
Webinário Fonaje - Goiânia 2020 é promovido  
com ineditismo e sucesso no âmbito virtual 

INFORMATIVO DA

CORREGEDORIA
“Cumprimos nossa missão de promover a Justiça com efetividade, isonomia e comprometimento com as reais necessidades de toda a sociedade. 

Em tempos tão difíceis, construímos e reconstruímos esperanças, derramamos positividade nos espaços que habitamos.”

Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho - Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Realizado de forma inédita no 
formato virtual, o Webinário Fo-
naje - Goiânia 2020, aconteceu 
durante dois dias e foi realizado 
pela Corregedoria em parceria 
com o Tribunal de Justiça  do 
Estado de Goiás e a EJUG finali-
zando suas atividades com mais 
de mil inscritos e grande emoção 
dos participantes que se senti-

Corregedoria inova com seis reconhecimentos de 
paternidade on-line durante período pandêmico

Em iniciativa inédita, a Corregedo-
ria-Geral realizou em 2020, durante a 
pandemia do coronavírus, seis reco-
nhecimentos de paternidade virtuais 

Primeiro Encoge virtual tem participação de 
corregedor-geral e juízes auxiliares

O Poder Judiciário de Goiás foi repre-
sentado no 83º Encoge, o primeiro no for-
mato virtual, com sede em Maceió (AL), 
pelo corregedor-geral, desembargador 
Kisleu Dias Maciel Filho, e pelos juízes 
auxiliares da CGJGO, Donizete Martins de 
Oliveira, Algomiro Carvalho Neto e Aldo 
Guilherme Saad Sabino de Freitas. 

Dentre algumas temáticas foram abor-
dadas as inspeções judiciais em proces-

ram extremamente acolhidos mesmo 
com o novo modelo digital adotado em 
razão do cenário pandêmico.

O evento foi transmitido ao vivo pelo 
Canal YouTube da Diretoria de Planeja-
mento e Programas da CGJGO e pela 
plataforma eletrônica Zoom Meetings 
e pela primeira vez ocorreu a partir de 
Goiânia. ► Leia as matérias na íntegra: 
http://bit.do/fMM8p e http://bit.do/fMM8r

(três deles com DNA). As audiências 
foram presididas pelo juiz Eduardo 
Perez Oliveira, coordenador do Pai 
Presente em Goiânia, e acompanha-

das pelo juiz Donizete Martins de 
Oliveira, coordenador estadual do 
programa. ► Leia a matéria na íntegra:  
http://bit.do/fMM84

sos eletrônicos - otimização do 
tempo, padronização das aná-
lises; os serviços extrajudiciais 
na atualidade, o regime constitu-
cional, organização, regulação e 
fiscalização; e as possibilidades 
de utilização de inteligência ar-
tificial na identificação e fraudes 
processuais. ► Leia a matéria na 
íntegra: http://bit.do/fMM83
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Aprovados 15 enunciados e 6 moções no  
3º Encontro de Precedentes dos Juizados Especiais

SEE é ovacionado durante  
84º Encoge e se torna modelo 

para TJs do País

Entregue Código de 
Normas do Extrajudicial

Em perfeita sintonia o corregedor, 
desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, 
procedeu a entrega presencial do Código 
de Normas e Procedimentos do Extrajudi-
cial a seis cartorários que representaram a 
categoria. O novo código dá a diretriz aos 
notários e registradores de como agir nas 
mais diversas situações com orientações 
precisas sobre cada assunto delineado e 
afeto ao âmbito do Extrajudicial.► Leia a 
matéria na íntegra: http://bit.do/fM2pw

Magistrados e servidores 
que atuam no sistema dos 
Juizados Especiais e Turmas 
Recursais do Estado de Goi-
ás aprovaram 15 enunciados 
(4 no âmbito Cível, 1 no Cí-
vel/Execução, 1 no Criminal, 
4 nas Fazendas Públicas, e 
5 nas Turmas Recursais) e 6 
moções (2 no Cível e 4 nas 
rotinas de secretaria) no en-

Uma exposição pri-
morosa do novo portal 
do Sistema Extrajudi-
cial Eletrônico (SEE) da 
Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de 
Goiás, foi realizada em 
5 de novembro de 2020 
pela equipe da CGJGO 
durante o 84º Encoge. 

A ferramenta foi 
ovacionada por membros de várias 
Corregedorias-Gerais da Justiça e 
Tribunais do País com manifestação 
de interesse para adoção em outros 

Juízes auxiliares 
das corregedorias 

participam de 
debates para 

realização do Encoge
Na véspera do 84º Encoge, em 

novembro do ano passado, foi promo-
vido, pela primeira vez, um encontro 
com juízes auxiliares de todas as cor-
regedorias  do Brasil para debater te-
mas de interesses institucionais. 

Participaram do evento os juízes 
auxiliares da Corregedoria-Geral do 
Estado de Goiás Donizete Martins 
de Oliveira, Algomiro Carvalho Neto 
e Aldo Guilherme Saad Sabino de 
Freitas. ► Leia a matéria na íntegra:  
http://bit.do/fMT6J

Audiências públicas virtuais se 
destacam na pandemia

Duas importantes audiências pú-
blicas tiveram destaque especial em 
2020 no campo digital: a primeira re-
lativa ao Banco de Administradores 
Judiciais e a segunda referente ao 
Banco de Peritos.

Os aspectos jurídicos condizen-
tes com o Banco de Administradores 
Judiciais foram apresentados pelo 
juiz Aldo Guilherme Saad Sabino de 

Estados e tratativas para implemen-
tação no Tribunal de Justiça do Ama-
zonas. ► Leia a matéria na íntegra: 
http://bit.do/fMT6p

cerramento do 3º Encontro de Preceden-
tes dos Juizados Especiais promovido 
pela CGJGO em outubro de 2020. A ação 
contou com a parceria da EJUG. 

O evento teve quase 600 inscritos 
e a transmissão ocorreu pelo Canal do 
YouTube da Diretoria de Planejamento e 
Programas, sob a coordenação do juiz 
Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, 
auxiliar da CGJGO. ► Leia a matéria na ín-
tegra: http://bit.do/fMT6d

Freitas, auxiliar da Corregedoria-Ge-
ral da Justiça do Estado de Goiás, 
aos usuários do novo sistema, en-
quanto o constante aprimoramento 
do Banco de Peritos e as inovações e 
modificações ocorridas por meio do 
Provimento nº 38/2020 também foi 
objeto de discussão. ► Leia as maté-
rias na íntegra: http://bit.do/fMT5t e 
http://bit.do/fMT5A
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Encontros Regionais On-line:  inovação, 
cumprimento integral da Meta 2 e audiências  

nas 13 Regiões Judiciárias do Estado
Um dos marcos históricos desta 

gestão relativa ao Biênio 2019/2021 
foi a realização dos Encontros Regio-
nais On-line durante a pandemia da 
Covid-19. O resultado final foi o cum-
primento total da Meta 2, do Plano de 
Gestão da CGJGO, e o alcance das  
13 Regiões Judiciárias do Estado. 

Quase 8 mil participantes estiveram 
presentes nas 12 edições do Encontro 
Regional (presencial e on-line), bem 
como os 4.790 capacitados. A última 
edição do evento foi promovida na Co-
marca de Goiânia, em dezembro de 
2020, no formato on-line.

Infoseg dá agilidade 
à prestação 
jurisdicional

Nem mesmo o avanço da Co-
vid-19 foi capaz de paralisar a Justiça 
na sua missão de oferecer a cada ci-
dadão goiano uma prestação jurisdi-
cional célere, justa e eficiente. 

Com a utilização de recursos tec-
nológicos, esse dever foi executado 
à risca pelo oficial de justiça Rodol-
fo Acelino de Oliveira da Conceição 
que, com o uso do Infoseg, conse-
guiu cumprir mandado judicial em 
diligência complicada na comarca 
de Luziânia, localizada no Entorno 
de Brasília. ► Leia a matéria na íntegra: 
http://bit.do/fMT6W

Eficiência e simplicidade com a 
implantação da FAQ no site da CGJGO

Um dos métodos mais acessíveis e 
eficazes de autoatendimento foi dispo-
nibilizado aos usuários no site da Cor-
regedoria-Geral nesta gestão: a FAQ 
(iniciais da expressão em inglês Fre-
quently Asked Questions) que significa 

PJeCor unifica prática de atos procedimentais
O Provimento Conjunto nº 06/2020, 

que dispõe sobre a implantação e uti-
lização do sistema PJeCor para o pro-
cessamento unificado e obrigatório de 
informações e práticas de atos proce-
dimentais no âmbito da CGJGO, foi as-

Julgados quase 1,3 mil processos na Semana  
Estadual de Julgamentos Colegiados

Magistrados que compõem as 
Turmas Recursais dos Juizados Espe-
ciais de todo o Estado não mediram 
esforços para conferir uma maior oti-
mização na entrega da prestação ju-

Em tom de despedida, 
o corregedor-geral ressal-
tou que apesar de todos 
os desafios impostos pelo 
cenário pandêmico no 
ano de 2020, houve su-
peração da Justiça em to-
dos os sentidos. “Mesmo 
diante de um cenário tão 
complexo, conseguimos 
vencer, avançar. Nos rein-
ventamos e estabelecemos, mais uma 
vez, um canal direto de comunicação 
dos jurisdicionados com a Justiça. Não 
deixamos nenhuma comarca desguar-

necida e atingimos 100% das regiões 
judiciárias com os Encontros Regionais 
On-line”, enfatizou. ► Leia a matéria na 
íntegra: http://bit.do/fMT7R

risdicional no período de pandemia da 
Covid-19. 

Durante a Semana Estadual de Jul-
gamentos Colegiados, promovida vir-
tualmente pela Corregedoria-Geral da 

Justiça entre os dias 23 e 27 de novem-
bro de 2020, foram julgados 1.288 pro-
cessos dos 1.376 pautados. ► Leia as 
matérias na íntegra: http://bit.do/fMT69 
e http://bit.do/fM2Gx

“Perguntas Frequentes” e é composta 
de um conglomerado de informações 
para esclarecer dúvidas sobre vários 
tipos de serviço oferecidos pelo órgão 
censor. ► Leia a matéria na íntegra: 
http://bit.do/fMT5J

sinado em novembro do ano passado 
pelo presidente do TJGO, desembar-
gador Walter Carlos Lemes, e pelo cor-
regedor-geral, desembargador Kisleu 
Dias Maciel Filho. ► Leia a matéria na 
íntegra: http://bit.do/fMT58
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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.

Preparo para 
a adoção: um 
gesto de amor

Atenta e sensível à importância da 
adoção a Corregedoria, por meio da Di-
visão Interprofissional Forense e da Ce-
jai juntamente com a Coordenadoria da 
Infância e Juventude, e a EJUG, promo-
veu nos dias 1º, 2, 9 e 10 de dezembro 
de 2019, o curso de Preparação Psicos-
social e Jurídicas para 335 Pretendentes 
à Adoção, abrangendo as comarcas do 
interior do Goiás. 

A iniciativa partiu do juiz Donizete 
Martins de Oliveira, auxiliar da CGJGO, 
que abriu o evento. ► Leia a matéria na 
íntegra: http://bit.do/fMT5T

Casamento on-line na pandemia 
De um lado da tela do computador, 

Rozimeire Camara dos Santos, de 30 
anos, estagiária na Procuradoria Setorial 
da Goiásprev e Augusto Melo de Olivei-
ra, 23, servidor público federal, dividiram 
a expectativa de se casarem de uma for-
ma que jamais imaginariam antes da Co-
vid-19: on-line. Vestidos a caráter, ambos 
concretizaram o maior sonho de suas 
vidas ao celebrarem a primeira cerimô-
nia por videoconferência do Estado de 
Goiás. O casamento durou cinco minu-
tos e foi realizado pelo Cartório Antônio 
do Prado em observância ao Provimento  
nº 41/2020, da CGJGO, que, em setem-

Mensagem final do Corregedor
Encerrando minha gestão na Corregedoria não poderia deixar de expres-

sar, uma vez mais, o meu profundo sentimento de gratidão pelo exercício des-
se mister, em que fomos surpreendidos, no meio do caminho, pela pandemia 
da Covid-19. Não irei aqui mencionar novamente os números e resultados 
desse excepcional trabalho desenvolvido com tanta competência e dedicação 
pelos magistrados e servidores que fizeram parte da nossa administração. O 
momento é apenas de externar com o coração esse reconhecimento e afirmar 
que a superação foi a palavra-chave para lidar com as adversidades.

Todos fomos protagonistas deste cenário, de complexidade sem prece-
dentes, onde não houve lugar para a acomodação, pois não cedemos espaço 
à desesperança ou à apatia. Atuamos nessa perspectiva, motivando todos ao 
trabalho de parceria e à crença de que somente juntos poderemos construir 
uma Justiça ainda melhor e mais forte. Temos plena consciência de que exer-
cemos nosso papel com responsabilidade, ética e transparência pautados 
pelo espírito orientativo e colaborativo. Temos também a obrigação de fiscali-
zar, mas, sobretudo, de incentivar, contribuir, impulsionar, agregar. Quem opta 
pelo cargo de corregedor-geral abre mão do direito ao “esconderijo” e vai ao 
encontro real dos problemas para conhecê-los, administrá-los e superá-los.

Nessa trajetória correicional reacendemos nosso elevado sentimento so-
cial, aprendemos lições que serão levadas conosco para toda a vida e deixa-
mos nossa marca indelével, convictos de que inspiramos as boas práticas, a 
cidadania e o aspecto humano em todos os sentidos. 

Relatório Final de Gestão é entregue 
com cumprimento de 100% das metas

Com uma apresentação minuciosa 
e impecável, estatísticas precisas e cum-
primento de 100% das metas traçadas 
no Plano de Gestão para este biênio, foi 
entregue pela equipe da Corregedoria, 
por meio da Diretoria de Planejamento e 

Programas, o Relatório Final de Gestão 
referente ao Biênio 2019/2021, que tem à 
frente o desembargador Kisleu Dias Maciel 
Filho. O relatório está disponível na versão 
digital no site da CGJGO. ► Leia a matéria 
na íntegra: http://bit.do/fMT7M

bro de 2020, autorizou a realização de 
casamentos civis por meio de videocon-
ferência enquanto perdurar o estado de 
emergência declarado pela OMS.  

“O casamento on-line foi uma solu-
ção muito satisfatória e, diante do cenário 
atual, se tornou necessária. Foi tudo mui-
to aconchegante, cômodo e acolhedor. 
Queríamos muito formalizar o nosso amor 
e, desta forma, evitarmos riscos e dificul-
dades inerentes deste período inusitado. 
Jamais poderíamos imaginar que seria 
tão especial, mesmo sendo por videocon-
ferência”, comemorou Rozimeire. ► Leia a 
matéria na íntegra: http://bit.do/fMT7c


