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Comiss白o Organizadora do Encontros Regionais 

一坦血些込ど迦回＆旦込旦α聖退q山E早皿狙過週  
COMARCAS DA 7a REGIAO  

Aos trinta e um dias do mes de maio do ano de dois mil e dezenove,a s 9h30min., no Audit6rio do 

Tribunal do J面 do F6rum da Comarca de Luzi加ia, teve inicio a Audiencia PUblica com as 

comarcas pertencentes a ア Regi加（Luzi加ia,A guas Lindas de Goiお， Alex如ia, Cristalina, Cidade 

Ocidental, '旬paraiso de Goi自s, Novo Gama e Santo Anめnio do Descoberto). O evento foi iniciado 

com 3 (t元s) apresenta6es, sendo a primeira uma exposigao sobre percia criminal, ministrada pelo 

Superintendente T6cnico Cientifico da Secretaria de Estado da Seguranga PUblica, Dr. Marcos 

Egberto Brasil de Melo, a segunda pelo Diretor de Tecnologia da Informa 加 da CGJGO, Dr. 

Domingos Chaves, com uma apresentag豆o sobre o Sistema Controle, e por U ltimo uma explan町ao 

sobre o oramento participativo, ministrada pelo Juiz Auxiliar da Presidencia, Dr. Fabiano Abel de 

Aragao Fernandes. Finalizada as apresenta6es foi aberta a audiencia, tendo sido dividida em trs 

partes: no perodo matutino destinada somente aos servidores e magistrados, lotados nas Comarcas 

pertencentes a 7 Regi加； em um segundo momento, somente aos magistrados; no periodo 

vespertino, aberto a todos os segmentos da sociedade. No perodo da manha, a mesa foi composta 

com as seguintes autoridades: o Corregedor-Geral da Justiga, Desembargador Kisleu Dias Maciel 

Filho; o 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga e Coordenador dos Encontros Regionais, 

Dr. Aldo Guilherme Sand Sabino de Freitas; o Juiz Auxiliar da Presidencia, neste ato representando 

o Presidente do Tribunal de Justiga do Estado de Goias Desembargador Walter Carlos Lemes; Dr. 

Fabiano Abel de Arag加 Fernandes, a Juiza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Luzi如ia, 

Dra. F!加ia Cristina Zuza; o Secret証io-Geral da Corregedoria Geral da Justiga, Dr. Rui Gama da 

Silva; e o Diretor de Correigao e Servigos de Apoio da CGJGO, Dr. S6rgio Dias dos Santos J如ior. 

Registraram-se a presenga de magistrados e servidores, conforme lista anexa. Passada a palavra ao 

Corregedor-Geral, cumprimentou todos os presentes, e ressaltou que optou por iniciar o Encontro 

na comarca de Luzi加ia, haja vista a carencia da regiao em raz加 da sua proximidade com o 

entorno, evidenciou que a falta de orgamento e de servidores torna cada vez mais dificil a presta 加  

de um servigo digno. Por fim, entregou o plano de. ges槌め da CGJGO a Dra. F!加ia Zuza, e 

ponderou que a finali 
零
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Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga, enalteceu o Encontro, e narrou que participou de um 

evento junto ao CNJ, e que la constatou, em breve resumo, que as Corregedorias de Justiga, nos 

Ultimos cem anos, tinham em principio um car飢er apenas sancionat6rio, e que com o passar do 

tempo passaram a ser 6 rg加s normativos, sendo que na atualidade incluiram em sua essencia um 

cunho orientativo. Disse que nestes cinco meses de gest加 tem aprendido bastante, e que a melhor 

forma de estabelecer metas e ouvir. Relembrou das limita96es oramen面ias que acometem o 

Estado, e pontuou que devido a essa crise o momento e apenas para tomar ciencia dos projetos, 

sendo que criticas e sugestses serao constadas em ata, com a posterior possibilidade da criaao de 

eventuais PROADs, dos assuntos afetos a Corregedoria. Passada a palavra a Dra.Fl加ia ela 

cumprimentou a mesa na pessoa do Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, agradecendo a 

escolha da comarca de Luzi加ia para sediar o primeiro Encontro Regional. Agradeceu a Secretaria 

da Diretoria do foro, que desdobrou-se para a realiza 加 deste encontro. Franqueada a palavra, o 

Juiz de Direito e Coordenador do NUPEMEC, Dr. Rom6rio do Carmo Cordeiro, cumprimentou o 

Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, dizendo que 6 uma honra estar presente neste evento, O 

Juiz Auxiliar da Presidencia, Dr. Fabiano, destacou a honra de estar ao lado do Corregedor, pois 

teve a oportunidade de conhece-lo quando trabalharam juntos no TRE. Aberta a reuniao somente 

com os magistrados, foi franqueada a palavra a eles; 0 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiga solicitou opinises e manifesta6es sobre os deposit如os e oficiais de justiga, uma vez que 

existem v狙os PROAD's abertos que precisam ser andamentados. Tamb6m externou que tem 

trabalhado para que o Sistema Controle contabilize o decurso do prazo de 100 (cem) dias em批eis. 

Destaca que foi iniciado um PROAD na ges伍o anterior, em que consignou a necessidade de realizar 

uma consulta no CNJ, e partir deste processo, foi verificada a necessidade de munir a consulta com 

argumentos mais s6lidos, o que culminou no envio de um aditamento a consulta ja realizada ao 

CNJ. Passada a palavra ao Juiz Auxiliar da Presidencia e membro do Comi槍 Gestor Regional e 

Orgament顔o do Primeiro Grau, Dr. Fabiano Abel, disse que a quest加。rament証ia d crucial, e que 

estamos em crise. Discorre que teve a oportunidade de reunir-se com o Governador para participar 

de uma reuni加 junto a outros 6 rg加s e poderes, no qual foi informado que o Estado gasta quase 

84% (oitenta e quatro por cento) do oramento com folha de pagamento sendo que o Governador 

teria de escolher entre o pagamento dos bancos e da Uniao ou o pagamento dos sal師os, no qual foi 

sinalizado prioridade no pagamento dos sal証ios. Disse ainda, que os atrasos n加 foram culpa da 

gest加 do Estado, e que o repasse do duod6cimo do mes passado, somente foi feito no dia 13. Por 

isso a import如cia de manter o FUNDESP abastecido e evitar qualquer evas加 fiscal. O Juiz de 

Direito e Coordenador do NUPEMEC, Dr.  Rom師o. disse ciue algumas imolementacses foram 

renas e amua est讐議蕊篇ジ， como, por exemplo, atrelar a guia de custas ao 
Co肥叩面心eraldaJu師卿do 
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processo; Alertou que estas melhorias tem demorado. Narra ainda que existem pontos essenciais a 

serem explorados nos processos de assistencia judici紅ia, bem como no recolhimento das custas 

finais atravds do parcelamento. Teceu coment紅ios no sentido de que as Varas Criminais tamb6m 

devem trabalhar no levantamento de custas, especialmente, na progress加 de regime, na qual 

repercute uma arrecad町ao consider如el. Durante a apresentag加 do Sistema Controle, a Juiza de 

Santo Ant6nio do Descoberto, Dra. Patricia de Morais Costa Velasco, indagou se existe alguma 

ferramenta capaz de verificar quando o processo es琉 chegando prximo aos cem dias. Na 

sequencia, foi respondido e demonstrado pelo Diretor da TI, Dr. Domingos Chaves, que ha essa 

possibilidade de relat6rio e foi apresentado outros filtros que facilit加i na gest加 de processos, 

como, por exemplo, o filtro de tipo de conclus加．  Foram demonstrados os novos g血ficos e 

釦ncionalidades do Sistema Controle, que possivelmente entra慮o em vigor. Dada a palavra, a 

escriva da ia Vara de Familia de Luzi飢ia,M面a Ednalma de Freitas Queiroz Leles, questionou 

como o Sistema Controle mencion通os processos que ficam na fase "844" (Suspenso Aguardando 

Cumprimento de Acordo). Ato contnuo, o Diretor da TI informou que poder ser analisado, 

para que seja incluido este dado no Sistema Controle, caso a fase tenha par含metro de prazo 

final, tendo em vista que n豆oh五 mais alteraf豆o no SPG (Sistema de Primeiro Grau). Finalizou 

informando que qualquer dUvida ou questionamento sobre o Sistema Controle podera ser enviado 

para o e-mail 亜回鵬国坐亜・ A servidora trouxe ao debate acerca da Resolugao no 59/2016 do 

6rgo Especial, que trata do processo judicial eletr6nico e versa sobre o cadastramento das partes, e 

sugeriu que tornasse obrigat6rio o preenchimento dos dados pessoais no PJD, no momento de os 

advogados cadastrarem a agao. Na sequencia, o 30 Juiz Auxiliar da CGJGO, Dr. Aldo Sabino, 

rebateu dizendo que do ponto de vista processual, tal obrigag加seria inconstitucional, pois proibiria 

o acesso a justiga. Asseverou, entretanto, que no caso do polo ativo que血o tenha o CPF cadastrado 

6necess狙00 m叔imo de ateng加， pois podem haver irregularidades de forma geral. Com  rel町加 a 

inteligencia artificial, o Juiz da Cidade Ocidental, Dr. Rodrigo Prudente, disse que existem 

precedentes em que as partes ao protocolarem as ases, conseguem burlar sua natureza, com o fito 

de manipular a competencia do Juizo. Levantou um segundo ponto em relag加 aos script de 

automa 加， que sao programas de ajuizamentos de a96es, indagando se o Tribunal de Justiga cri舶  

mecanismos para laborar nestas quest6es a fim de evitar estas falhas. Foi mencionado que varios 

Municipios ja utilizam a tecnologia Webservice, que comunicam automaticamente com o Sistema 

do PJD nas distribui96es das execu96es fiscais. O 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga, 

manifestou que ha possibilidade de no futuro ser implantado o PJE, e que nele hd alguns m6dulos 

de inteligencia artificial.ijue noder加 soluci而如narte destas uuest6es. Ressaltou uue h自 dez anos ja 

traoaina com讐pacn噂豊肥登讐 no りiu, sugerinuo que a rerramenta tem runcionaao 

既s. K眺Uび笛Maciel Filho 
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muito bem, movimentando prximo de 250 manifesta96es por dia. A Secret狙a de Gest加  

Estrat6gica e membra do Comite Gestor Regional e Oramen面io do Primeiro Grau, Dra. Mislene 

Medrado, informou que foi desenvolvida uma ferramenta de inteligencia artificial pela SGE e que 

em breve estara em funcionamento. Discorre que tal ferramenta, pode血 ser aprimorada de v組as 

formas, como alertando o magistrado de possiveis erros de cadastro e ainda indicando possiveis 

smulas. Quanto a ques低o dos Oficiais de Justiga, o 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiga, indagou se ha algum servidor acumulando atividade de Oficial de Justiga. Na sequencia, a 

Diretora do Foro da Comarca de Luzi飢ia, Dra. F!加ia Cristina Zuza, manifestou-se no sentido de 

que foi designado por Portaria, que uma servidora exercesse a fung加  de Oficial, sendo 

posteriormente pacificada essa ques恒o, com a acumulagao das fun96es de forma definitiva. O 

Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiga一 Sindojus, Moises Bento dos Reis, levantou ques抗。  

acerca do processo de regulariza 加  dos bairros, alegando que existem muitos problemas, 

especificamente em Luzi加a, tendo em vista que a Comarca det6m uma 加ea com at6 120 km da 

sede, e justificou que na mesma regi加 existem fruns bem mais prximo. Discorreu que os 

Oficiais de Justifa n豆o tem acesso ao PJD, o que tem dificultado muito o trabalho. Na 

sequ6ncia, o 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga, informou que existe o PROAD no 

40127, no qual o Desembargador autorizou que os JuIzes Diretores do Foro, faam uma 

customizaao dos bairros, resolvendo a questao no加bito da prpria Comarca. Respondeu ainda, 

que a ideia e dar autonomia para a Comarca, fazendo com que o Diretor do Foro designe uma 

pessoa para que faa as altera96es relacionadas a regionalizagao. Quanto ao acesso ao PJD, 

manifestou que 6 coerente e necess狙o o acesso. Em auxilio a esta questao, a Diretora do 

Gerenciamento do PJD, informou que ainda 頑o foi implementado o m6dulo da central de 

mandados, e assim que o fizerem sera possivel acessar todos os processos. O Diretor do Foro de 

Cidade Ocidental, Dr. Andr6 Rodrigues Nacagami, manifestou no sentido de que com a cria 谷o da 

central, representar自 um grande avango, pois n加 sera mais necess狙o imprimir os mandados e 

depois de cumpridos as digitaliza96es das pegas serao evitadas. Solicitada a palavra, a Diretora do 

Foro da Comarca de Luziania, Dra. Fl舗a Cristina Zuza, disse que foi recolhido um carro da 

Equipe Interdisciplinar de Luzi飢ia, em raz加 do excesso de quilometragem, o que tem gerado uma 

dificuldade da atuag加 da equipe; Desta forma, informou que foi aberto um PROAD para a 

aquisigao de mais um carro, haja vista que a falta vem impactando no cumprimento das atividades 

da equipe, culminando na necessidade de dilatar os prazos de cumprimento. Explicou, ainda, que 

neste PROAD, foram sugeridas medidas cooperativas entre as Comarcas, em que as equipes 

interdisciplinares de outras localidades, acudissem regi6es mais necessitadas. Na seauencia. a 

しooraenaaora aa uivis加ユ mllt町pronssionai ror引ise、 八/laria Nilva 十emancles cia S i1va. intormou a 
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impossibilidade das equipes de outras regi6es ajudarem com os processos da 7a regiao, tendo em 

vista a sobrecarga de processos em todas elas. Atribuiu que o nUmero de profissionais previstos para 

a Comarca Sede de Luzi如ia seriam de nove tecnicos e que o quadro chegou a ser completo, 

entretanto, aduz que dois desses profissionais pediram exoneragao e nao foram substituIdos e que 

duas servidoras da equipe estao gr自vidas, com previsao de entrarem de licenga maternidade. Exp6s 

que existe o PROAD no 162037 tratando desta quest豆o, e que concorda com as medidas 

tomadas pela Diretora do Foro, de suspender o atendimento de outros servifos tendo em vista 

a insuficiるncia de Recursos Humanos e Materiais, conforme descrito na Portaria 29/2019. 

Relatou, ainda, as queixas apresentadas pela equipe, nas quais alegam nao terem disponibilidade 

integral do veiculo adquirido, para que os tecnicos realizem os deslocamentos para atendimento das 

demandas. Pontuou que, no final de cada mes, falta combustivel e ainda se veem na necessidade de 

suspender atendimentos previamente agendados em outras Comarcas da Regiao, por motivo do uso 

do autom6vel, para outros fins alheios aos servigos da equipe. A Juiza de Direito do Juizado da 

Infncia e Juventude de Luziania, Dra. C6lia Regina Lara, elogiou o trabalho das equipes 

interprofissionais, dizendo que tiram "leite de pedra，二 Disse que a avaliaao interprofissional tem 

sido questionada, pois n加 sao estudos psicossociais, e que ap6s a Lei Federal 13.431/1 7, que tratou 

do depoimento especial da crianga e do adolescente, a policia parou de interroga-los, pois nao 

fazem mais a oitiva de criangas sem as salas de depoimento especial, ou seja, existem rus presos 

aguardando avalia96es interprofissionais ha 90 (noventa) dias. Enfatizou o problema da ausencia 

das salas de depoimentos especial. Na sequencia o Corregedor-Geral da Justiga, disse que foi muito 

oportuna a manifestagao da Dra. Celia, e que participou de um projeto da ASMEGO. conhecendo a 

import加cia desses recintos, descobrindo que no Estado de Goias existem apenas uma sala para este 

tipo de depoimento. Ressalta que obteve a informagao de que o projeto para implantagao destas 

salas ja esta em estado avangado, sendo que a ideia inicial seria para todo o Estado, por6m nao sera 

possivel. Pondera, entretanto, que priorizar言 a instalaf豆o de, pelo menos, uma sala em cada 

regi言o, e que levar貞  ao presidente do Tribunal, a ideia do atendimento m6vel, o que 

repercutir自， inclusive, com relaf豆o ao transporte destes menores. Disse ainda que foi 

averiguado a estatistica de produtividade dessas equipes que hoje contam com nUmeros 

assustadores de demandas. Por fim, enfatiza que unira esforgos com a Presidencia para dar uma 

atengao especial a esta questao. A Coordenadora da Divisao Interprofissional Forense, Maria Nilva 

Fernandes da Silva, disse que a questao da competencia da equipe interprofissional esta prevista no 

Estatuto da Crianga e do Adolescente em seu Art. 151 . Salienta, que nao obstante o Provimento no 

36 do CNJ, estabele旦旦 que as Comar房霧 com mais lOOmil habitantes e/ou com V証a esnecializada 

aa inrancia・ a甲a ter凶甲ae叫ipe exclusiva e叩posta por, no mlnimo・ um psicologo, um pedagogo e 
女  、ぐう  _. ．七  マ吊叫一  
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um assistente social, por quest6es orament如as o Tribunal de Justiga, acordou com o CNJ e 

implantou uma central de atendimento por regional. Aduz, que encontra-se em andamento a 

constru頭o de um fluxo, objetivando informar aos magistrados as especificidades que cada如a do 

conhecimento pode responder na realiza 加 das pericias. Narra, que atrav6s desse fluxo os 

magistrados de Varas afetas aos atendimentos das equipes, sugerir豆o uma quesitaf豆o minima, que 

norteie os estudos e pericias. Com  essas medidas pretende-se dar maior celeridade ao 

atendimento dos processos, pois os pedidos poder加 ser destinados para 証eas especificas, nao 

demandando o envolvimento das tres 如as, o que resultara em investiga6es mais celeres e 

assertivas, atendendo melhor as expectativas dos magistrados. 0 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria-

Geral da Justiga, informou que a arquitetura do Tribunal encontra-se a disposig加 para que faam 

sugestses sobre o projeto das salas especiais. O Diretor de Planejamento da SGE e membro do 

Comite Gestor Regional e Orament狙o do Primeiro Grau, Dr. Diego C6sar dos Santos, 

manifestou-se com relaao as salas, alertando que foi feito um estudo pela SGE, no qual foi 

encontrado no Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo a melhor estrutura no quesito custo e 

beneficio, e que o processo administrativo foi submetido a Presidencia, para deliberar acerca da 

instalag加， em 16 (dezesseis) Comarcas, ou at6 mesmo na totalidade das 127 (cento e vinte e sete) 

Comarcas do Estado. Dada a palavra, a escriva da 10 Vara de Familia de Luzi加ia, Maria Ednalma 

de Freitas Queiroz Leles, manifestou que atualmente a Comarca de Luzi加ia tem 28.006 processos, 

sendo 18.635 fisicos e 9.371 digitas, distribuidos em 6 Varas e 3 Juizados. Pondera que a Comarca 

conta com apenas 36 servidores, e que no momento restaram apenas 19 analistas para todo o 

trabalho, sendo a sobrecarga de trabalho desumana. Teceu, ainda, coment師os no sentido de que na 

capital existe um Centro de S舶de e que no interior n加 existe, o que acarreta no adoecimento dos 

servidores. Por fim, apresentou em lista a parte uma s6rie de sugestses assinadas por servidores. Na 

Sequencia o 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga, disse que ja existe um estudo no 

Tribunal de Justiga para implementar a resolug加 no 219 do CNJ, que criara centrais de trabalho 

remotas para auxiliar nas demandas do primeiro grau. A Secre面ia de Gesto Estrat6gica, 

representando o Comi肥Gestor Regional e Orgament証io do Primeiro Grau, Dra. Mislene Medrado, 

disse que h貞  uma s6rie de medidas que visam priorizar a politica de primeiro grau, sendo uma delas 

estabelecer um cronograma, para que servidores da h rea meio auxiliem nas comarcas queにm maior 

dificuldade de trabalho, estimando-se que em mddia 150 servidores passem a contribuir, 

exclusivamente, no primeiro grau. Esclarece tamb6m, que alem deste projeto, existe um outro, no 

qual as chamadas "Comarcas deficit 心s" como, por exemplo, aquelas que tem uma quantidade 

pequena de processqsem tr別rtlita 加，・ passem a laborar nos processos das Comarcas com maior 

votume. rona町a, au加鳳 que rol const蹴aao q叱 o custo de um processo em tramitacao oode van町  
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entre R$300 a R$1O.000, assim manifestou que neste momento de crise financeira,6 necess師o 

fazer mais com menos, sendo a prioridade o primeiro grau. Por derradeiro, evidenciou que a SGE 

tem trabalhado atraves de uma gestao colaborativa. O Juiz de Direito e Coordenador do 

NUPEMEC, Dr. Rom6rio do Carmo Cordeiro, manifestou que a digitaliza 加 6uma medida que 

tem d加inuido a mao de obra, e que, por exemplo, na Secretaria da sua Vara Judicial, que nao e 

oficializada, antes do processo digital haviam por volta de 30 funcio血rios, e que ap6s a 

digitaliza 加， apenas 05 (cinco) servidores. O Diretor de Planejamento e Programas da CGJGO, Dr. 

Cl6cio Silva Marquez, ressaltou a satisfaao do Desembargador Kisleu em estar presente no evento, 

e reforgou o pedido do Juiz Auxiliar da CGJGO, Dr. Donizete Martins de Oliveira, para que as 

Comarcas impulsionem mais o programa Pai Presente, haja vista que a Corregedoria possui 1500 

(mil e quinhentos) exames de DNA gratuitos, para que sejam feitos esses reconhecimentos. Na 

sequencia, foi encerrada a primeira parte do evento, exatamenteお 1 2h3 3mmn. A titulo de registro, 

no dia trinta de maio de dois mil e dezenove, foi ministrada a palestra pelo 30 Juiz Auxiliar da 

CGJGO, Dr. Aldo, com o tema: NCPC: "Inova 加， cooperaao e aplicag加 a outros ramos 

processuais (Processo penal, administrativo e eleitoral)", participando todos os servidores que se 

fizeram presente nas 03 salas de capaci町加， acompanhados dos estudantes da UNIDESC 一 Centro 

de Desenvolvimento do Centro-Oeste. No perodo vespertino, em continuidade aos trabalhos, foi 

reaberta a Audiencia P面lica, exatamente a s l4h36min, destinada tamb6m ao pUblico externo. 

Concomitantemente, aconteceu a capaci町加 dos servidores envolvendo temas afetos a Gest加，  

como curso do PROAD e Sistema Controle. Compuseram a mesa o Corregedor-Geral da Justiga, 

Desembargador Kisleu Maciel Dias FIlho, o 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga e 

Coordenador dos Encontros Regionais, Dr. Aldo Guilherme Sand Sabino de Freitas, A Diretora do 

Foro da Comarca de Luzi如ia, Dra. Fl如ia Cristina Zuza, o Prefeito de Luzi加ia, Sr. Cristov加 Nりz 

Tormim, o Presidente da C如ara Municipal de Luziania, Sr. Paulo Cdsar Cardoso Feitosa, o 

Delegado da GENARC, representando a Delegacia Regional, Dr. D面lo Martins Ferreira, o 

Tenente Coronel Comandante do 100 Batalh加 de Policia Militar, Elifaz da Silva Alencar e o 

representante da Subsegao da OAB de Luzi飢ia, Dr. Idelson Ramos Filho. Convidado ao uso da 

palavra, o Corregedor-Geral da Justiga, cumprimentou todos, dizendo que tem um carinho enorme 

por Luzi加ia, onde passou sua in伍ncia. Teceu coment狙os no sentido do qu加 importante 6 

aproximar o Judicihrio da comunidade local, ouvindo suas sugest6es e crticas, al6m da 

imprescindivel necessidade de oferecer uma ampla capacitagao aos servidores da casa. Expressou 

sua satisfa 加 ao ver uma a 加 institucional reunindo os tres poderes. O Prefeito de Luzi加ia, o Sr. 

Cristov加， cumprimentoい-.o..Corregedor-Geral da Justiga, e fez meng加 ao saudoso, Juiz de Direito, 

Dr. 費sleu Dias ( 4acie1湖く和ante por muツs anos na Comarca・ Na sequ6ncia, parabenizou o ×
×一＿ 	～へ～  ＼ユ叉～ーーーーノ 	 グ 
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to: nd血ando aぬ  

-\ \ ＼ く一＿_ 
Des. Kisteu Dias Madel Filho 
Cor咽edor-Geral da Jus廿卿do 

E肋do de Goias 

resolugao do (m6rito; 

Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, pela sua excelente atuagao como magistrado ressaltando 

sua hist6ria no Tribunal. Ato continuo, apresentou um Oficio solicitando a implementafao do 

projeto Pilares, que fora entregue ao Corregedor-Geral da Justifa, e ap6s protocolado atravis 

do PROAD no 20190600173072. Convidado a palavra, Dr. Aldo, cumprimentou a mesa atrav6s do 

Corregedor-Geral da Justiga, e narrou que d costume da CGJGO passar por todas as regi6es durante 

o bienio. Explicou que o Encontro Regional comegou na quinta-feira, com a capacita 加 dos 

servidores e que na sexta-feira iniciou-se com uma reuni加 entre magistrados e servidores. Dada a 

palavra a Dra.Fl加ia Zuza, cumprimentou a mesa na pessoa do Corregedor-Geral da Justiga e todas 

as demais autoridades, em especial os juIzes da Comarca. Franqueada a palavra ao pUblico, o 

Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiga 一 Sindojus, Mois6s Bento dos Reis, manifestou que 

tem percebido que existem muitos distritos judicirios que fazem parte de uma Comarca sendo que 

poderiam fazer parte de outra mais pめxima. Como sugestao prop6s que fosse feito um estudo sobre 

esse dimensionamento. Em resposta, a Dra.Fl加ia manifestou que reconhece essa dificuldade e que 

apoia a realizag加 de um estudo para otimizar essa que航o. O Advogado, Dr. Orlando Pinheiro, 

salientou que vem realたando um estudo aprofundado da quest議o latifundi貞ria, e nestas 

pesquisas, constatou a dificuldade de consultar os processos mais antigos, e requereu que estes 

autos sejam disponibilizados para serem digitalizados, paulatinamente, pelos servidores e pela 

OAB, e que ap6s digitalれados se貞o disponibilizados para toda sociedade. Nesse quesito, o 

Corregedor-Geral, ressaltou a importancia de cuidar deste acervo, e orientou que fosse feito o 

requerimento para saber qual medida a ser tomada. Passada a palavra a Vereadora, Sr.Luzia, ela 

manifestou sobre a falta da Defensoria PUblica, e que a prefeitura vem "quebrando o galho". 

Solicitou que envidassem esforgos em abrir uma Defensoria P仙lica na Cidade de Luzi加ia, sendo 

respondida em seguida pelo Dr. Aldo, o qual consignou que o Poder Judici紅io血o tem ingerencia 

nesta quest加， sendo tpica do Poder Executivo, mas que poder貞 enviar um oficio comunicando a 

necessidade de uma unidade da Defensoria na cidade. Momento seguinte, o advogado, Dr. 

Tiago, ressaltou o problema do CEJUSC, relatando que este funcionava das 8h あ 18h, e que 

atualmente funciona apenas at6 as 15h, o que vem causando prejuizos. Em resposta, a Dra.Zuza, 

asseverou que atualmente tem apenas um servidor do Tribunal naquele departamento, acompanhado 

de um cedido e alguns estagiarios, e que este hor狙o foi alterado com autorizaao do NUPEMEC, 

ou seja, em raz加 do deficit de funcion加os n加 restou alternativa senao a mudanga no hor紅io de 

んncionamento. Pondera inclusive, que retirou a atividade do Pai Presente do CEJUSC, para que 

頑o comprometesse o volume dos trabalhos. Dada a palavra a uma Advogada, indagou que nos 

processos digitais, q声辺do existem 祈os 叩s dados das partes, 。 processo 6 sentenciado sem 

e em)custas. Na sequencia, Dr. Aldo respondeu que pelo 
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しu Dias Madぞ  
Correg r-Geral da Justiぐa 

〕  ilherme Saad Sabino de Freitas 
or da Comiss加e 30 Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiga 

/ 

Dr. Aldo 
Coorde 

atual espirito cooperativo do processo a ideia 6 de que o Juiz utilize das ferramentas existentes para 

ajudar e cooperar com o processo. Passada a palavra ao Procurador-Geral Adjunto do Municipio de 

Luzi加ia, ele saldou a Corregedoria-Geral da Justiga, informando que a Comarca de Luzi如ia esta 

muito bem conduzida pela Juiza Diretora do Foro, Dra. Flavia Zuza e pelas demais magistradas. Ato 

seguinte, homenageou o saudoso Dr. Juiz de Direito Kisleu Dias Maciel, ato que foi respondido 

com muito aprego pelo Corregedor-Geral. O responsavel pelo NUcleo de Pr飢icas J面dicas da 

Unidesc, o Advogado Dr. Marcelo, agradeceu a palestra ministrada, e disse que foi firmado um 

termo de coopera 加 para atender as Audiencias em Luzi加ia e Valparaiso, e ponderou que foram 

recentemente notificados, para que fosse feito o pagamento do alugueres da sala do NUcleo de 

P歳icas Jurfdicas, sendo que atualmente essa e a血ica assessoria juridica existente na Cidade de 

Luzi姉a. Em resposta, o Dr. Aldo, manifestou que quanto a quest五o da cobranga do aluguel do 

espago, verificar貞 as normativas da questao, informando que essa mat6ria trata-se de ques伽  

afeta a Presid伽cia. Entretanto, discorre no sentido de que, se o servigo prestado 6 em prol do Poder 

Judici頭o deveria haver exce96es para a cobranga. A estudante da Unidesc, e estagi狙a volunt師a, 

pontuou que 6 muito importante para a sociedade a atua 加 do N如leo de Prtica Jurdica, tanto 

para a popul叫ao carente que precisa deste auxilio, tanto para os estudantes que es恒o tendo a 

oportunidade de aprender. Nao havendo mais manifesta96es, Dr. Aldo agradeceu a presenga de 

todos. Declarada finda a Audiencia PUblica exatamente 的 l6h4lmin. A presente ata vai assinada 

pelo Corregedor-Geral da Justiga, Desembargador Kisleu Dias Macidl Filho, pelo 30 Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiga, Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, e por mim, Kenedy 

Augusto Batista Pereira, Asse眠かA叫りar da Corregedoria-Geral da Justiga e membro da comiss加，  

編需舞無か  
As記ssor Auxiliar e membro da Comissao 

Organizadora de Encontros Regionais 
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