
Gabinete do Corregedor-Geral
Assessoria Jurídica

Processo nº: 202209000357809

Interessada: Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Assunto: Audiência Pública (CGJ)

DECISÃO

Cuida-se de expediente instaurado com o objetivo de preparar o

“Encontro Regional Híbrido – online e presencial” (Audiência Pública), da 9ª Região

Judiciária do Estado de Goiás – Comarca Polo de Caldas Novas/GO, a cargo da

Diretoria de Planejamento e Programas desta Casa Censora, a ser realizado nos

dias 28 a 30/09/2022, visando ampliar o acesso e a melhoria da comunicação entre

a comunidade, servidores, magistrados e o Poder Judiciário como um todo, com o

intuito de receber sugestões, críticas, reclamos e, principalmente, respostas sobre a

aceitação e o alcance das ações promovidas por este Poder (evento 1).

Na  sequência,  foram  juntados  aos  autos  o  Plano  Geral  do

Projeto e a respectiva Programação (eventos 2 e 3).

Em breve manifestação, o 3º Juiz Auxiliar desta Casa Censora,

Dr.  Altair  Guerra da Costa,  encaminhou os autos para conhecimento do projeto,

opinando pela autorização de continuidade dos trabalhos (evento 4).

É o breve relato.

DECIDO.

Como visto,  trata-se  expediente  encaminhado  pelo  Diretor  de

Planejamento  e  Programas desta  Casa Censora,  Dr.  Clécio  Marquez,  visando a

realização do pontuado “Encontro Regional Híbrido – online e presencial” (Audiência

Pública), da 9ª Região Judiciária do Estado de Goiás – Comarca Polo de Caldas

Novas/GO, a cargo da Diretoria de Planejamento e Programas desta Casa Censora,

a ser realizado nos dias 28 a 30/09/2022, visando ampliar o acesso e a melhoria da
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comunicação  entre  a  comunidade,  servidores,  magistrados  e  o  Poder  Judiciário

como  um  todo,  com  o  intuito  de  receber  sugestões,  críticas,  reclamos  e,

principalmente, respostas sobre a aceitação e o alcance das ações promovidas por

este Poder (evento 1).

Justifica  o  requerente  que  a  realização  do  programa  neste

formato  híbrido  continua  dando  oportunidade  ao  próprio  Poder  Judiciário  de

transmitir às Comarcas das regionais onde se realiza o evento, diversas informações

sobre a sua atuação de maneira contextualizada sobre a atividade dos Juízes de

Direito.  Essa aproximação possibilita maior conhecimento do Poder Judiciário em

relação  às  localidades  atendidas  e  sobre  os  seus  anseios,  tanto  na  área

jurisdicional, quanto nas áreas social e administrativa, à medida que busca propiciar

à sociedade goiana uma participação imediata no diálogo com a justiça.

Ante  o  exposto,  considerando  a  necessidade  de  adoção  de

medidas  para  que  o  Poder  Judiciário  se  faça  conhecer  melhor,  desde  as  suas

virtudes  até  os  problemas  que  necessitam  de  enfrentamento  urgente,  e  a

possibilidade de realização de Audiências Públicas de forma híbrida, dou-me por

ciente  e  autorizo  a  continuidade  dos  trabalhos  em  prol  da  concretização  do

“Encontro Regional Híbrido – online e presencial”, da 9ª Região Judiciária do Estado

de Goiás – Comarca Polo de Caldas Novas/GO, nas datas supracitadas.

Remetam-se os autos à Secretaria-Geral  deste Órgão Censor,

para o devido conhecimento.

À Secretaria Executiva.

GABINETE  DA  CORREGEDORIA-GERAL  DA  JUSTIÇA,  em

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

Des. Nicomedes Borges

Corregedor-Geral da Justiça
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