
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS: 140 ANOS FAZENDO HISTÓRIA 

 

O presente artigo evidencia fatos relacionados aos 140 anos de história do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás e mostra os grandes desafios que foram vencidos, o que reafirma o 

importante papel da Justiça goiana enquanto instituição.  

Essa abordagem menciona inúmeros projetos que foram desenvolvidos e consolidados 

ao longo da existência do Tribunal, que revelam bons momentos e acertos no cumprimento 

dos ideais de justiça desde sua inauguração em 1º de maio de 1874.  

Afora os aspectos históricos da trajetória do Tribunal de Justiça de Goiás, esse artigo 

apresentará as ações voltadas para ampliação do acesso à Justiça, pacificação dos conflitos, 

modernização tecnológica dos sistemas, responsabilidade social e garantia de amplo respeito 

aos valores éticos e morais e m sua atuação institucional. Por fim, o texto conduzirá ao 

entendimento de que a missão e os objetivos da instituição estão sendo conduzidos com 

sucesso para a entrega efetiva da prestação jurisdicional. 

 Na evolução histórica da estruturação do Tribunal de Justiça no Estado de Goiás 

constam registros que no período joanino (1808-1821), novas Juntas de Justiça foram criadas 

para as capitanias de Goiás, especificamente através do alvará de 10 de setembro de 1811 

(Mathias, 2009, p. 100). 

 Também, em dados históricos verifica-se que os Tribunais de Justiça eram chamados 

de Relação, sendo que pelo Decreto nº 2.342, de 06 de agosto de 1873, Goiás figurou como 

uma das sete Relações criadas pelo Império, ocasião em que foram nomeados, os primeiros 

desembargadores para a Relação de Goiás, a saber: Adriano Manoel Soares, Luiz José de 

Medeiros, Joaquim de Azevedo Monteiro, José Ascenço da Costa Ferreira e Elias Pinto de 

Carvalho (Covem, 2010, p. 01). 

Segundo Eliani Covem (2010, p. 01): 

 
A instalação da Relação de Goiás foi, portanto, no dia 1º de maio de 1874, no 
edifício nº 1 do Largo do Rosário, na capital da Província. Por sorteio, assumiu a 
presidência o desembargador José Ascenço. Houve uma grande festa na cidade com 
flores, bandas de música e fogos de artifício. A primeira sessão ordinária aconteceu 
no dia 5 de maio de 1874, quando foi deliberada a convocação dos juízes de direito 
da capital, Jerônymo José de Campos Curado Fleury, e da comarca do Rio das 
Almas, Benedito Félix de Sousa, para substituírem os desembargadores Elias Pinto 
de Carvalho e Adriano Manoel Soares, nomeados procuradores da Coroa. Os dois 
juizes foram os únicos goianos na Corte nos primeiros 20 anos de atuação da 
Relação. 

 



A par disso, considerando que a inauguração efetiva se deu em 1º de maio de 1874, 

esta mesma autora (2010, p. 01) menciona que o primeiro julgamento do Tribunal de Relação 

de Goiás foi um habeas corpus, da Vila de Santa Cruz, em sessão de 19 de maio daquele 

mesmo ano, sendo recorrente o juiz da comarca e, recorrido, Braz Afonso da Silva. 

E discorrendo sobre essa evolução histórica, Covem (2010, p. 02) acrescenta: 

 
Nos 15 primeiros anos, 20 juízes ocuparam as cinco cadeiras da Relação de Goiás. 
Com a Proclamação da República, muitos se afastaram da vida pública e repetidas 
nomeações foram feitas pelo governo do Marechal Deodoro da Fonseca, que 
estabeleceu a eleição entre os membros da Casa para escolher o presidente. O 
primeiro presidente eleito foi o desembargador Francisco Manoel Paraíso 
Cavalcante, empossado em maio de 1890. 

 

No mesmo enfoque, Ângela Jungmann (2006, p. 08) afirmou que “em 1929 foi editado 

o novo Código Judiciário, e, em 1930, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás, 

que dispunha sobre seu funcionamento em duas câmaras”, sendo uma cível e outra criminal, 

composta cada uma de cinco desembargadores. 

A par disso, esta mesma autora (2006, p. 09) sustenta que: 

 
Em dezembro de 1935, a Corte de Apelação contava com sete desembargadores, em 
1953, nove, e, em 1960, eleva-se para treze o número de desembargadores. Com o 
crescimento da Capital e do volume de demandas, fez-se necessária a transferência 
do Fórum, que em 1958 foi instalado em um prédio da Praça Cívica, ao lado do 
Palácio das Esmeraldas, onde hoje funciona o Cine Cultura. 

 

Nesse histórico Moraes & Leão (2011, p. 79-80) afirmam que: 

 
A existência de juízes sem formação jurídica, alguns iletrados de todo, permaneceu 
até o século XX. A primeira constituição do Estado de Goiás, que vigeu entre 1891 e 
1934, previu em seu art. 106 a figura do juiz distrital, que não precisava ser bacharel 
em direito. Posteriormente, a constituição de 1935, que vigeu até 1946, previa, por 
seu art. 47, a mesma figura do juiz distrital, em moldes semelhantes aos da anterior. 

 

Vale mencionar que a partir do ano de 1935, na comarca de Goiânia, não havia prédio 

próprio para abrigar o Fórum, que funcionou durante 23 anos em uma casa residencial na 

Avenida Anhanguera, esquina com a Avenida Araguaia, no centro de Goiânia (Jungmann 

2006, p. 07). 

Nesse caminho histórico, já no dia 27 de junho de 1986, foram inauguradas as sedes 

definitivas do Tribunal de Justiça e do Fórum de Goiânia, na Avenida Assis Chateaubriand e 

Rua 10 do Setor Oeste da capital, sendo que o edifício do Tribunal de Justiça recebeu o nome 



do desembargador Clenon de Barros Loyola, que o presidiu em 1969 e faleceu em setembro 

de 1988 (Jungmann, 2006, p. 10). 

A atual sede do Tribunal de Justiça de Goiás foi inaugurada em 27 de junho de 1986, 

época em que o órgão era presidido pelo Desembargador Geraldo Crispim Borges e o Estado 

de Goiás governado por Onofre Quinan (Covem, 2010, p. 02). 

Já o prédio do Fórum levou o nome de Heitor Moraes Fleury, primeiro juiz da 

Comarca de Goiânia, nomeado e empossado em 20 de novembro de 1935, logo após a 

implantação do Município (Jungmann, 2006, p. 10). 

O tempo foi passando e o Tribunal de Justiça se empenhou em construir e inaugurar 

inúmeros fóruns tanto no interior quanto na capital, a exemplo do Fórum Criminal Fenelon 

Teodoro Reis, inaugurado em 28 de abril de 2010, que se propôs a abrigar inicialmente 10 

Varas Criminais, 9 de Família e 2 Juizados - da Mulher e 10º Especial Cível (Cf. Goiás, 

2014). 

Em seu discurso de inauguração do Fórum Criminal Fenelon Teodoro Reis, o então 

Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Paulo Teles (biênio 2009/2011) agradeceu 

a colaboração do governo de Goiás na disponibilização de verbas para construção de 58 novos 

fóruns, (Cf. Goiás, 2014) e ainda afirmou: 

 
[...] Nesse prédio estão representados todos os funcionários e funcionárias que 
ajudam a construir uma Justiça melhor e um Judiciário mais eficiente. O impacto 
positivo da sua estrutura e a sensível leveza arquitetônica é um verdadeiro 
monumento à criatividade e inteligência da nossa equipe de engenheiros e técnicos 
que compõem o nosso plantel de edificadores... A disponibilização de verbas a 
tempo e a hora, sem qualquer tropeço ou embaraço, por mínimo que seja, tem 
possibilitado o avanço da nossa gestão, com precisão britânica. 

 

Nesse tempo de concretização dos ideais de justiça, muitos foram os desafios vencidos 

pelo órgão para sua estruturação, a propósito da polêmica sobre divisão das receitas do 

FUNDESP (Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário), criado 

pela Lei nº 12.986, de 31 de dezembro de 1996, com o objetivo de manter e elevar os padrões 

de eficiência da prestação jurisdicional. 

Em síntese, a notícia publicada no Jornal da Associação dos Magistrados do Estado de 

Goiás (ASMEGO, 2011, p. 03) explicou que: 

 
Recentemente, o governador Marconi Perillo enviou proposta de alteração da lei que 
instituiu o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do 
Estado de Goiás (FUNDESP) ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás, desembargador Vítor Barboza Lenza. A intenção é que seja distribuída 
metade dos recursos do fundo. O Ministério Público ficaria com 17%, Procuradoria-



Geral do Estado 5%, Defensoria Pública de Goiás 3% e Secretaria da Segurança 
Pública 25%. Em sessão extraordinária realizada no dia 29 de abril, o Plenário do 
TJGO se manifestou, à unanimidadede votos, contrário a proposta. 

 

Com a maciça atuação institucional dos órgãos representativos, inclusive com o apoio 

da AMB (Associação dos Magistrados do Brasil), em manifesto do secretário-geral 

Desembargador Nelson Missias de Morais, ficou claro que a entidade estava vocacionada 

unicamente para a defesa dos magistrados e da autonomia dos tribunais (ASMEGO, 2011, p. 

04). Assim, a proposta de divisão das receitas do FUNDESP não obteve êxito, o que 

garantiria a gestão eficaz e a efetividade das diretrizes do planejamento estratégico do próprio 

Tribunal. 

Oportuno se torna dizer, como será evidenciado neste artigo, que o resultado dos 

objetivos estratégicos também se deve ao empenho da Corregedoria-Geral da Justiça no 

contexto de lutas e transformações que o Tribunal está inserido para a finalidade de realizar a 

justiça e a pacificação social, principalmente no âmbito do 1º Grau de Jurisdição.  

Como se nota, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao longo dos tempos, 

demonstra importância pelos seus fatos históricos, sendo que atualmente se consolida com 

129 comarcas, dentre elas, Goiânia de entrância final, 39 comarcas de entrância intermediária 

e 89 comarcas de entrância inicial (Cf. Goiás, 2014).  

O Tribunal de Justiça de Goiás, como órgão máximo do Poder Judiciário no Estado 

compõem-se de 36 desembargadores, dos quais um quinto pertencem a membros do 

Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil, indicados por lista sêxtupla pelos 

órgãos de representação das respectivas classes (Cf. Goiás, 2014). 

Atualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás possui uma corte especial com 

17 desembargadores mais antigos e três seções de julgamento, sendo duas cíveis e uma 

criminal. Impende mencionar, que cada seção cível é constituída por três Câmaras e a Seção 

Criminal por duas (Cf. Goiás, 2014). 

Desse modo, a estrutura do Tribunal de Justiça se completa com o Conselho Superior 

da Magistratura, Comissão de Regimento e Organização Judiciária, Comissão de 

Jurisprudência e Documentação, Comissão de Seleção e Treinamento, Comissão de 

Distribuição e Coordenação, Comissão de Informatização, Diretoria da Revista Goiana de 

Jurisprudência e, por último, Escola Superior da Magistratura (Cf. Goiás, 2014). 

Empós a essas considerações sobre a estruturação do judiciário goiano, não se pode 

olvidar que a instituição também faz história pelas ações e projetos que atendem bem à sua 

missão, como se verá adiante.  



Em sua história de sucesso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através de seus 

órgãos buscou desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de magistrados e servidores 

em suas respectivas áreas de atuação, principalmente assegurando recursos orçamentários 

para a execução das ações institucionais, programas e projetos para melhorar a qualidade dos 

serviços prestados à sociedade. 

Nesse caminho, para cada necessidade foram elaborados e executados projetos e ações 

programáticas para atender aos objetivos estratégicos inseridos em um Plano de Gestão. Em 

verdade, como ferramenta de gestão estratégica, a Corregedoria-Geral da Justiça buscou 

amparo na metodologia Balanced Scorecard, com seis temas de atuação priorizados para 

medição e gestão de desempenho, tais como Atuação Institucional, Responsabilidade Social e 

Ambiental, Eficiência Operacional, Gestão de Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia e 

Orçamento (Goiás, 2013, p. 13). 

Os projetos visam garantir a infraestrutura apropriada às atividades judiciais e 

administrativas, garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia de informação 

e reduzir a taxa de congestionamento do 1º Grau de Jurisdição (Goiás, 2013, p. 22). Destarte, 

os principais projetos estratégicos consolidados foram alinhados para o cumprimento das 

metas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a partir do ano de 2009, para agilizar o 

julgamento dos processos distribuídos e promover a duração razoável do processo. 

Nessa trajetória de 140 anos de história, há muito que celebrar, tendo em vista que os 

projetos e ações vão além das funções judiciais. 

Em primeiro momento, é de ser ressaltado a importância do Programa Atualizar, 

iniciado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em 2010, com o objetivo de 

modernizar a estrutura de trabalho nas unidades judiciárias, estabelecer novos modelos 

gerenciais e “propiciar maior agilidade na prestação jurisdicional, com ações que possibilitem 

a capacitação de servidores para procedimentos de escrivania, preparando as mesmas para um 

ambiente de funcionalidade e padronização de procedimentos” (Goiás, 2013, p. 23). 

No banco de boas práticas verificam-se inúmeros projetos desenvolvidos por juízes e 

servidores que trazem ótimos resultados, a exemplo do Projeto Meu Guri, idealizado pela 

juíza Maria do Socorro de Sousa Afonso da Silva, em dezembro de 2007, para buscar 

parcerias com as “prefeituras municipais, Conselhos Municipais e Conselhos Tutelares, 

Organizações Não Governamentais (ONGs), o meio empresarial e a família da criança ou 

adolescente, a fim de dividir responsabilidades acerca de sua reinserção na sociedade” (Goiás, 

2014). 



Vale lembrar ainda, acerca do Projeto Fórum da Cidadania, idealizado no ano de 2007 

pelo juiz William Fabian de Oliveira para assegurar o exercício pleno dos direitos de 

cidadania aos usuários da Justiça. Programa esse que foi implementado em outros 

subprojetos, tais como: Justiça Democrática; Adotar é Legal; Quem é Pai Assume; Casamento 

Gratuito; Conciliar é Legal; Boletim Enfoque; Justiça se Aprende na Escola; Quero Ser Dono; 

Ensinando a Liberdade e o Justiça Ativa (Goiás, 2014). 

Não se pode perder de vista, o Projeto Anjo da Guarda, idealizado pelo juiz Maurício 

Porfírio Rosa, em fevereiro de 2005, que tem por objetivo atrair a participação da sociedade 

para a situação das crianças que vivem em abrigos, recrutando os interessados a apadrinhá-las.  

Ainda, há de ser relevado a importância do Projeto Justiça Terapêutica, idealizado pela 

juíza Maria Umbelina Zorzetti, em outubro de 2010, “para auxiliar infratores que sejam 

usuários e dependentes de drogas ou álcool, a iniciarem e permanecerem em tratamento de 

forma a que se livrem do vício e se reintegrem à sociedade” (Goiás, 2014). 

Registre-se, também, a existência do Projeto Portal da Transparência, idealizado pelo 

juiz Mateus Milhomem de Sousa e serventuário Áureo do Brasil Cunha, “cujo objetivo é 

publicar, na internet e no mural do Juizado, a prestação de contas dos recursos captados em 

penas alternativas” e dar maior publicidade aos atos da administração pública, de acordo com 

o art. 37 da CF (Goiás, 2014). 

Como se nota, o Tribunal de Justiça vem cumprindo sua missão institucional de 

realização da justiça e promoção da cidadania. De igual forma, é de verificar-se o alinhamento 

do Tribunal de Justiça de Goiás com ações motivadas por metas do CNJ, a exemplo do 

Mutirão Carcerário, com vistas a diminuir o problema da superpopulação carcerária, e 

Mutirão do Júri, que prevê o julgamento de ações penais de competência do Tribunal do Júri, 

distribuídas até 31/12/2007 (Goiás, 2014). 

Nesse sentido, outra importante ação conhecida e exercida pelo Tribunal de Justiça de 

Goiás é Programa Começar de Novo, idealizado pelo CNJ, “com o propósito de coordenar, 

em âmbito nacional, as propostas de trabalho e de cursos de capacitação profissional para 

presos e egressos do sistema carcerário, de modo a concretizar ações de cidadania e promover 

redução da reincidência” (Santos, 2010, p. 01). Sobre esse programa, convém transcrever 

notícia publicada na Revista Consultor Jurídico, em 24 de abril de 2011, a saber: 

 
Um grupo de 50 presos dos regimes aberto e semiaberto de Goiás vai prestar 
serviços administrativos em 25 comarcas do Estado. Eles receberão um salário 
mínimo, vale-alimentação e, a cada três dias trabalhados, terão um dia descontado na 
pena. Convênio assinado nesta terça-feira (19/4) entre o Tribunal de Justiça do 



Estado de Goiás e a Agência Goiana do Sistema de Execução Penal (AGSEP), em 
Goiânia, tem por objetivo ressocializar os reeducandos pelo trabalho. 

 

Sobre essa realidade, tenha-se presente que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é 

parceiro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça desde 2001, quando 

foi assinado o primeiro convênio nessa modalidade entre os dois órgãos. (Zafino, 2011) 

Outrossim, importa mencionar sobre o Projeto Justiça Ativa, instituído pelo Decreto 

Judiciário nº 670 de 17 de outubro de 1996, com o objetivo de promover a efetiva prestação 

jurisdicional elevando o conceito do Poder Judiciário do Estado de Goiás perante a sociedade, 

com a concentração de esforços na realização de audiências e julgamento dos processos.  

Com efeito, a partir de dados obtidos em pesquisa de satisfação, 76,16% dos usuários 

avaliaram como ótimo, 20,19% como bom, e apenas 3,13 avaliaram como ruim. Ora, tais 

dados estatísticos nos 140 anos de história do Tribunal de Justiça de Goiás revelam o acerto 

do Projeto Justiça Ativa para o cumprimento efetivo da missão institucional (Goiás, 2014). 

Nesse contexto histórico de desafios e conquistas, vale citar o Projeto “Cidadania e 

Justiça também se aprendem na escola”, que originou o Programa Justiça Educacional, 

consistente no “esclarecimento ao público sobre as funções, atividades e órgãos do poder 

judiciário em escolas ou outros espaços públicos” (Goiás, 2014). A institucionalização e a 

comissão do programa foram criadas pelos Decretos Judiciários nº 1.653 e 1654, ambos de 07 

de agosto de 2012. 

Esse projeto também foi criado para aprimoramento da comunicação do Poder 

Judiciário do Estado de Goiás com a sociedade e promoção de ações de responsabilidade 

social e ambiental, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável por meio de ações 

educativas, de inclusão social e de práticas ecoeficientes (Goiás, 2014). 

Ademais, há que se mencionar sobre o Projeto “Júris em Faculdades”, idealizado pelo 

Juiz Direito Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro, cujo objetivo é criar e reforçar os 

valores de Cidadania, Direito e Justiça, apresentar e discutir questões envolvendo a ética e a 

moral (Goiás, 2014). 

Desse modo, na concretização de uma história de 140 anos de sucesso e para garantir 

os direitos individuais, coletivos e sociais, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também 

criou o Programa “Justiça Móvel de Trânsito”, criado para atender acidentes com veículos 

automotores que não envolvam vítimas fatais. Tal serviço contribui para a redução do tempo 

de espera na resolução dos conflitos de trânsito. 

Pela presteza e relevância deste serviço na atualidade, convém ressaltar a divulgação 

de recente notícia, por Bruna Ferro (2014, p. 01), a saber:  



 
A Justiça Móvel de Trânsito (JMT) da comarca de Goiânia atendeu 477 acidentes de 
trânsito nos meses de janeiro e fevereiro. Foram realizados 399 acordos em 84% dos 
atendimentos, sob a coordenação da juíza Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. 

 

Por outro enfoque de atuação, o Tribunal de Justiça de Goiás ainda mantém a 

execução do Programa Pai Presente, com ênfase em campanhas para reconhecimento 

voluntário de paternidade. E o sucesso deste programa é reconhecido na mídia, conforme 

Motta (2014, p. 01), que assim divulgou: 

 
Ferramenta de maior alcance social no País para reduzir o número de pessoas que 
não tem o nome do pai na certidão de nascimento e auxiliar na diminuição das ações 
de investigação de paternidade, o projeto Pai Presente, executado pela Corregedoria-
Geral da Justiça de Goiás (CGJGO), se expande pelo Estado e apresenta números 
expressivos. Somente em Anápolis, de outubro de 2013 até o momento atual foram 
realizados 200 reconhecimentos de paternidade, segundo informou o juiz Carlos 
Limongi Sterse, diretor do Foro local, da Vara da Infância e da Juventude e 
supervisor do programa na comarca. Em novembro do ano passado, o Pai Presente 
ganhou um espaço próprio em cada comarca, cujos atendimentos passaram a ser 
feitos em todos os locais onde funcionam Centros de Solução de Conflitos e 
Cidadania, em atuação integrada. 

 

Já no aspecto funcional, o órgão também se destaca pela execução do Projeto 

Acelerar, que busca o aprimoramento da prestação jurisdicional e oferece uma justiça com 

maior celeridade. No mesmo contexto, também faz história pelo brilhantismo do Projeto 

Prosseguir, que tem como objetivo dar sequência à modernização das estruturas de trabalho 

nas unidades judiciárias, propiciando celeridade na prestação jurisdicional.  

Nessa trilha de empenho e vitórias, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no ano 

de 2007, atendeu recomendação do CNJ e iniciou a criação de inúmeros Centros de 

Pacificação Social, em parceria com instituições públicas e/ou privadas, para solucionar de 

forma pacífica os conflitos, evitando que mais demandas cheguem ao Judiciário goiano. 

Assim, o referido projeto buscou aproximar a comunidade da Justiça e promover a paz 

social por meio da conciliação e mediação, que nas palavras de Leal & Garcia Filho (2011, p. 

07) são “instrumentos que diminuem substancialmente o número de processos judiciais, com 

maior celeridade, por meio de procedimento simplificado e informal, com a satisfação dos 

interessados, além de possibilitar a prevenção de novos conflitos”.  

Assinale, ainda, que no ano de 2011 a Associação dos Magistrados do Brasil apoiou a 

criação dos Centros de Pacificação Social em Goiás, conforme divulgado por Nascimento 

(2011, p. 01), a saber:  
 



O presidente da AMB, Nelson Calandra, assinou, nesta terça-feira (10/05), um 
convênio com a Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego) e com o Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJGO), para incentivar a criação de Centros de Pacificação 
Social no País (CPS). O projeto já conta com 33 unidades goianas, nas quais 
Magistrados promovem a conciliação de litígios antes que os cidadãos levem as 
questões para a Justiça. O principal objetivo é a disseminação da cultura de 
pacificação para resolução célere de conflitos e redução dos processos judiciais. 

 

Como se depreende, esse projeto faz parte da história de conquistas do Tribunal de 

Justiça de Goiás, na realização da paz social. Por sua vez, para demonstrar que 140 anos de 

história do Tribunal vão muito além das funções judiciais, é de bom alvitre citar a importância 

da criação da Organização das Voluntárias do Judiciário (OVJ), criada em 2009, cujo objetivo 

foi minimizar as diferenças sociais e o sofrimento dos menos favorecidos. 

Dados divulgados na Revista Justiça Efetiva (2009, p. 23), indicam que este setor 

social do Tribunal de Justiça realizou no mesmo ano de criação as seguintes doações: 15.O24 

litros de leite, 3.3OO kits escolares, 3OO pares de tênis, 266 peças de calça e 123 

computadores. Em suma, as atividades filantrópicas, culturais e assistenciais realizadas pela 

Organização das Voluntárias de Goiás fortalecem a cidadania e os laços de solidariedade e 

fraternidade entre os servidores do Judiciário goiano.  

Neste sentido, deve-se dizer que o Tribunal de Justiça tem promovido alternativas 

modernas para desburocratizar a Justiça e harmonizar-se com outros poderes e a sociedade, 

fazendo com que a sua missão seja cumprida com qualidade e eficácia. Com efeito, a história 

deste evidente sucesso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás mostra que as principais 

determinantes e estratégias de ação direcionam-se em prol do jurisdicionado. É assim, com 

esse comprometimento e sábia administração estratégica que surgem outros fatores, como 

valorização, estímulo e melhor produtividade do quadro de servidores e colaboradores.  

Por estas razões, os 140 anos de história do Tribunal de Justiça de Goiás revelam 

grandes conquistas, sempre na certeza de que a transformação organizacional e atenção 

especial à justiça de primeiro grau serão elementos fundamentais na pacificação social e 

resolução dos conflitos.  

Bom é dizer que a reflexão histórica acerca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

enquanto instituição, tem um significado valioso, sobretudo, para todos aqueles envolvidos no 

desafio de promoção da justiça. Assim, mister se faz ressaltar a satisfação de fazer parte deste 

Tribunal, tanto pela sinergia quanto pela sua importância para a sociedade.  

140 anos... É tempo de comemorar! 

 

Pseudônimo: Estudante 
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