
Ata do 30 Encontro Regional da CGJ一Bi6nio 201 9-2020 

Tema Audiencia PUblica na Comarca de Itumbiara-GO abrangendo as 
Comarcas da 40 Regi白o (Bom Jesus, Buriti Alegre, Goiatuba, Joviania, 
Panama, Morrinhos, Pontalina e Cachoeira Dourada) 

Data e hora 

  

20/09/2019, 08 horas 

   

Audit6rio do Tribunal do Juni do FOrum de Itumbiara-GO Local 

Kenedy Augusto Batista Pereira 

Audiencia Interna com os Magistrados e Servidores 
Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho-Corregedor-Geral da Justiga 
Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas -30 Juiz Auxiliar da 
Corregedoria e presidente da Comiss白o Organizadora de Encontros 
Regionais 
Dr. Donizete Martins-10 JuにAuxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga 
Dr. Algomiro Carvalho Neto-20 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 
Justiga 
Dr. Claudia Henrique Ara自jo de Castro 一 Juiz Auxiliar da Presidencia 
Dr. Fl自via Fiorentino de Oliveira-Juiz de Direito e Diretor do Foro em 
Substituig白o da Comarca de Itumbiara 

Audiencia P自blica Externa 
Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho-Corregedor-Geral da Justiga 
Desembargador Nicomedes Domingos Borges 一  Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiga 
Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas:-30 Juに  Auxiliar da 
Corregedoria e Coordenador da Comiss白o Organizadora de Encontros 
Regionais 
Dr. Algamiro Carvalho Neto-20 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 
Justiga 
Dr. Flavio Fiorentina de Oliveira-Juiz de Direito e Diretor do Foro em 
Substituig白o da Comarca de Itumbiara-GO 
Dr. Arquimedes de Queiroz Barbosa-Promotor de Justiga de An白pal is 
Brena Racha Prata, representando o Prefeita Municipal de Itumbiara-GO 
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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goi白s 
Comiss白o Organizadora de Encontros Regionais 

PROGRAMAgAO DO ENCONTRO REGIONAL 

Quinta-Feira (19/09/201 9): 

C讐月as:.. 	._,. 	へ．. 	_ -X ._ 	,.-,- 
. vju: iviariape十興印aaa司IYa 一 ulvisaO\ae しerenciamento 00 ドJu・  
. Gestao djs Serveni伯敏 Utili加nda a Sis肥ma Controle: Natal Vieira Junior 一 Assessoria 
一 	 ＼ 	γ でー云  I 	X 	ノ  

/ ＼にこ，一  
D蚕晦ciel月Iho 
喫輪H目乳S蝉鵬  

Estado de Goi合s  島  
乙ョ 

Av Assis Chateaubriand. no 19 一Goias-CEP 74 130-011-i:one( 62) 3236 549 鷺  

Nº Processo PROAD: 201909000191487

Assinado digitalmente por: ANA PAULA SAAD CANEDO MACHADO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, em 25/09/2019 às 16:13.



Correicional CGJ; 
. Contadoria Marcelo Tiago da Silva 

Palestras 
. .O Novo CPC Inova96es. Cooperagao. Aplicag白o a outros ramos processuais (Processo 
Penal, Processo Administrativo e Processo Eleitoral)',ministrada pelo Dr. Aldo Guilherme 
Saad Sabino de Freitas, 30 Juに Auxiliar da Corregedoria 

Reuni6es: 
. Reuni白o do Extrajudicial com todas as serventias da 30 Regi白o, presidida pelo Dr 
Algomiro Carvalho Neto, 20 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga 

Sexta-Feira (20/09/201 9):  

Cursos 
. Sistema Controle da CGJ: Domingos Chaves 一 Diretoria de Tecnologia e lnformag白o da 
CGJ 
. Curso do Proad: Hudson Candido Rodrigues 
. Mediagao e Conciliag白o Judicial 一 Atuagao Institucional dos CEJUSC's. Jackson de 
Sousa Santos; 

Palestras 
Pericia Criminal, ministrada pelo Dra. Katiany Rossi Lucas, Assessora da 

Superintendencia da Policia Tecnico C旧ntifica da Secretaria de Estado da Seguranga 
PUblica; 
.'Orgamento Participativo. ministrada pelo Dr Irismar Dantas de Souza, Diretor Financeiro 
do Tribunal de Justiga do Estado de Goi白S 
."NEA", ministrada pela Ana Paula Saad Canedo Machado. Assessora do 30 Juiz Auxiliar 
da CGJ. Diretor Financeiro do Tribunal de Justiga do Estado de Goi白S 
. SAU 一 Servigo de Atendimento ao Usu白rio,ministrada pelo Kenedy Augusto Batista 
Pereira, Assessor Respons白vel pelo SAU da CGJ 
. Pai Presente". ministrada pelo Dr. Donizete Martins-10 Juiz Auxiliar da Corregedoria-
Geral da Justiga 

Reuni6es 
. Reuni白o Interna com os Magistrados e Servidores, no turno matutino, presidida pelo 
Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho. Corregedor-Geral da Justiga. 
. Audiencia PUblica aberta a Sociedade no turno vespertino, presidida pelo' 
uesemDargac1or sisieu uias iviaciei トulno ， しorregeaor－しerai aa justiga 
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1・ Ap6s os cumprimentos oficiais, Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas】 ン  
30 Juiz Auxiliar da Corregedダia iniciou a reuniao informando que o momento 
e oara ouvii suaest6es. reClamaC6es e d自vidas, franqueado a palavra a 
p1柾肩× ＼  × 、  ＼  」  × 
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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goi白s 
Comiss白o Organizadora de Encontros Regionais 

2. Mois白s Bento da Silva ， 一。esentante do Sindojusgo, solicitou a extens白。 、  
das tecnologias utilizadas pelo Tribunal de Justiga. como o acesso o Pjd,ao 
Mportal e ao Infoseg,que sao necess自rios para efetividade as demandas 
Solicitou ainda participagao na construg白o da Central de Mandados 
eletr6nicas, solicitou ainda que seja consertado o Ar condicionado da sala 
dos oficiais de justiga desa Comarca, em resposta. Dr. Aldo informou que J白  
existe PROAD para tratativas desta questao. Dr. ClaUdio informou que a 
Diretoria de Inform白tica conta com apenas 26 programadores e que seria 
necessario por volta de 150, e que atualmente existem 82 softwares, sendo 
necess白「1o otimにar esses sistemas 

3. Maraisa Mendonga Machado, Distribuidora da Comarca de Itumbiara-GO 
informou que h自 uma dificuldade de expedigao de Certidao de licitagao, pois 
o SPG nao est白 integrado com o Projudi, sendo necess白rio uma expedigao 
manual 

4. MunlIa Silveira e Pimentel. Escriv白o da 20 Vara Civel de Goiatuba-GO 
solicitou um auxilio na Padronizagao dos servi9os cartoranios judiciais. uma 
vez que os escrivaes ficam desassistidos na gestao dos trabalhos nas 
escrivanias. Em resposta Dr. Alda informou que h白 uma complexidade em 
padronizar os trabalhos, comegando por escolher o melhor modelo. Informou 
que ser自 montado uma central de processamento eletr6nico que funcionar白  
como uma grande escrivania. assim poder自  abrir caminhos mais amplos a 
padronizagao. assim sugeriu a Diretoria de Planejamento que realize um 
encontro de Diretores do Foro para tratar de Gest白o Cartor白ria e assuntos 
Correlatos 

5. Vara de Familia de Itumbiara, solicitou que seja providenciado um 
profissional de Sa自de para auxiliar os servidores do primeiro grau, visto que 
por vezes ficam com a sa白de comprometida em razao do grande volume de 
trabalho, na sequ白ncia a Diretora de Recursos Humanos informou que por 
inviabilidade financeira nao foi possivel este projeto, mas que a Diretoria de 
Recursos humanos est白  trabalhando na conscientizagao dos servidores e 
magistrados no cuidado da pr6pria sa自de, incentivando a pr白tica de 
atividades fisicas, bem como as pausas necess白rias durante a jornada de 
trabalho. 

6. Madalena Viviane Alves de Oliveira, Conciliadora do Cejusc de Luziania, 
indagou sobre a realizagao do curso de formagao de conciliadores, vez que 
atualmente ela realiza as audi6ncias conciliat6nias sozinha, na sequencia o 
Dr. Cl白udio Henrique de Castro. Juiz Auxiliar da Presidencia, informou q白e 
na e ooca em aue era Juiz Auxiliar da CGJ tomou conhecimento de que『 ， a 
maioria das じomarcas nao tinna servidores aue naviam reaiizaao o しu rsQ 
necessario exigico pelo じNJ, e essa intormagao roi ootiaa atraves aas 一  
respostas de oficios dos Diretores do foro, assim, sugeriu para que a CGJ 
ouvisse a EJUG para reallzag白o de novos cursos de conciliadores. Adiante o 
Dr. Fl自yb0 Fiorentino de Olivei田  Juiz de Direito e Diretor do Foro em 
S四stitlJ叫甲氏ciaもcomarca de iturnrnara sugeriu que tosse 旧ito um iraDaino 
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Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goi白s 
Comiss白o Organizadora de Encontros Regionais 

para incentivar o prestigio da conciliag白o na populag白o como um todo, pois 
ainda 白 predominante a cultura de litigiar. como exemplo mencionou que a 
prbpria prefeitura de Itumbiara-GO nao tem feito acordos. 

DELIBERA96ES DA AUDIENCIA POBLICA 

1. Ap6s as sauda96es oficiais, o Corregedor-Geral da Justiga, Desembargador 
Kisleu Dias Maciel Filho abriu o evento com um discurso, ressaltando 
especialmente que 'Somos todos agentes desse processo e o Encontro 
Regional e o melhor exemplo do esforgo continuo deste Orgao para que seja 
asseaurada a cada um de voces uma oDortunidade de crescimento el 
aprimoramenio e o aireito aa I ivre maniresiagao em suas aiversas nuances . 

2. Dr. Gerson Cabral, secret自rio da OAB subsegao local informou que o 
F6rum de Itumbiara nao tem rampa de acesso para pessoas com 
defici6ncia de mobilidade, o que dificulta o ingresso dessas pessoas a s 
dependencias do F6rum. O Dr. Roberto Neiva Borges, Juiz de Direito da 
Comarca de Itumbiara explicou que, em raz白o do reduzido n自mero de 
segurangas no pr6dio da Comarca, o Gabinete de Seguranga 
Institucional expediu oficio determinano que se fechasse umas das 
entradas do f6rum para compatibilizar com a quantidade de segurangas 
disponiveis, O Dr. Aldo sugeriu a instauragao de um PROAD para que 
seja comunicado a Divisao de Arquitetura para verificar uma solugao 
estrutural dessa questao nas depend6ncias daquele pr6dio. 

3. Dr. Leandro Martins Ferreira,advogado de Itumbiara. elogiou o tratamento 
dos magistrados da Comarca local com os advogados, e informou que a 
prefeitura esta necessitando retirar os servidores cedidos para a Comarca, 
mas que isso prejudicaria a eficiencia dos trabalhos judiciais. Na sequencia o 
Corregedor-Geral ressaltou a situagao financeira que o Estado de Goi白s vem 
enfrentando torna o assunto complexo e sem uma solugao imediata. Na 
sequencia. o Dr. Aldo ponderou que o Tribunal de Justiga tem empreendido 
esforgos no sentido de otimizar o trabalho em escrivanias e gabinetes 
judiciais utilizando a mao de obra disponivel no Poder Judici白rio,o que pode 
ajudar a mitigar o problema de carencia de servidores 

4. Jos白 Marcio Margonari. Servidor P自blico Municipal e membro do Rotary 
Clube, fez um elogio aos servidores e magistrados da Comarca de Itumbiara, 
indicando que o atendimento prestado ao p白blico e aos profissionais do 
direito esta humanizado e enfatizou que os magistrados. todos eles, sao 
acessiveis e comprometidos com a prestag白o jurisdicional para com a 
sociedade 

T. Dra. T白rc川a Alarcon. advoaada aue milita em ltumbiara e tamb白m nos 
ヒstaclos ce Minas じerais e b ao F-'auio, oontuou aue a しomarca ae i1umDiara1 
tem um acesso dilerenciado aos maaistrados. aue ciiaioaam e receDem os1 
advoaados. sem aualauer Imoecilrio ou ailicuiaaae ヒioaiou tamoem al 
atuacao do ビromotor Jose しesar Neves ae Lima, a川aenie e oreocuoaaoi 
conj.'as qu醸巡担s aacomuniaape. 	 1 
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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goi白s 
Comissao Organizadora de Encontros Regionais 

6. 0 Dr. Jos白 C白sar Naves de Lima, Promotor de Justiga de Itumbiara, elogiou 
nominalmente todos os Juizes da Comarca de Itumbiara, enfatizando que o 
trabalho deles enaltece o Poder Judiciario 

7. A Dra.Auriluce Pereira Castilho, advogada e professora da Ulbra,tamb白m 
elogiou a atuag白o de todos os magistrados da Comarca de Itumbiara, Por 
seu comprometimento com a prestagao jurisdicional e com a atengao 白  
comunidade, agradecendo ainda a disponibilizagao da sala no f6rum para a 
atividade de pratica juridica com os academicos, o que torna as aulas 
experi白ncias diferenciadas e motivadoras para aqueles que almejam 
carreiras juridicas 

8. Dr. Aldo determinou que seja formalizado 」unto 自 Ouvidoria do Tribunal 
de Justiga o elogio feito pelas advogadas, pelo servidor municipal e 
tamb白m pelo Promotor de Justiga a todos os magistrados de Itumbiara. 
Determinou ainda que seja formalizado junto 自 Ouvidoria do Minist白rio 
PUblico o elogio feito ao Dr. Jos6 Cesar Naves de Lima pela advogada 
Tarcila Alarcon . 

9. Audi6ncia encerrada 白s 15:46 
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