
“Como diretrizes sempre adotamos ferramentas inerentes ao diálogo, à orientação, à transparência, e a presteza no atendimento a 
qualquer cidadão dando ênfase ao primeiro grau. Nossa bússola de trabalho sempre terá como norte o lema de portas abertas.”

Desembargador Nicomedes Domingos Borges, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 

Portas abertas 
Em entrevista inédita divulgada 

nos sites do TJGO e Corregedoria, 
assim que tomou posse no cargo 
de corregedor-geral da Justiça 
do Estado de Goiás para o Biênio 

Encontro Regional On-line da 7ª Região Judiciária  
tem mais de mil participações

Com um viés interativo, colaborativo e 
atento às necessidades dos usuários da 
Justiça, o Encontro Regional On-line da 
7ª Região Judiciária, que engloba o En-
torno de Brasília e tem Luziânia como Co-
marca Polo, contou com mais de mil par-
ticipações nos dias 16, 17 e 18 de junho. 

Pioneirismo para solucionar conflitos na via administrativa
A Corregedoria-Geral da Justiça de 

Goiás instituiu, de forma pioneira no 
Estado, em março deste ano, através 
do Provimento nº 50/2021, a Unidade 
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O evento, que computou a sétima 
edição virtual, foi promovido pela Corre-
gedoria-Geral da Justiça do Estado de 
Goiás em parceria com a Escola Judi-
cial de Goiás (EJUG). 

Esta foi a primeira edição da atual 
gestão da CGJGO, que tem à frente o 

desembargador Nicomedes Domin-
gos Borges, e contou com a participa-
ção única do presidente do TJGO, de-
sembargador Carlos Alberto França. 
Leia as matérias na íntegra: https://
bit.ly/3zaaelT, https://bit.ly/3AtpGLH e  
https://bit.ly/3Clb7dz

2021/2023, o desembargador Nicome-
des Domingos Borges, revela o perfil de 
gestor nato e a visão inovadora sobre 
temáticas de natureza diversas. Leia a 
matéria na íntegra: https://bit.ly/2XnJMbu

de Mediação, Gerenciamento de Cri-
ses e Prevenção de Demandas Admi-
nistrativas (UMA). 

A comissão atuará com mecanis-

mos de mediação nos procedimentos 
administrativos e disciplinares em trâ-
mite no Judiciário. Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/3EprIhW

https://bit.ly/3EprIhW
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Pai Presente Total consolida audiências virtuais
Por meio do Provimento nº 54/2021, 

a Corregedoria consolidou as audiências 
virtuais concentradas de reconhecimen-
to de paternidade, via plataforma Zoom 
Meetings, englobando todas as comar-

Priorização na aplicação das penas pecuniárias
Dispensando maior atenção, cui-

dado e apoio às vítimas e familiares 
de crimes e atos infracionais, a Cor-
regedoria-Geral da Justiça do Estado 
de Goiás, por meio do Provimento 

Webinário da Infância e Juventude é realizado 
com êxito e mais de 400 inscritos

Muito prestigiado, com inscrições 
que ultrapassaram o número de 400 
profissionais que atuam com a área 

Educar pela paz  
Uma mudança de paradigmas baseada em uma co-

municação não violenta e a educação pela paz pela 
percepção do respeito, atenção e empatia. Essa é a 
proposta do Projeto Pilares, desenvolvido pela Corre-
gedoria em parceria com as redes de educação do Es-
tado, que foi realçada no 1º Encontro Virtual de Facili-
tadores promovida em 6 de abril pela CGJGO, por meio 
da Divisão Interprofissional Forense. Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/3AeHnyc

da Infância e Juventude foi realizado 
em 26 de maio o Webinário da Infân-
cia e Juventude: adoção - um ato de 

amor e responsabilidade. Leia as ma-
térias na íntegra: https://bit.ly/3lsgAbJ e 
https://bit.ly/397qklX

cas de Goiás. A ação faz parte do Projeto 
Pai Presente Total, desenvolvido dentro 
do Programa Pai Presente. A finalidade 
do Pai Presente Total é justamente am-
pliar o Programa Pai Presente (já existen-

te) auxiliando as comarcas do Estado na 
realização dos procedimentos afetos à 
averiguação administrativa de paternida-
de. Leia as matérias na íntegra: https://
bit.ly/3zeoKcu e https://bit.ly/3hCjfOO

nº 55/2021, regulamentou a destina-
ção prioritária para esse grupo familiar 
e não mais a entidades beneficentes 
dos valores advindos da aplicação 
de penas pecuniárias, de requisito de 

suspensão condicional do processo, 
de transação penal e de acordo de 
não persecução penal, a título de re-
paração do dano. Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/3AfOhmZ

https://bit.ly/3AfOhmZ
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Contatos do SAU da CGJGO

Formulário de Atendimento:  
http://corregedoria.tjgo.jus.br/sau 

E-mail: sau@tjgo.jus.br 
Telefone: (62)3236-5455/5600/5466 

WhatsApp: (62)3236-5600

Atuação impecável dos trabalhos da CGJGO é ressaltada 
em inspeção do CNJ no âmbito do Extrajudicial

Com o intuito de verificar o fun-
cionamento das atividades do Foro 
Extrajudicial desempenhadas pelas 
Corregedorias de todo o País foi rea-
lizada em maio deste ano uma inspe-
ção virtual do Conselho Nacional de 
Justiça na Corregedoria, no âmbito 
do Extrajudicial. 

Foi dada ênfase à organização na 
condução dos trabalhos desempe-
nhados pela CGJGO. Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/2XAKSAV

Abrangência para Juizados Especiais da Fazenda Pública 
A Corregedoria regulamentou a 

competência para processar e julgar 
as ações abrangidas pela Lei Fede-
ral nº 12.153/2009, de 22/12/2009, 

Novo regimento interno 
na versão digital 

O novo Regimento Interno da 
CGJGO, de 60 páginas e versão mais 
moderna, já está disponível no forma-
to digital no site oficial do órgão cen-
sor. Leia a matéria na íntegra: https://
bit.ly/3luTelx

SAU auxilia no interior
O SAU da Corregedoria prestou au-

xílio a todos os advogados do Estado 
com dificuldade de comunicação com 
as comarcas no período de suspensão 

Regulamentada expedição de alvarás 
em depósito judicial 

O Provimento nº 57, de 7 de maio 
de 2021, da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Goiás, regula-
mentou a expedição de alvará de le-
vantamento de importâncias em de-
pósito judicial. O ato considera que 

nas comarcas goianas onde não há 
Juizado Especial da Fazenda Pública 
instalado. O ato, assinado pelo corre-
gedor-geral da Justiça, desembarga-

dor Nicomedes Domingos Borges, foi 
normatizado por meio do Provimento 
nº 56, de 15/04/2021. Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/2XrP2KU

das atividades presenciais e dos prazos 
processuais no âmbito do Poder Judici-
ário goiano, de 1º a 14/03/2021. Leia a 
matéria na íntegra: https://bit.ly/3EsMXQi

Celeridade nas certidões de óbito
Qualquer cidadão goiano, pelo 

período de 180 dias, pode optar pela 
emissão de registros de óbito em 
qualquer cartório desta natureza na 
capital. A deliberação foi tomada em 

24 de março deste ano por represen-
tantes da CGJGO, Diretoria do Foro 
de Goiânia e Cartórios de Registro 
Civil da capital. Leia a matéria na ínte-
gra: https://bit.ly/3lKg9tx

não há previsão legal que autorize o 
magistrado a fazer constar em alva-
rá observação para o recolhimento 
do imposto de renda sobre os hono-
rários advocatícios. Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/3zfgbhG

http://corregedoria.tjgo.jus.br/sau
https://bit.ly/3zfgbhG
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Corregedor-geral e juízes auxiliares 
participam do 85º Encoge

O corregedor-geral, desembargador 
Nicomedes Domingos Borges e os três 
juízes auxiliares da CGJGO, Camila Nina 
Erbetta Nascimento, Ricardo Dourado 

Ações de natureza social 
A CGJGO aderiu no mês de agosto ao 

“Agosto Lilás” como forma de demonstrar 
apoio ao fim da violência contra a mulher. 
Nesse mesmo contexto, os magistrados 
e servidores do órgão censor doaram  
325 cobertores destinados à campanha 
promovida pelo TJGO. Leia as matérias 
na íntegra: https://bit.ly/2Z5KElR e https://
bit.ly/3CiSkzn

Transmissão 
de acervos

A Assessoria Correicional, área da 
CGJGO, tem acompanhado, de forma 
on-line, a transmissão de acervos das 
serventias na seara do Extrajudicial. O 
auxílio tem contribuído para o aprimo-
ramento desses trabalhos. Leia as ma-
térias na íntegra: https://bit.ly/3tNBTbj e 
https://bit.ly/2VMURCl

Pedagogia jurídica
Visando expor a importância e o papel 

desempenhado pelo pedagogo jurídico, 
especialmente nas Varas da Infância e Ju-
ventude do Estado de Goiás, a pedagoga 
Cyntia A. de Araújo Bernardes, que inte-
gra a Equipe Interprofissional Forense da 
Corregedoria, lançou recentemente, de 
forma pioneira, o livro “Pedagogia Jurídi-
ca: contribuições do pedagogo em Varas 
de Infância e Juventude”. Leia a matéria 
na íntegra: https://bit.ly/3kgni55

PRINCIPAIS ATOS NORMATIVOS  
(Provimentos, Portarias e Ofícios-Circulares)

•   Provimento nº 50, de 22/02/2021 - Criação da UMA https://bit.ly/3zhM355
•   Provimento nº 52, de 09/03/2021 - Execuções fiscais https://bit.ly/3Ak04jZ
•   Provimento nº 53, de 11/03/2021 - Código de Normas e Procedimentos do Extrajudicial 
https://bit.ly/3EsV4we
•   Provimento nº 54, de 17/03/2021 - Pai Presente Total https://bit.ly/3CmplKX
•   Provimento nº 55, de 19/03/2021 - Penas de prestação pecuniária https://bit.ly/3Aiiyl7
•   Provimento nº 56, de 15/04/2021 - Instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública 
https://bit.ly/3lti7hH
•   Provimento nº 57, de 07/05/2021 - Alvarás judiciais https://bit.ly/3CybTnJ
•   Provimento nº 64, de 12/08/2021 - Tabela de custas judiciais https://bit.ly/3zflDBa
•   Provimento nº 68, de 12/08/2021 - Audiências de custódia https://bit.ly/3zhVlOL
• Portaria nº 24, de 05/04/2021 - Força-tarefa para auxiliar unidades judiciárias da 
comarca de Goiânia https://bit.ly/3ErmBhx
• Portaria nº 44, de 08/06/2021 - Plantão administrativo da Corregedoria https://bit.
ly/3hA37NR
•  Ofício Circular nº 03/2021 - Medidas preventivas contra a Covid-19 nos presídios https://
bit.ly/3kggtAm

Decisão exemplar
Em decisão assinada no dia 27 de 

julho deste ano, o corregedor-geral, 
desembargador Nicomedes Domingos 
Borges, determinou o imediato afasta-
mento e a revogação da interinidade 
de Pedro Ludovico Teixeira Neto da ser-
ventia do Distrito Judiciário de Professor 
Jamil. Leia a matéria na íntegra: https://
bit.ly/3AknYfc

e Altair Guerra da Costa, participaram 
do 85º Encoge, em março deste ano. 
Leia as matérias na íntegra: https://bit.
ly/3zkXn0i e https://bit.ly/3zjabUS

https://bit.ly/3zjabUS

