


Caros associados,
 
Ano a ano o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aumenta sua produtivi-
dade.  
 
Em 2021, fomos o vencedor nacional na modalidade produtividade e, agora, 
somos premiados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) pelos 
números alcançados.  
Parabéns ao senhor presidente do TJGO, desembargador Calos França, por 
nos conduzir a alcançar êxitos tão elevados. 
 
Conquistamos também o 12º Prêmio Conciliar é Legal. E o Tribunal goiano 
recebeu também a menção honrosa por ter obtido o maior número de acor-
dos na 16ª Semana Nacional de Conciliação de 2021. E pela atuação do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde (Cejusc da 
Saúde). 
 
O Núcleo de Aceleração de Julgamentos e Cumprimentos de Metas (NAJ) 
realizou mais de 42 mil julgamentos no ano de 2021, sendo 35 mil deles 
com sentenças ou decisões proferidas já no Primeiro Grau. 
 
É justamente esse ponto que considero mais importante destacar: os resul-
tados dessa evolução, desse aperfeiçoamento contínuo, estarem se refletin-
do em resoluções alcançadas a cada dia em um menor espaço de tempo. 
Sempre em busca de atender a quem necessita da atenção da Justiça. 
 
Esse é o nosso objetivo. E temos, mesmo com número de juízes e desem-
bargadores muito abaixo do ideal, cumprido e alcançado as pesadas metas 
estabelecidas pelo CNJ.  
 
No que compete diretamente à magistratura — a qual tenho orgulho em 
representar como presidente da Asmego — no período analisado proferimos 
3,8 milhões entre despachos, decisões, sentenças e acórdãos. Somos me-
nos de 400 em Goiás. 
 
Como tenho dito — sempre que sou acionada pelas inúmeras cobranças e 
para a defesa da magistratura, que sofre diariamente sorrateiros ataques — 
temos trabalhado com carga horária sobre-humana. E o Judiciário responde 
com resultados. 
 
Por isso, é salutar cobrarmos constantemente melhorias para nosso am-
biente de trabalho, para a organização como um todo no âmbito do Judiciá-

palavra da presidente



rio. Além de ser necessário envolvermos o próprio CNJ para buscar e apoiar 
nossa defesa pela valorização da nossa carreira, pela revisão dos subsídios. 
 
Nosso presidente, desembargador Carlos França, e outros colegas magistra-
dos do nosso tribunal goiano, participaram junto comigo de encontro com o 
presidente do STF e CNJ, ministro Luiz Fux. 
 
Pudemos falar a ele, que é juiz de carreira e conhecedor das dificuldades 
e dos desafios que a magistratura enfrenta, sobre nossas expectativas em 
relação à gestão dele e também da nossa confiança nele para buscar como 
prioridade a aprovação da PEC-63. 
 
A questão é grave, pois a perda salarial acumulada nos últimos 15 anos é de 
44,7%. Enquanto que para este ano foi oferecido à magistratura reajuste de 
apenas 5% na revisão anual do nosso subsídio. 
 
O momento econômico é delicado, mas é preciso que um Poder que respon-
de com crescimento de produtividade seja atendido em seus pedidos bási-
cos, como é o caso do reajuste salarial para amenizar os efeitos da inflação. 
Além de que na PEC-63 sejam mantidos no texto os aposentados, que tam-
bém muito já colaboraram e nos passaram o saber-fazer para elevar a cada 
dia a nossa produtividade. 
 
Continuemos firmes na nossa luta.
 

Patrícia Carrijo.
Presidente da Asmego.



Asmego participa da entrega  
do Prêmio de Produtividade do Tribunal  
de Justiça do Estado de Goiás

A presidente da Asmego, juíza Patrícia Carrijo, participou da cerimônia de entrega dos 
certificados do Prêmio de Produtividade do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
concedido aos magistrados e demais servidores em reconhecimento ao comprometimento 
das unidades judiciais na busca da excelência dos serviços. A premiação foi dividida nas 
categorias Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

“O Judiciário goiano a cada dia tem se aprimorado, sempre com esforço e dedicação 
de todos, sempre unidos no único propósito de entregar uma prestação jurisdicional de 
excelência. Esse é o nosso papel”, disse Patrícia.



Asmego Cumprimenta Juízes promovidos e 
removidos para oito unidades judiciárias

Entrância Final

Goiânia – 2º Juizado Especial Criminal 

Remoção por Merecimento

DANTE BARTOCCINI (Goiânia)

 Entrância Intermediária

Aparecida de Goiânia -3ª Vara de Família e Sucessões 

Remoção por Antiguidade 

GUSTAVO BRAGA CARVALHO (Anápolis)

Aparecida de Goiânia – 5ª Vara Cível 

Promoção por Antiguidade

AILTON FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR ( Nazário)

Goianésia – 2ª Vara Cível, Ambiental e Família e Sucessões

Remoção por Antiguidade

BRUNO LEOPOLDO BORGES FONSECA (Caldas Novas)

Rio Verde – 2ª Vara Cível 

Remoção por Antiguidade

FERNANDO MARNEY OLIVEIRA DE CARVALHO (Cristalina)



Catalão – Vara de Família, Sucessões e Inf. e Juventude 

Remoção por Antiguidade

LUCIANO HENRIQUE DE TOLEDO (Catalão)

Luziânia – 2ª Vara de Família e Sucessões

Remoção por Merecimento

HENRIQUE SANTOS MAGALHÃES NEUBAUER (Luziânia)

 Entrância Inicial

Hidrolândia – 1ª Vara Judicial 

Remoção por Merecimento

EDUARDO PEREZ OLIVEIRA (Anicuns)

Em sessão extraordinária do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
(TJGO)  oito unidades judiciárias foram providas. A sessão para promoção e remoção de 
magistrados, pelos critérios de merecimento e antiguidade, são referentes aos editais nº 
3/2022 e nº 4/2022.

Asmego parabeniza os juízes pelas promoções e remoções a que fazem jus, e deseja 
êxito nas novas funções. 



Asmego celebra 
o Dia da Memória do Poder Judiciário 

Ex-presidentes  da Associação são lembrados

Neste Dia da Memória do Poder Judiciário, a Diretoria da Asmego, representada pela 
presidente Patrícia Carrijo e em nome de toda a magistratura goiana, homenageia os ex-
presidentes da nossa associação.



Asmego participa da solenidade de 
posse de novos conselheiros do CNJ

Além da sessão houve solenidade de 
posses

A presidente da Asmego, Patrícia 
Carrijo, participou da 350° sessão 
ordinária do CNJ e das posses do 
juiz trabalhista Giovanni Olsson e do 
advogado Marcello Terto e Silva para o 
primeiro mandato como conselheiros 
do CNJ, e da recondução do conselheiro 
Marcos Vinícius Jardim Rodrigues ao 
Conselho, após concluir a primeira 
passagem pelo órgão em outubro de 
2021.

Marcello Terto atua no Tribunal de 
Contas dos Municípios de Goiás.

A sessão, realizada em Brasília, além 
da solenidade de posse teve também 
como pauta o ato normativo com 
novas orientações sobre a instalação e 
a implementação da Justiça Itinerante 
no Brasil.

Presidente do TJGO, desembargador 
Carlos França, e a procuradora-geral 
do Estado, Juliana Prudente, também 
participaram da solenidade.



Presidente da Asmego 
escreve artigo para o Jornal 
Popular sobre Perdas Salarias 
da Magistratura Brasileira 

Nos últimos 15 anos, o acumulado bate os 44,7%



Asmego participa do XXIV Congresso 
Brasileiro dos Magistrados 

O congresso teve como objetivo o aprimoramento do judiciário brasileiro 

Asmego, representada pela presidente Patrícia Carrijo, participou da reunião do 
Conselho de Representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros, realizada 
durante o XXIV Congresso Brasileiro dos Magistrados em Salvador (Bahia).

O congresso tem como objetivo o aprimoramento do judiciário brasileiro. Na reunião 
de hoje foram tratadas pautas como
-Escola Nacional de Magistratura;

-Centro de Pesquisas 
Judiciais(CPJ);
-Laboratório de Inovação e 
Inteligência;
-Recomposição dos subsídios
-Verbas remuneratórias, dentre 
outras.

“Estamos atentos e atuantes a tudo 
que diz respeito aos interesses da 

magistratura. E o congresso é importante oportunidade para debatermos pautas e 
alinharmos nossa atuação em conjunto”, afirma a presidente da Asmego.



Encerramento

Após quatro dias de atividades, o XXIV 
Congresso Brasileiro dos Magistrados, 
realizado em Salvador (Bahia), encerrou-
se no sábado (15/05).

As atividades foram divididas em três 
momentos. Primeiro, ocorreram reuniões 
da Coordenadoria Estadual e Conselho 
de Representantes, ocasiões em que 
todos os presidentes de associações 
puderam discutir as pautas de interesse 
da magistratura.

No segundo e terceiro dia, magistrados 
assistiram a palestras dos ministros 
do STF, que debateram democracia, 
direitos humanos, missão do Poder 
Judiciário, prerrogativas da magistratura, 
Constituição e processo eleitoral.

Houve, ainda, momento dedicado às 
atividades científicas, quando foram 
apresentadas as teses do 1º Concurso de 
Artigos do Centro de Pesquisas Judiciais 
(CPJ). Seis teses foram as premiadas, 
dentre elas, a da presidente da Asmego, 
juíza Patrícia Carrijo, que debateu A 
Inovação como Ferramenta de Garantia da 
Democracia e dos Direitos Fundamentais.



Os participantes tiveram, por fim, momento 
de integração social. “Avançamos na 
discussão de temas extremamente 
importantes para a magistratura e 
pudemos reforçar nossos laços. Mais do 
que nunca, magistrados precisam estar 
unidos para vencer a corrente que ameaça 
independência e autonomia da categoria”, 
avalia Patrícia Carrijo.

Dentre os participantes da Asmego, 
estiveram presentes o vice-presidente da 
associação, desembargador Luiz Cláudio 
Veiga Braga; juízes Wilson Dias, Gilmar 
Coelho, Átila Amaral, Cristian Assis, Avenir 
Passos, Telma Aparecida, Denise Godim, 
Lúcia do Perpétuo Socorro e Laura Ribeiro.

Nas imagens, estão também a presidente da 
AMB, juíza Renata Gil, e a desembargadora 
Luciane Cardoso, integrante do CPJ da 
AMB.



Presidente da Asmego obtém 1º lugar 
entre artigos inscritos no XXIV 
Congresso Nacional da Magistratura

A magistrada aborda o aprimoramento do Poder Judiciário de modo a contribuir 
com a melhoria da prestação jurisdicional

Presidente da Asmego, a juíza Patrícia Carrijo apresentou tese no XXIV Congresso 
Brasileiro dos Magistrados, realizado em Salvador (Bahia), e obteve 1º lugar entre 
os artigos inscritos no 1º Concurso de Artigos do Centro de Pesquisas Judiciais 
(CPJ).

A magistrada aborda o aprimoramento do Poder Judiciário, de modo a contribuir 
com a melhoria da prestação jurisdicional.

“A tese aborda o aprimoramento do poder judiciário, para que a gente possa ter um 
Estado Democrático de Direito sólido. Afinal de contas, é papel do Poder Judiciário 
assegurar a Democracia, e a aplicabilidade da nossa constituição e dos direitos 
fundamentais. Por isso, propus diagnóstico para que tenhamos inteligência artificial 
para aprimoramento dos procedimentos judiciais, bem como uma prestação 
jurisdicional cada vez mais célere”, afirma a presidente da Asmego.

Asmego cumprimenta a magistrada pela conquista, que respalda a magistratura 
goiana. 



A celebração beneficiou mil casais

Asmego, representada pela presidente Patrícia Carrijo, participou do Show Cultural 
- Casamento Comunitário, promovido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e 
Corregedoria Geral da Justiça.

A celebração gratuita beneficiou mil casais que não têm condições financeiras para 
arcar com os custos de um casamento formal, residentes na Região metropolitana de 
Goiânia e Anápolis. Evento aconteceu no Ginásio de Esportes Goiânia Arena.

“É com grande satisfação que a Asmego participa de um evento tão importante para 
toda nossa comunidade. Cumprimentamos o desembargador Nicomedes Domingos, 
corregedor-geral da Justiça; o presidente do TJGO, desembargador Carlos França, oficiais 
de Cartório e todos os magistrados que se empenharam para realizar o sonho dessas 
pessoas. É uma ação muito nobre”, afirmou a presidente da Asmego.

Evento contou com participação do desembargador Nicomedes Domingos, corregedor-
geral da Justiça; presidente do TJGO, desembargador Carlos França; vice-presidente 
do TJGO, desembargador Zacarias Neves Coelho; prefeito de Goiânia, Rogério Cruz; 
primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado; presidente da Assembleia Legislativa de 
Goiás, Lissauer Vieira, dentre outras autoridades.

Asmego participa da celebração  
de Casamento Comunitário 
promovido pelo TJGO e  
Corregedoria Geral da Justiça 



Asmego participa de Encontro 
Regional com os magistrados da 
Comarca de Goiânia 

Pauta teve como 
temas debatidos, pauta 
remuneratória, plantões e 
projetos que tramitam no 
Congresso Nacional 

Asmego realizou, em 
formato virtual, encontro 
regional com magistrados 
da Comarca de Goiânia, 
coordenado pelos diretores 
de interior, Laura Ribeiro de 
Oliveira e Gilmar Coelho.

Presidente do TJGO, desembargador Carlos França participou do debate, bem como a 
presidente da Asmego, juíza Patrícia Carrijo, que orientou a discussão das pautas.

Dentre os temas debatidos, pauta remuneratória, plantões, projetos que tramitam no 
Congresso Nacional, e situação administrativa da associação.



Asmego promove Encontro Regional 
das Comarcas do Interior

Asmego realizou, em 
formato virtual, Encontro 
Regional das Comarcas do 
Interior, coordenado pelos 
diretores do interior, Laura 
Ribeiro de Oliveira e Gilmar 
Coelho.

Presidente do TJGO, 
desembargador Carlos 
França, e a presidente da 

Asmego, juíza Patrícia Carrijo, participaram do debate.

A presidente da Asmego abordou temas de interesse da magistratura goiana, dentre 
eles, pauta remuneratória, plantões, projetos que tramitam no Congresso Nacional e a 
situação administrativa da associação.

“Os encontros regionais nos permitem levar nossas pautas para discussão entre os 
associados. Todos podem falar, ser ouvidos, contribuir. É sempre um debate enriquecedor”, 
afirma Patrícia Carrijo.



Marcello Terto, 
novo conselheiro do CNJ, agradece 
apoio da presidente da Asmego

Importante apoio é importante para boa administração do poder judiciário

Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Marcello Terto ressaltou, em 
entrevista ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o apoio da presidente da 
Asmego, Patrícia Carrijo, e do presidente do TJGO, desembargador Carlos França, à sua 
nomeação para a vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil.

A indicação de seu nome foi feita pelo Conselho Federal da OAB.

Terto, que era da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE), foi empossado em 10 
de maio e é o segundo nome goiano, depois da procuradora de Justiça do Ministério 
Público do Estado de Goiás (MPGO), Ivana Farina, a ocupar um conselho do CNJ.



Desde a fundação o IHGG abriga produções literárias e artísticas de desembargadores, 
procuradores, juízes, professores e jornalistas

A Asmego, representada pela presidente Patrícia Carrijo; pelo vice-presidente desembargador 
Luiz Cláudio Veiga Braga, e juiz Abílio Wolney, visitou a sede do Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás (IHGG), para conhecer a reforma do local, que completou 90 anos.

A comitiva foi recebida pelo presidente do IHGG, promotor de justiça Jales Mendonça, que 
detalhou as intervenções realizadas na sede, e ressaltou a importância do instituto para a 
sociedade goiana. O encontro foi organizado pelo juiz Abílio Wolney.

Desde a fundação, o IHGG abriga produções literárias e artísticas de desembargadores, 
procuradores, juízes, professores e jornalistas.

“A história do Judiciário de Goiás é marcada por homens dedicados ao setor cultural, que 
muito contribuíram para a preservação da memória dos fatos históricos da magistratura, e 
da história do nosso estado”, afirmou Patrícia Carrijo.

“A modernização e a digitalização são extremamente importantes, mas não podemos nos 
esquecer da relevância da preservação de documentos históricos”, completou.

O presidente da Associação Goiana de Imprensa, jornalista e escritor Valterli Guedes, 
também participou do encontro.

Presidente da Asmego visita sede do 
Instituto Histórico e Geográfico  
de Goiás



Asmego conhece galeria de  
ex-presidentes da Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás 

“Uma sociedade evoluída respeita e 
preserva sua história”

Representada pela presidente 
Patrícia Carrijo; pelo vice-presidente 
desembargador Luiz Cláudio 
Veiga Braga, e juiz Abílio Wolney, 
a Asmego conheceu a galeria de 
ex-presidentes da Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás, 
a convite do presidente da Casa, 
deputado Lissauer Vieira.

O espaço foi inaugurado no dia 27 de abril. “Tudo o que registra a nossa história e 
memória deve ser valorizado. Uma sociedade evoluída respeita e preserva sua história. 
E aqui temos registrado homens que participaram ativamente da vida do nosso estado”, 
afirmou.

Participaram do encontro integrantes da Academia Goiana de Letras (AGL); ex-
presidente da Alego e membro da AGL, Eurico Barbosa; presidente da Associação 
Goiana de Imprensa, jornalista e escritor Valterli Guedes; presidente do IHGG, promotor 
de Justiça Jales Mendonça.



Asmego participa  
de reunião com o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e Conselho 
Nacional de Justiça 

A presidente da Asmego destacou na 
reunião a importância da PEC 63

Asmego, representada pela presidente 
Patrícia Carrijo, participou de reunião no 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
(TJGO) com o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), e Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz 

Fux, que fez visita institucional à sede do Judiciário goiano.

Patrícia Carrijo ressaltou a importância da aprovação da PEC 63, que trata da 
reestruturação da carreira da magistratura, e institui o VTM (Valorização por Tempo na 
Magistratura) aos magistrados da ativa e aposentados.

A presidente da Asmego destacou, também, a necessidade de revisão anual do subsídio 
da magistratura, sobretudo em razão da perda inflacionária.

Ministro Fux, que é juiz de carreira, ouviu com atenção os pleitos da magistratura, e 
destacou o trabalho à frente do STF e CNJ.

O presidente do TJGO, desembargador Carlos França, agradeceu ao ministro pela 
cordialidade com a magistratura goiana.

Participaram da reunião o vice-presidente do TJGO, desembargador Zacarias Coelho; 
ouvidor desembargador Amaral Wilson; presidente do TRE-GO, desembargador Itaney 
Campos; desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga; demais desembargadores do TJGO; 
juízes auxiliares e servidores.



Renata Gil, presidente da AMB se destacou no resgate de juízas afegãs

Asmego cumprimenta a juíza Renata Gil, presidente da AMB, pela merecida vitória!

A presidente da AMB, Renata Gil, é vencedorana categoria Mundo do Prêmio Faz 
Diferença do jornal O Globo por sua atuação no resgate de juízas afegãs.

“Pelas mãos de juízes e juízas estamos mudando a realidade de pessoas que vivem 
as mais diversas adversidades. Projetamos e executamos um futuro digno para 
essas juízas e seus familiares. Um exemplo brasileiro para o mundo. Estou muito 
feliz!”

Asmego parabeniza presidente 
da AMB, vencedora na categoria 
Mundo, do Prêmio Faz Diferença



Asmego, representada pela juíza Denise Gondim, participou do lançamento 
da Carteira de Identificação das Pessoas com Espectro Autista, no Centro de 
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

O documento constará os dados das pessoas com espectro autista, de seus seus 
responsáveis e medicamentos que fazem uso. Dessa forma, informações poderão 
ser obtidas de forma mais segura.

“Asmego apoia ações de inclusão 
social, pois entende que colaboram 
para nossa evolução para uma 
sociedade mais justa e igualitária”, 
afirma a juíza.

Participaram do evento o secretário 
Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Dr. Cláudio Panoeiro; 
diretor do Crer, Dr. Válney Luiz da 
Rocha, dentre outras autoridades.

Asmego participa do lançamento 
da Carteira de Identificação das 
Pessoas com Espectro Autista



Após um ano e meio de negociações entre a Asmego e a Unimed Goiânia, os 
associados poderão agora optar pelo plano de saúde nacional. O Plano Aurum 
já está disponível, sem obrigatoriedade de adesão/migração, para todos os 
associados Asmego, sejam os que integrem o SPS/Asmego ou não. O plano 
já existente será mantido para quem quiser permanecer na modalidade. 

O contrato do plano nacional foi firmado pela presidente Patrícia Carrijo, sendo a Asmego a 
cliente número um. “Tal fato se deveu a sermos nós os grandes responsáveis pela existência 
desse produto premium, pois o desenhamos de forma a atender à magistratura goiana, 
e, depois de pronto, ele mostrou-se viável ao mercado em geral”, explica a presidente. 

Há opções de três categorias de planos — Executive, Prime e Supremo — 
todos com direito a reembolso, de forma a atender às necessidades de cada 
um. Estão à nossa disposição da Asmego 12 consultores para atendimentos 
individualizados, em local e horário da preferência de cada associado. 

“Nossa intenção é que associados Asmego desfrutem de um novo conceito de plano de 
saúde, muito semelhante aos melhores seguros existentes, mas com a grande vantagem de o 
reembolso para o uso ser a exceção, e não a regra”, observa a  diretora de Saúde, Aline Tomás.

“Essa é mais uma grande vitória de todos nós da Asmego, incansável na busca do que há 
de melhor aos associados”, finaliza a presidente Patrícia Carrijo. 

Asmego conquista para associados 
Plano Aurum nacional da Unimed

















PLANTÕES

Por solicitação da Asmego, foi alterada pelo TJGO a resolução 
que trata dos plantões, para que o dia que antecede o final de 
semana ou feriado seja reconhecido e contado como serviço 
extra, sendo permitida então a compensação a partir daí.  

PLANTONISTA DO INTERIOR
 
A Asmego solicitou à administração do TJGO que o 
número de magistrados plantonistas seja alterado para 38, 
mesmo quantitativo de antes da Resolução n° 149/2021. 
Objetivo é propiciar maior diversidade de convocação 
de magistrados, diante da excessiva carga de trabalho.  
O pleito foi defendido pelo juiz auxiliar da Presidência, Reinaldo 
Dutra, e acatado pelo presidente do TJGO, desembargador Carlos 
França. “A eles agradecemos pela sensibilidade e atenção. A 
Asmego continua comprometida com as pautas que dizem respeito 
à redução do excesso da carga de trabalho. Objetivamos condições 
justas a todos os magistrados”, explica a presidente da Asmego, 
Patrícia Carrijo.

notas



Aline Tomás
Coordenadora de Convênios

A Mais Pet Planos Veterinários é nova parceira da Asmego. 
 
A empresa oferece aos associados e seus dependentes 
15% de desconto sobre os valores dos planos anuais. Basta 
acessar o link a seguir: 
 
https://maispetoficial.intelite.com.br/
pessoafisica?vendedor=asmego-(adesionista) 
 
Michele é a responsável pelos atendimentos (62) 99680-
4556. (Informar que é associado à Asmego). 
 
A Mais Pet está localizada na Avenida T-10 com T-1, número 
2.537, Setor Bueno. 
 
Redes sociais: 
 
www.maispetoficial.com.br  
@maispetoficial

Novos Convênios
asmego




