

e higiene, de estrutura e de individualização 

dos objetos das crianças. Com isso, solicitou 

à pedagoga Lívia Regina Ferreira Silva Lima 

um projeto que suprisse todas estas falhas.

Segundo ela, o trabalho começou pelo en-

tão Codomínio Sol Nascente, hoje Residencial 

Professor Niso Prego, único de Goiânia à épo-

nica Gioia. Segundo ela, por pior que seja a fa-

mília, ela é referência, mesmo que a criança 

não receba amor, carinho, atenção e afeto. “O 

vínculo familiar é muito forte e quando ela é 

retirada do seio familiar, já chega na institui-

ção acolhedora traumatizada”, pontuou.

“Quando me deparei com esta situação, fi-

quei estarrecida. Tudo era coletivo. As crian-

ças dividiam tudo, os brinquedos, as chupe-

tas, as mamadeiras e as escovas de dentes. 

Chamamos os gestores das instituições e ex-

plicamos que toda criança tem de ter noção 

de pertencimento, de ter suas coisas sepa-

radas, individualizadas. Isto gera o entendi-

mento de que isso é meu, que tenho de cui-

dar, de organizar, levando à criança ao senso 

de responsabilidade”, observou Mônica Gioia. 

Conforme salientou, as escova de dentes e as 

de cabelo se misturavam. No armário de sa-

ca, vinculado ao Estado de Goiás, e em fase 

de municipalização. Ele é único na Capital a 

receber crianças de 0 a 12 anos de idade.“Lá 

foram detectados diversos problemas como 

a falta de rotina das crianças, conflitos inter-

nos com funcionários, limpeza e, o mais gra-

ve, de ordem administrativa. Tivemos de in-

terferir. Foi algo bem grave e, inclusive, colo-

camos a Corregedoria Geral da Justiça nesta 

situação. Foi neste contexto, que idealizei o 

Projeto Aninhar,” explicou a juíza.

O Aninhar é um projeto que visa basica-

mente a auxiliar na capacitação dos servido-

res de modo contínuo, com cursos e pales-

tras, auxiliando os próprios gestores na ma-

neira correta de lidar com as crianças que 

estão em situação de extrema vulnerabilidade 

e tristeza, “porque o acolhimento provoca so-

frimento tremendo na criança”,ressaltou Mô-

patos, as crianças usavam qualquer um, as 

vezes um número bem maior. Foi a partir daí 

que iniciou- se um trabalho com os servido-

res que até então não tinham esse entendi-

mento. Foi feito um plano político contínuo 

pedagógico de orientação, no sentido de me-

lhorar a situação da instituição.

Com este trabalho, as 43 crianças aco-

lhidas no Residencial Professor Niso Prego 

tiveram seus objetos individualizados. Mô-

nica Gioia disse que teve a oportunidade de 

ir nesta instituição depois do Aninhar e fi-

cou surpreendida com mudanças de hábi-

tos, não só em relação a individualização 

dos objetos pessoais, como também em re-

lação a postura dos educadores, a humani-

zação dos atendimentos e dos espaços, res-

peitando as crianças como sujeitos de direi-

tos que elas são, pontuou a magistrada.
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ALFABETIZAÇÃO
A pedagoga Lívia Regina também se surpre-

endeu com a falta de organização das ins-

tituições, principalmente a do Condomínio 

Sol Nascente. “As toalhas eram coletivas e is-

so causava muita epidemia. Piolho e sarna 

eram muito comuns. A falta de educadores 

preparados para lidar com as crianças era vi-

sível pelo vocabulário, pela postura. As crian-

ças não tinham uma rotina que favorecesse 

o seu desenvolvimento durante o tempo que 

ficavam no abrigo, bem como no âmbito es-

colar. Cerca de 50% delas não estavam alfa-

betizadas”, afirmou a profissional.

EVOLUÇÃO
Para a pedagoga, são gritantes os avanços 

conseguidos nestes dois primeiros anos 

de implantação e execução do Aninhar 

em relação aos abrigos, principalmente no 

Professor Niso Prego. Segundo ela, o pro-

jeto é bem maior e também avança para 

as instituições que cuidam dos adolescen-

tes, as ONGs, com a expectativa de que se-

ja construída uma casa de transição para os 

adolescentes que completam 18 anos e não 

têm para onde ir.

Na coordenação da instituição Profes-

sor Niso Prego, a pedagoga Camila Olivei-

ra Xavier de Siqueira afirmou que as crian-

ças sentiram a mudança. “Quando fazemos 

a organização das roupas delas nas caixas 

organizadoras, vão logo dizendo: essa rou-

pa é minha, este sapato é meu”, destacou. A 

pedagoga destacou, ainda, a atribuição de-

talhada de cada funcionário, observando 

sua qualificação, suas habilidades.

Antes da instituição ser municipaliza-

da, as relações no então Sol Nascente eram 

autoritárias e impostas pela administração, 

afirmou Camila Oliveira Xavier de Siqueira. 

Com o Aninhar, as dificuldades da institui-

ção foram expostas e, a partir daí, essas fa-

lhas começaram a ser sanadas de maneira 

profissional. Hoje, temos diversas parcerias, 

visitas até mesmo do Juizado da Infância e 

da Juventude, até então não bem-vindas.”

Em outubro de 2017, o Residencial Pro-

fessor Niso Prego contava com nove 

crianças de zero a nove meses de idade; seis 

de nove meses a dois anos; 

oito de dois a quatro anos e, 

24 outras, de seis a 12 anos de idade. n

A partir deste quadro e contatos com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, 

aumentou, nesta instituição, o número de 

cuidadoras para os bebês, que esperavam 

em média 2 horas para serem atendidos, 

desde a alimentação a higiene. “A partir da 

força-tarefa do Juizado da Infância com in-

tervenções e orientações é visível a melho-

ra nesta instituição”, observou Lívia Regina. 

Como exemplo, citou o ingresso de educa-

dores qualificados para cuidar das crianças, 

a higienização e organização tomou outra 

perspectiva; as crianças começaram a ter 

uma rotina pedagógica de desenvolvimento 

dentro da instituição; as psicólogas passa-

ram a atender os casos mais graves que pre-

cisam de intervenção mais séria, com a co-

locação dos necessitados na rede de aten-

dimento, e as crianças foram inseridas em 

escola de período integral.

A partir da força tarefa do Juizado da Infância com intervenções 
e orientações é visível a melhora nesta instituição”
LÍVIA REGINA, ANALISTA JUDICIÁRIA - PEDAGOGA- JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE GOIÂNIA
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RAIO-X DA COMARCA
UMA DAS PORTAS 
DE ENTRADA PARA O ESTADO

Reportagem 
Arianne Lopes

Fotos
Aline Caetano 

L 
ocalizado no Sul do Estado de Goiás, 

o município de Itumbiara faz divisa 

com Minhas Gerais e fica localizado a 

204 quilômetros de Goiânia. A cida-

de é considerada o portal de entrada 

para o Estado e um dos maiores exportado-

res de Goiás, devido a sua proximidade com 

Minas Gerais e São Paulo. Segundo o Índice 

de Desenvolvimento Municipal (IFDM) que 

estuda e acompanha anualmente, desde 

2008, o desenvolvimento socioeconômico 

de todos os mais de 5 mil municípios bra-

sileiros em três áreas de atuação: emprego 

& renda, Educação e Saúde, apontou Itum-

biara como a melhor cidade para se viver 

em Goiás, seguido de Rio Verde e Catalão, 

todas de alto desenvolvimento. 

Com uma pontuação de 0,8540, ela ocu-

pa, no ranking nacional, a 75ª posição. Os 

resultados obtidos têm base em informa-

ções oficiais dos ministérios da Educação, 

Saúde, Trabalho e Emprego. A metodolo-

gia foi aprimorada para captar os novos 

desafios do desenvolvimento brasileiro. O 

principal incremento foi situar o Brasil no 

mundo, com base em padrões de desen-

volvimento encontrados em países mais 

avançados. A cidade tem ainda como en-

tre seus principais pontos turísticos o Rio 

Paranaíba, a Cachoeira do Salitre, o Farol 

da Beira Rio e a Ponte Affonso Penna, sen-

do esta última responsável por interligar os 

estados de Goiás e Minas Gerais.
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INFÂNCIA E
JUVENTUDE

Para o juiz titular da 1ª Vara (Cível e da In-

fância e Juventude), Sílvio Jacinto Perei-

ra, diz que atuar na área da infância e ju-

ventude de Itumbiara exige um “olhar mais 

amplo”, ou seja, para ele, é uma matéria que 

não está só no ambiente jurídico. “Te exi-

ge um olhar muito mais amplo. Você tem 

que ficar atento e provocar as redes de pro-

teções. Aqui, tentamos o possível para uma 

boa convivência. Processualmente falando, 

você precisa de intervenção de uma equipe 

interdisciplinar. As suas decisões são toma-

das com base em outras ciências, em outros 

ramos de conhecimento. Isso é mais com-

plexo, mas por outro lado, não tem como 

você tomar uma decisão sem olhar o as-

pecto interdisciplinar. A criança e o adoles-

cente é um ser muito complexo, e você tem 

que considerar todos os aspectos sobre a vi-

da deles: familiares, escolares, relações so-

cioafetivas, por isso, exige um olhar muito 

mais amplo”, explicou.

Em Itumbiara, há um centro de interna-

ção com capacidade para 20 adolescentes. 

Atualmente, estão no local, 14 meninos e 2 

meninas. No entanto, não há espaço para 

receber meninas, por isso foi improvisa-

do um alojamento para as menores. “É um 

prédio antigo que foi construído na década 

de 70 para ser uma escola primária. Com o 

passar do tempo, fizemos algumas adequa-

ções e hoje funciona como centro de inter-

nação”, frisou, ao informar que uma vez por 

mês ele realiza visita no local. “Aqui tenho 

também o papel de corregedor”.

Segundo o magistrado, uma realida-

de observada em Itumbiara é que o muni-

cípio fica na divisa entre estados, havendo 

a rodovia que é muito movimentada, sen-

do propício ao crime organizado. “Assim, os 

adolescentes são os alvos para esse tipo de 

crime, principalmente o roubo. Havendo o 

rompimento familiar e escolar fora do co-

mum, já com 13 anos eles têm esse desli-

gamento da família, sendo assim, roubam 

para comprar drogas e se tornam líderes no 

tráfico”, enfatizou.

Segundo o diretor do Foro da comarca 

de Itumbiara, José de Bessa Carvalho Filho, 

na comarca são oito magistrados divididos 

em três juizados mistos, três varas cíveis e 

duas criminais, sendo que todas as unida-

des judiciárias estão providas. Possuiu cer-

ca de 21 mil processos e conta com cerca 

de 200 servidores entre efetivos, comissio-

nados, cedidos, terceirizados e estagiários. 

“Tem um número satisfatório de juízes e 

não só isso, mas o comprometimento dos 

colegas com a prestação jurisdicional faz 

com que Itumbiara seja hoje uma comarca 

bem servida”, salientou.

Para ele, o principal desafio é manter 

a estrutura adequada para fazer frente ao 

serviço que os é colocado. “O número de 

demandas vem crescendo anualmente, a 

litigiosidade vem aumentando. E, isso im-

plica em criação de novas rotinas de tra-

balho, em aprimoramento do trabalho não 

só nas serventias como também nos gabi-

netes para tentar manter a rotina e temos 

conseguido”, ressaltou. De acordo com ele, 

de dois anos para cá, desde que está na co-

marca todas as varas conseguiram manter 

seu acervo, com exceção da 3ª cível  - vara 

em que é titular -. Porém, agora está re-

duzindo novamente. “Então eu digo que o 

grande desafio seria mantermos nosso tipo 

de serviço e a qualidade para os anos que 

vão vir”, completou.
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HARMONIA
O promotor de Justiça José César Naves de 

Lima Júnior ressaltou a harmonia na atu-

ação do MP junto ao Poder Judiciário, aos 

policiais e a OAB local. “Nossa relação é har-

moniosa e respeitosa. Trabalhamos de uma 

de maneira equilibrada, produzindo a Jus-

tiça. O Judiciário aqui é muito dinâmico e 

tem uma atuação muito forte. Em Itumbia-

ra os processos são rápidos e há um esforço 

grande de todos”, salientou.

O presidente da subseção da OAB-GO 

em Itumbiara, Márcio Rodrigues Vieira, 

também afirmou que a relação entre os po-

deres de Itumbiara é harmoniosa. Ele clas-

sificou a comarca de Itumbiara como “boa”. 

“Aqui todas as unidades judiciárias estão 

providas. O trabalho é célere. Essa relação 

beneficia o cidadão que busca do Poder Ju-

diciário”, frisou, ao dizer que em Itumbiara 

são 500 advogados e por ser uma comarca 

de fronteia atendem também advogados de 

outros municípios. A relação com o Poder 

Judiciário é de “portas abertas” com a OAB. 

“Temos aqui um diálogo, não é algo enges-

sado de hierarquia. n

1ª Vara (Cível e da Infância e da Juventude)  

SÍLVIO JACINTO PEREIRA

2ª Vara (Cível e da Fazenda Pública Estadual) 

CARLOS HENRIQUE LOUÇÃO

2ª Vara Criminal (crimes dolosos contra a 

vida, Pres. Trib. Juri e crimes em geral)

ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA

2º Juizado Especial Cível e Criminal 

VINÍCIUS CALDAS DA GAMA E ABREU

1ª Vara Criminal (crimes em geral e execuções penais) 

FLÁVIO FIORENTINO DE OLIVEIRA

Vara de Família e Sucessões 

DANILO FARIAS BATISTA CORDEIRO

3ª Vara (Cível, da Fazenda Pública Municipal, 

de Registros Pública e Ambiental)

JOSÉ DE BESSA CARVALHO FILHO

(Dir. Foro – Dec: 332/2017)

1º Juizado Especial Cível e Criminal 

ROBERTO NEIVA BORGES
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A TRANSITIVIDADE 
DO VERBO PROCEDER 

Texto 
Gláucia Mendonça

Ilustração
unsplash

liares ser, estar e ficar e o particípio do verbo 

que se pretende apassivar. Somente verbos 

transitivos diretos, os quais pedem comple-

mento, sem auxílio de preposição, admitem 

a formação de voz passiva.

No entanto, tornou-se de largo uso, em 

textos jurídicos, o verbo proceder, no senti-

do de realizar algo, ora como transitivo di-

reto, ora como transitivo indireto, ou seja, 

apassivado. A título de ilustração, vejamos 

dois trechos extraídos de acórdãos: 

É 
verbo transitivo indireto, na acepção 

de dar início, levar a efeito, realizar, 

cujo sentido se completa com um 

termo introduzido por preposição 

necessária, que é, segundo o gramá-

tico Eduardo Pereira, o liame natural dos 

complementos que se chamam indiretos.

Na tradição gramatical, a preposição no 

objeto indireto não permite que os verbos 

transitivos indiretos se construam na voz 

passiva, a qual se forma com os verbos auxi-

•  “De ofício, procedo o redimensionado 

das penas aplicadas...”

*Correção: procedo ao...

Verbo transitivo indireto, nesse contexto, pede 

objeto indireto com auxílio de preposição.

•  “Determino seja procedida a intimação...”

*Correção: proceda-se à intimação...

Verbo transitivo indireto, nesse contexto, 

como já visto, não se constrói na voz passiva.

De passagem, elucidemos essas proprieda-

des com exemplos do texto do Código de Pro-

cesso Civil/2015 (§ 2°, art. 756) e do Código de 

Processo Penal (§ 4°, art. 39), respectivamente:

•  O juiz nomeará perito ou equipe multi-

disciplinar para proceder ao exame do 

interdito e designará audiência de ins-

trução e julgamento após a apresenta-

ção do laudo.

•  A representação, quando feita ao juiz ou 

perante este reduzida a termo, será re-

metida à autoridade policial para que 

este proceda a inquérito.

É interessante notar que o verbo obe-

decer, conquanto a regra tradicional reco-

mende sua classificação em transitivo indi-

reto com termo regido por preposição, tam-

bém admite seu uso como transitivo direto, 

por guardar reminiscência do português 

antigo. Logo, pode ser apassivado.Assim, 

leciona, por exemplo, Evanildo Bechara: “ A 

lei é obedecida pelos cidadãos.”

Na língua culta moderna, entretan-

to, consagrou-se como transitivo indireto, 

é o que nos ensinam, dentre outros, Celso 

Cunha e Lindley Cintra, na Nova gramática 

do português contemporâneo.

Eis que o texto do Código de Processo 

Penal (Parágrafo único do art. 665) e do Có-

digo de Processo Civil/2015 (§ 3°, art. 960), 

por exemplo, ilustram o uso do verbo obe-

decer na transitividade indireta:

•  A ordem transmitida por telegrama obe-

decerá ao disposto no art. 289, parágrafo 

único, in fine.

•  A homologação de decisão arbitral es-

trangeira obedecerá ao disposto em tra-

tado e em lei, aplicando-se, subsidiaria-

mente, as disposições deste Capítulo.

Vê-se, embora exposto com singeleza, 

que o verbo proceder, empregado como 

transitivo indireto, não se constrói na voz 

passiva, ao passo que certos verbos, a exem-

plo, de obedecer, de dupla regência, admite 

a formação de passiva. n

Lições Vernáculas, 
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