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dois Encontros Regionais On-line
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Infoseg: Interatividade em alta e participação  
de quase 70% dos oficiais de justiça

O Infoseg, uma das ferramen-
tas que integra uma rede de infor-
mações de Segurança Pública, 
Justiça e Fiscalização, foi objeto 
de orientação, debate e aprimora-
mento dos oficiais de justiça em 
maio durante seminário virtual pro-
movido pela Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Goiás. Em ja-
neiro deste ano, o Infoseg passou 

Devido à pandemia da Co-
vid-19, a Corregedoria-Geral da 
Justiça de Goiás realizou pela pri-
meira vez, nos meses de maio e 
julho, dois Encontros Regionais 
no formato on-line (da 10ª e 6ª 
Região Judiciárias, respectiva-
mente). O evento aconteceu em 
parceria com a Escola Judicial de 
Goiás (Ejug). O dois encontros en-
volveram 10 comarcas, 
sendo que o primeiro 
teve Iporá como Co-
marca Polo e o segun-
do Formosa.

Nos dois eventos 
foram realizados rol 
de capacitações, pai-
néis jurídicos, encon-
tros com representan-
tes do Extrajudicial, 
reuniões institucionais 
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“Nestes tempos de absoluta excepcionalidade, por força do distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19, cumprimos nossa 
missão à risca e não descuramos do nosso ideal de bem servir. São nas situações de crise que os potenciais afloram. Este momento será superado 
e fará de nós seres humanos melhores”.

Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho - Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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com magistrados e servidores 
e audiência pública. O primeiro 
teve 400 participantes e 200 ca-
pacitandos, enquanto o segundo 
teve mais de 700 participantes e 
cerca de 257 capacitandos nos 
três dias de realização, incluindo 
todas as atividades desenvolvi-
das. ► Leia as matérias na íntegra:  
http://bit.do/fGt4D e http://bit.do/fGt4H

a ser acessível aos oficiais de jus-
tiça após a edição do Provimento 
nº 2, que regulamentou o acesso 
desses profissionais ao sistema 
para consulta de endereços. A in-
teratividade e a participação maci-
ça de quase 400 oficiais de justiça 
foram marcas registradas do en-
contro.► Leia a matéria na íntegra:  
http://bit.do/fGt4J

Encontro Regional das 
12ª e 13ª Regiões

As 769 capacitações realizadas nos cinco 
encontros regionais com a participação de 
1.555 participantes apenas no ano de 2019, 
bem como o inalienável direito à cidadania, 
foram aspectos destacados pelo corregedor-
-geral da Justiça do Estado de Goiás, desem-
bargador Kisleu Dias Maciel Filho, durante 
audiência pública do 6º Encontro Regional 
da 12ª e 13ª Regiões, o último promovido 
presencialmente antes da pandemia da Co-
vid-19, em Uruaçu. ► Leia a matéria na íntegra:  
http://bit.do/fGt4K
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Justiça e dignidade para todos

Regulamentações diversas 
acerca da Covid-19
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lizou a primeira audiência crimi-
nal virtual de instrução e julga-
mento do País no início de maio 
com um réu preso com base 
no Provimento inédito nº 19, da 
Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Goiás. O ato regu-
lamentou em Goiás a realização 
de audiências de instrução e jul-
gamento por videoconferência 
em processos criminais consi-

derados urgentes, no âmbito do primeiro 
grau de jurisdição, em razão da pande-
mia do novo coronavírus.

Sensível e zelosa, a Corregedoria-
-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
tomou uma série de medidas durante 
este período de quarentena e de tra-
balho home office para amenizar os 
efeitos da pandemia, tanto no que 
tange a dar celeridade aos serviços 
prestados pela Justiça neste perío-
do quanto o que se refere à natureza 
orientativa e preventiva. 

As diversas regulamentações di-
zem respeito, por exemplo, a utilização 
da ferramenta “zoom” por magistrados 
para realizações de videoconferências, 
regras de proteção para os oficiais de 
justiça no cumprimento do seu dever, flu-
xo das prisões em flagrante por meio ele-
trônico e operacionalização de certidões 
eletrônicas através da Central de Regis-
tro de Imóveis. ► http://bit.do/fGxd2

Inovação: Novo Sistema do 
Extrajudicial é único no País

Um sistema moderno, arrojado e ino-
vador que refina o sistema de controle e 
fiscalização dos recolhimentos tributários 
devidos pelos serviços extrajudiciais e 
permite maior pontualidade, transparên-
cia e confiabilidade nos valores devidos e 
arrecadados. Com esse viés, a CGJGO, 
por meio da DTI e da Divisão de Geren-
ciamento de Sistemas do Extrajudicial, 
desenvolveu e implantou o novo portal 
do Sistema Extrajudicial Eletrônico (SEE), 
responsável diretamente pela queda de 
54% no atraso do pagamento dos tributos 
judiciais de 2017 para 2019.

Entre as inúmeras vantagens ofereci-
das pelo sistema, que já está implemen-
tado em 503 serventias extrajudiciais de 

Goiás, está a recriação de um modelo de 
selos eletrônicos que prioriza a imediata 
comunicação dos atos praticados, com 
total interoperabilidade entre os sistemas 
de automação cartorária, destacando-se 
no Judiciário nacional como o único que 
congrega a dupla funcionalidade de au-
tenticação e marcador tributário dos atos 
extrajudiciais.► Leia a matéria na íntegra:  
http://bit.do/fJAUo

Novo layout
Com um layout totalmente repagina-

do e técnicas mais modernas e funcio-
nais de acessibilidade e usabilidade aos 
usuários da Justiça, o site da Correge-
doria, que pode ser acessado pelo link 
(http://corregedoria.tjgo.jus.br), está de 
“cara nova”. 

Os principais serviços e sistemas 
da CGJGO passaram para o menu su-
perior, todos textos e conteúdos foram 
padronizados e atualizados, a cor e o 
brasão no cabeçalho foram alterados, 
além da inserção de banners com to-
dos os atos normativos editados pelo 
órgão censor durante este período de 
pandemia da Covid-19, a ordem crono-
lógica para julgamentos e a Carta de 
Serviços. ► Leia a matéria na íntegra:  
http://bit.do/fGwxt

Isolado, dentro do próprio gabinete 
no fórum de Jaraguá, interior de Goiás, 
o juiz Liciomar Fernandes da Silva, rea-

Primando pela 
excelência

Reforçando o compromisso da 
CGJGO em assegurar um serviço de 
excelência a ser prestado pela Justiça 
mesmo em tempos de pandemia do 
novo coronavírus e de regime de tele-
trabalho, a equipe do grupo de senten-
ça da Corregedoria, sob o comando 
do desembargador Kisleu Dias Maciel 
Filho, tem apresentado altos índices de 
produtividade e teve esse empenho e 
comprometimento reconhecidos pelo 
ouvidor-geral da Justiça de Goiás, de-
sembargador Carlos Alberto França, em 
carta de elogio direcionada ao grupo no 
mês passado. ► Leia a matéria na íntegra:  
http://bit.do/fGwxn

Liciomar explicou que mesmo em 
tempos tão complexos, a Justiça tem 
procurado alternativas e soluções para 
que todos os cidadãos sejam pronta-
mente atendidos. Para o magistrado, 
a comunidade carcerária também pre-
cisa ser atendida com dignidade e o 
Poder Judiciário está preocupado em 
movimentar esses processos. “Não te-
mos outra alternativa no momento e a 
população carcerária também merece 
um julgamento célere, justo e digno”, 
pontuou. ► Leia a matéria na íntegra:  
http://bit.do/fGt6k

http://corregedoria.tjgo.jus.br
http://bit.do/fGt6k
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Combate à lavagem 
de dinheiro

O corregedor-geral da Justiça do 
Estado de Goiás, desembargador Kis-
leu Dias Maciel Filho, e o juiz Algomiro 
Neto, auxiliar da CGJGO, participaram 
em março das discussões acerca do 
Provimento nº 88/2019, da Correge-
doria Nacional de Justiça, que incluiu 
notários e registradores no protocolo 
internacional de prevenção e combate à 
lavagem de dinheiro. ► Leia a matéria na 
íntegra: http://bit.do/fGt6o

Magistrados que integram os Jui-
zados Especiais e Turmas Recursais 
em Goiás aprovaram no começo de ja-
neiro deste ano enunciados nos âmbi-
tos cível, criminal e da fazenda pública 
durante o 2º Encontro de Precedentes 
dos Juizados Especiais, realizado pela 
CGJGO, na Ejug. No total, foram oito 
enunciados aprovados: quatro no âm-
bito cível (nºs 20, 21, 22 e 23), um na 
seara criminal, um referente às Turmas 
Recursais e dois relacionados às Fazen-
das Públicas. Também houve alteração 
do Enunciado nº 17 (referente ao inci-

Adoção internacional
Visando estreitar os la-

ços para a possível adoção 
internacional de crianças e 
adolescentes goianos in-
seridos no Sistema Nacio-
nal de Adoção (SNA), três 
membros da Confederação 
Francesa para Adoção (Con-
fédération Française Pour  
L’ Adoption/Cofa-Cognac) es-
tiveram reunidos no início de 
março com o corregedor-geral da Jus-
tiça de Goiás, desembargador Kisleu 
Dias Maciel Filho. Eles demonstraram 

Projeto Escuta
Acompanhada do juiz Donizete 

Martins, auxiliar da Corregedoria, a 
equipe da CGJGO levou o Projeto Es-
cuta à comarca de Cachoeira Dourada 
em fevereiro deste ano. 

A principal finalidade do Projeto 
Escuta é desenvolver um conjunto de 
ações de prevenção, proteção e apoio 
a crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade. 

O requerimento à Corregedoria-
-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
para a promoção desta ação foi feito 
pelo juiz Vítor França Dias Oliveira, di-
retor do Foro local, devido ao aumen-
to de casos e processos envolvendo 
abusos contra crianças e adolescen-
tes na região. ► Leia a matéria na ínte-
gra: http://bit.do/fGwyC

Recuperação judicial
Como forma de valorizar os adminis-

tradores judiciais e facilitar o trabalho dos 
juízes acerca de processos relacionados 
à falência e recuperação judicial, confe-
rindo maior agilidade e transparência na 
atuação desse tipo de ação, a CGJGO 
reuniu esses profissionais em 5 de mar-
ço para discutir o projeto (em fase de es-
tudo) da possível implantação do Banco 
de Administradores Judiciais.
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2º Encontro de Precedentes dos Juizados Especiais

Entre dezembro/2019 a março/2020 (antes da pandemia)

dente de desconsideração da 
personalidade jurídica), além 
da aprovação de cinco moções. 
Foi em tom de informalidade, 
aspecto que rege os juizados 
especiais, que o desembarga-
dor Gerson Cintra, coordena-
dor do Sistema de Juizados 
Especiais e Turmas Recursais, 
e o juiz Aldo Sabino, auxiliar da 
CGJGO, representando o corre-
gedor-geral, abriram o encon-
tro. ► Leia a matéria na íntegra:  
http://bit.do/fGwx6

grande interesse em estabelecer par-
ceria com Goiás. ► Leia a matéria na 
íntegra: http://bit.do/fGt6s
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Várias manifestações e propostas 
foram apresentadas durante o evento, 
de alta qualificação técnica, pelos pro-
fissionais presentes. Como no Banco 
de Peritos, que apresenta resultados 
extremamente positivos, segundo expôs 
o juiz Aldo Guilherme Saad Sabino de 
Freitas, auxiliar da CGJGO, a intenção é 
cadastrar profissionais interessados em 
atuar como administradores judiciais em 
falências e recuperações judiciais. Ele 
lembrou que o número de recuperações 
judiciais vem crescendo em todo o País. 
“A necessidade da atuação de adminis-
tradores comprometidos e que cum-
pram efetivamente seu papel é latente 
nesse tipo de processos de falência e de 
recuperação judicial.” explicou. ► Leia a 
matéria na íntegra: http://bit.do/fGwyc
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*O Informativo da Corregedoria é regulamentado pela Portaria 
CGJGO nº 138, de 15 de julho de 2019, e objetiva a publicação 
e divulgação, em padrão claro e conciso, de entrevistas, 
relatos jornalísticos, registros fotográficos e informações 
relevantes dos assuntos institucionais deste órgão.

atos normatIvos - CgJgo/CovId19
Provimentos:

Nº 24 - 16/06/2020 (http://bit.do/fGwy5)
Altera o art. 5º do Provimento nº 10 que dispõe 
sobre a gravação de audiências dos juízos de  
1º Grau em meio eletrônico.

Nº 19 - 08/05/2020 (http://bit.do/fGwzh)
Regulamenta a realização de audiências de 
instrução e julgamento por videoconferência em 
processos criminais considerados urgentes, no 
âmbito do 1º Grau.

Nº 18 - 08/05/2020 (http://bit.do/fGwzk)
Regulamenta as audiências não presenciais 
nos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e das 
Fazendas Públicas, bem como nas Varas Cíveis, 
de Família, de Sucessões e Fazendas Públicas 
durante a pandemia da Covid-19.

Nº 13 - 07/04/2020 (http://bit.do/fGwXU)
Estabelece o fluxo das comunicações das 
apreensões de adolescentes em processo de 
apuração de ato infracional.

Nº 12 - 03/04/2020 (http://bit.do/fGwX3)
Trata de rotinas e regras protetivas para os 
Oficiais de Justiça, dispensando o cumprimento 
presencial de mandados. 

Nº 10 - 27/03/2020 (http://bit.do/fGwYb)
Estabelece o fluxo das comunicações das 
prisões em flagrante e o Rito Sumário Escrito de 
Custódia.

Conjunto nº 03 - 16/04/2020 (http://bit.do/fGxeY)
Autoriza as Turmas Recursais do Sistema 
dos Juizados Especiais do Estado de Goiás 
a realizarem sessões de julgamento por 
videoconferência.

*Principais Atos Normativos expedidos entre março a junho de 2020

Autocuidado em tempos de pandemia
Atenta à saúde emocional e psico-

lógica dos servidores durante o período 
de teletrabalho e de isolamento social, a 
CGJGO promoveu no final de abril, por 
webinar, o primeiro encontro motivacio-
nal virtual. O evento teve grande êxito e 
contou com a participação de mais de 
100 servidores e 7 palestrantes. Com 
mensagens e dicas inspiradoras, de 
alento, encorajamento, ânimo e incen-
tivo nos tempos de quarentena os três 
juízes auxiliares da Corregedoria, bem 
com profissionais técnicos de várias 
áreas deram o tom do ciclo de palestras 
com abordagem de 
temáticas diversifi-
cadas voltadas para 
este momento, de 
grande complexida-
de e incerteza.

Em nome do 
corregedor-geral da 
Justiça, o juiz Aldo 
Sabino falou sobre 
os tempos extrema-
mente difíceis en-
frentados por toda a 

Conjunto nº 02 - 27/03/2020 (http://bit.do/fGwYw)
Destina o repasse de valores das contas de 
prestação pecuniária ao Poder Executivo de Goiás 
para enfrentamento da pandemia.

Portarias:

Nº 57 - 06/04/2020 (http://bit.do/fGwYK)
Dispõe sobre o funcionamento dos serviços 
notariais e registrais do Estado de Goiás. 

Nº 55 - 20/03/2020 (http://bit.do/fGwYR)
Determina a suspensão excepcional do 
atendimento presencial dos Serviços Extrajudiciais 
de Goiás pelo prazo de 45 dias.

Nº 52 - 13/03/2020 (http://bit.do/fGwYV)
Cancela as inspeções ordinárias agendadas para 
o período de 16 a 30 de março de 2020

Conjunta nº 01 - 12/03/2020 (http://bit.do/fGwY6)
Cancelam todos os eventos públicos com grande 
aglomeração de pessoas no Judiciário de Goiás.

Ofícios Circulares:

Nº 224 - 29/04/2020 (http://bit.do/fGwZc)
Dispõe acerca do funcionamento dos serviços 
notariais e de registro durante a pandemia. 

Nº 217 - 28/04/2020 (http://bit.do/fGwZm)
Estabelece sobre o funcionamento das unidades 
de registro de imóveis onde foram decretados 
regime de quarentena pelo sistema de plantão.

Nº 184 - 15/04/2020 (http://bit.do/fGwZy)
Trata-se de expediente para comunicar a criação 
de uma ferramenta destinada ao controle das 
doações de valores de indenizações judiciais para 
combate à pandemia.

Nº 176 - 07/04/2020 (http://bit.do/fGw3n)
Trata-se da regulamentação, através de ato 
editado conjuntamente por esta CGJGO e a 
Presidência do TJGO, o disposto no art. 9º da 
Resolução nº 313 CNJ.

Nº 170 - 03/04/2020 (http://bit.do/fGw3v)
Trata-se de expediente visando a adoção 
de medidas emergenciais indispensáveis à 
proteção dos Oficiais de Justiça. 

Nº 166 - 02/04/2020 (http://bit.do/fGw3w)
Trata-se de expediente que sugere a divulgação 
da ferramenta de videoconferência “Zoom”. 

Nº 161 - 31/03/2020 (http://bit.do/fGw3C)
Sugere autorizar a adoção de despacho-
mandado para fins de alvará de soltura.

Nº 160 - 31/03/2020 (http://bit.do/fGw3G)
Orienta as serventias a observar o regime de 
plantão à distância com duração de, pelo menos 
4 horas, bem como o Provimento nº 94 do CNJ. 

Nº 159 - 31/03/2020 (http://bit.do/fGw3P)
Orienta os Oficiais dos Serviços de Registro Civil 
de Goiás a atentarem às determinações acerca 
das Declarações de Nascimento e Óbito durante 
o período emergencial. 

Nº 149 - 27/03/2020 (http://bit.do/fGw3T)
Trata-se de expediente para realizar estudos 
sobre a regulamentação do novo fluxo de 
processamento eletrônico das comunicações de 
prisão em flagrante. 

Nº 128 - 19/03/2020 (http://bit.do/fGw37)
Trata-se do Ofício nº 2747-DGAP, encaminhando 
a Portaria nº 62-DGAP.

Nº 112 - 10/03/2020 (http://bit.do/fGw4i)
Sugere que as audiências dos acusados 
recolhidos em presídios sejam realizadas por 
meio de videoconferência.
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sociedade e pelos próprios servidores 
do Poder Judiciário, que tem se des-
dobrado para atender o excesso de 
demandas surgidas com o teletrabalho 
durante a pandemia da COVID-19, com 
alteração em todas as rotinas de vida. 
“Cuidar da saúde mental e emocional é 
fundamental para que possamos lidar 
melhor com as dificuldades adversas 
impostas por essa pandemia. Estamos 
reaprendendo e esse reaprendizado 
fica mais fácil quando podemos contar 
com essa ajuda”, acentuou. ► Leia a 
matéria na íntegra: http://bit.do/fGt4N

http://docs.tjgo.jus.br/corregedoria/atosnormativos/covid19/provimentos/provimento024-2020.pdf
http://docs.tjgo.jus.br/corregedoria/atosnormativos/covid19/provimentos/provimento019-2020.pdf%20%20
http://docs.tjgo.jus.br/corregedoria/atosnormativos/covid19/provimentos/provimento018-2020.pdf

