
“Ainda há muito por ser feito na construção de uma sociedade melhor, contudo, a união faz a força e o propósito faz a união. Dar sentido 
à vida é uma necessidade humana. E quando envolve um ideal coletivo, grandes e belos frutos podem ser colhidos.”

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

Alvará eletrônico torna mais célere o 
pagamento de valores de depósitos judiciais

Uma iniciativa inovadora e eficaz ca-
paz de simplificar, desburocratizar e tornar 
mais célere o pagamento de valores de-
correntes de alvarás judiciais. Assim, pode 
ser definido o alvará eletrônico implanta-
do pela Corregedoria no ano passado e 
formalizado em novembro, por meio de 
ato conjunto do presidente do TJGO, de-
sembargador Carlos Alberto França e do 
corregedor-geral da Justiça de Goiás, de-
sembargador Nicomedes Domingos Bor-
ges. A nova ferramenta está disponível em 
todo o Estado conforme o vídeo expositi-
vo: https://youtu.be/x4zeFDEDxZA. Leia as 
matérias na íntegra: https://bit.ly/3sP3EA7 e  
https://bit.ly/3p16HUZ e https://bit.ly/3p0lvmB

Com ineditismo, plataforma única permite a 
emissão de certidões de imóveis pela via on-line 

Inédito no País, o Serviço de Aten-
dimento Eletrônico Compartilhado 
(SAEC), sob a gestão do Operador 
Nacional do Sistema de Registro Ele-
trônico de Imóveis (ONR), em todos os 
cartórios de registro de imóveis do Esta-
do de Goiás, foi lançado em 2021 com 
as presenças do presidente do TJGO, 
desembargador Carlos França, do cor-
regedor-geral da Justiça, desembarga-
dor Nicomedes Domingos Borges, e do 
presidente do ONR, Flauzilino Araújo 
dos Santos, que participou da solenida-
de forma remota. 

A novidade está no fato de que, por 
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uma única plataforma, de qualquer lugar, 
será possível a partir de agora obter, por 
exemplo, a certidão de um imóvel (pos-
teriormente de outros 
serviços relacionados ao 
registro de imóveis) pela 
via on-line, de maneira 
simples, com rapidez e 
segurança, sem qual-
quer custo extra. 

A iniciativa inovadora 
está alinhada à Meta 2, 
do Plano de Gestão da 
CGJGO, que assegura a 
implementação do SREI 

pelo ONR no Estado de Goiás. Leia as 
matérias na íntegra: https://bit.ly/3I3NDg2 
e https://bit.ly/3JB2gb3
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Corregedoria promove com êxito  
mais cinco Encontros Regionais  

On-line no segundo semestre de 2021

De forma exitosa, com mais de 5 mil par-
ticipações, a Corregedoria-Geral da Justiça 
de Goiás promoveu no segundo semestre 

Semana de Julgamentos Colegiados auxilia na 
redução de processos nas Turmas Recursais 
Visando reduzir a taxa de con-

gestionamento de processos em tra-
mitação nas Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais, foi realizada pela 
Corregedoria no fim do ano passado 
a Semana Estadual de Julgamentos 
Colegiados. A solenidade de abertu-
ra foi presidida pelo juiz e coordena-

Juiz auxiliar da CGJGO 
acompanha 87º Encoge

No primeiro dia de atividades do 87º 
Encoge, que aconteceu no segundo 
semestre de 2021 em São Luís, no Es-
tado do Maranhão, com o tema central 
abordando a “Justiça 4.0 - A transforma-
ção digital dos serviços do Judiciário 
brasileiro”, o juiz Altair Guerra da Costa, 
auxiliar da CGJGO e, na oportunidade, 
representando o corregedor-geral da 
Justiça de Goiás, desembargador Nico-
medes Domingos Borges, acompanhou 
o evento, que focou na revolução digital 
pela qual o Poder Judiciário tem pas-
sado, especialmente com a pandemia 
da Covid-19. Leia a matéria na íntegra:  
https://bit.ly/3v0usQE

dor Altair Guerra da Costa, auxiliar da 
CGJGO e que representou o correge-
dor-geral da Justiça de Goiás, desem-
bargador Nicomedes Domingos Bor-
ges. O evento, que ocorreu de forma 
simultânea, reuniu juízas e juízes das 
Turmas Recursais. Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/3s15VJB

Celeridade: Realizadas 
correições dos Foros 

Judicial e Extrajudicial 
As correições ordinárias periódicas 

dos Foros Judicial e Extrajudicial no pri-
meiro grau de jurisdição foram realizadas 
em 16 de novembro de forma presencial, 
mediante o preenchimento de formulários 
disponíveis nos Sistemas Controle e Ex-
trajudicial Eletrônico. Os procedimentos 
observados pelos juízes para a autoinspe-
ção do Foro Judicial (varas e juizados) e 
diretores de Foro para a correição do Foro 
Extrajudicial (cartórios), foram disciplina-
dos nos Ofícios Circulares nº 448/2021 e 
nº 453/2021 da CGJGO. Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/3sT3eZw

de 2021 mais cinco Encontros Re-
gionais no formato On-line. 

Foram contempladas a 11ª 
Região Judiciária (Comarca Polo: 
Goianésia), a 8ª Região Judici-
ária (Comarca Polo: Goiás), a  
12ª e 13ª Regiões Judiciárias  
(Comarcas Polo: Porangatu e  
Uruaçu) e a 10ª Região Judiciá-
ria (Comarca Polo: Iporá). Leia as 

matérias na íntegra: https://bit.ly/3p0NTF8,  
https://bit.ly/3pkUUkD, https://bit.ly/3uW6nKV 
e https://bit.ly/3v1LrCo

Registro civil em foco
Representando o corregedor-geral 

da Justiça do Estado de Goiás, desem-
bargador Nicomedes Domingos Borges, 
a assessora correicional, Marcilei Maria 
da Silva, integrante da Corregedoria, 
participou em novembro de 2021 do 27º 
Congresso Nacional de Registro Civil 
(Conarci), em São Luís, no Maranhão. A 
realização ocorreu no formato híbrido, de 
forma presencial e remota. Leia a matéria 
na íntegra: https://bit.ly/3JDH58p

Retomadas em setembro inspeções 
presenciais nos cartórios extrajudiciais

Dentro do mês de setembro do 
ano de 2021, conforme cronograma 
definido, a Corregedoria-Geral da 
Justiça restabeleceu, de forma gradu-
al, as inspeções presenciais nas ser-
ventias extrajudiciais. 

Este primeiro calendário da CGJGO, 
que englobou as atividades presenciais, 
abrangeu cinco inspeções nos cartórios 
extrajudiciais até novembro, incluindo 
uma no interior (Itumbiara). Leia a maté-
ria na íntegra: https://bit.ly/3LUmU8i
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Pela primeira vez, Corregedoria e Ejug lançam três livros 
que envolvem áreas de âmbito social no Judiciário 

Sensibilidade, escuta, acolhimen-
to, humanização, dedicação, e, so-
bretudo, muito amor. Essas são as 
principais características do trabalho 
desenvolvido pelas equipes interpro-
fissionais forenses do TJGO e justa-
mente partilhando dessa vivência e 
desse conhecimento, que uniu a teoria 
à prática, foi promovido em fevereiro 
deste ano o lançamento on-line de três 
livros produzidos a partir da experiên-
cia de assistentes sociais, pedagogas 

Olhar diferenciado 
para crianças e 

adolescentes
O TJGO, por intermédio da CGJGO, 

formalizou termo de adesão com os mu-
nicípios de Turvânia e Varjão objetivan-
do a disponibilização de assistentes so-
ciais, psicólogos, pedagogos e outros 
profissionais necessários para atuação 
em procedimentos que tratem de inte-
resses de crianças e adolescentes. 

A iniciativa para a cessão desses 
profissionais vinculados às prefeituras 
das respectivas comarcas partiu dos ju-
ízes Luciana Nascimento Silva, diretora 
do Foro da Comarca de Turvânia, e Edu-
ardo Tavares dos Reis, diretor do Foro 
de Varjão. Leia a matéria na íntegra:  
https://bit.ly/3rYSHg8

De olho na tecnologia para tornar ágeis 
procedimentos executórios 

Diante da necessidade de aperfeiço-
amento das funções desempenhadas 
pelo Poder Judiciário goiano, no menor 
tempo possível, especialmente na fase 

de execução dos seus 
julgados, que sempre 
demanda na utilização 
cada vez mais premente 
de recursos tecnológi-
cos, o juiz Altair Guer-
ra da Costa, auxiliar da 
Corregedoria represen-
tando o corregedor-geral 
da Justiça de Goiás, de-
sembargador Nicomedes 
Domingos Borges, apre-
sentou ao presidente do 
TRT-GO, desembargador 

Daniel Viana Júnior, uma proposta de 
acordo de cooperação técnica entre o 
TRT-GO (18ª Região) e o TJGO. Leia a 
matéria na íntegra: https://bit.ly/3rZQv8l

e psicólogos (as) servidores(as) que 
compõem o Judiciário goiano. 

Com a realização da Corregedoria-
-Geral da Justiça em parceria com a 
Ejug, o evento contou com mais de 
400 participantes inscritos e foi aberto 
pelo corregedor-geral, desembarga-
dor Nicomedes Domingos Borges. 

Na ocasião, ele destacou a im-
portância de estimular a qualificação 
profissional e a produção científica 
por servidores do Poder Judiciário, fa-

cilitando, assim, a propagação do co-
nhecimento. Leia a matéria na íntegra: 
https://bit.ly/3I2SYEA

Gestão de presos 
orientada pelo CNJ 
Em observância à Resolução nº 404, 

de 02/08/2021, do CNJ, que estabelece 
diretrizes e procedimentos, no âmbi-
to do Poder Judiciário, para a transfe-
rência e o recambiamento de pessoas 
presas, foi editado pela Corregedoria o 
Provimento nº 75, de 11/11/2021. 

O provimento altera os artigos 327, 
328, 334 e 340 do Código de Normas 
e Procedimentos do Foro Judicial da 
CGJGO. A mudança foi uma adequa-
ção às diretrizes estipuladas pelo CNJ 
na referida resolução. Leia a matéria na 
íntegra: https://bit.ly/3LNfL9Q

1º Encontro para aperfeiçoamento do Proad
Com 350 participantes 

inscritos, foi promovido, de 
forma on-line, pela CGJGO, 
o 1º Encontro Estadual de 
Aperfeiçoamento do Pro-
cesso Administrativo Digital 
(PROAD). 

Com a finalidade de otimi-
zar a atividade-meio do Poder 
Judiciário e possibilitar aos 
usuários uma utilização mais 
eficiente e profícua das novas atualiza-
ções inseridas no sistema, o evento foi 
aberto pelo juiz Ricardo Dourado, auxi-

liar da CGJGO e responsável pela pasta 
do Extrajudicial em Goiás. Leia a matéria 
na íntegra: https://bit.ly/3JCBjUB
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Círculos de paz estimulam acolhimento 
por vítimas de assédio no Judiciário 

No intuito de coibir a prática re-
lativa ao assédio moral e até sexual, 
bem como a discriminação, conscien-
tizando, assim, os servidores do Poder 
Judiciário acerca da importância do 
acolhimento às vítimas, a Equipe Inter-
profissional Forense da Corregedoria, 
ministrou uma capacitação presencial. 
Foram abordadas, na prática, temáti-

cas sobre o desenvolvimento das ha-
bilidades de acolhimento, escuta em-
pática e não julgamento. 

A capacitação ocorreu por meio 
de Círculos de Justiça Restaurativa e 
de Construção de Paz e deu sequên-
cia à parte teórica em EaD, ofertada 
pela Ejug.  Leia a matéria na íntegra: 
https://bit.ly/3sOVaJm

Incentivo à adoção: um ato de amor
A CGJGO, por meio da Divisão In-

terprofissional Forense e da Cejai, junta-
mente com a Coordenadoria da Infância 
e Juventude e a Ejug, tem promovido, 
no formato on-line devido à pandemia 
da Covid-19, o Curso de Preparação 
Psicossocial e Jurídica para Pretenden-
tes à Adoção que alcançou nos últimos 
seis meses de 2021 quase 800 pessoas 
interessadas em adotar uma criança/

adolescente, em apenas três edições.
Ao ressaltar a importância do curso, 

o juiz Gustavo Assis, auxiliar da CGJGO 
e que abriu a edição de outubro de 2021, 
acentuou que a decisão de adotar uma 
criança ou adolescente deve ser muito 
séria e consciente, pois a maioria delas 
enxergam neste ato uma nova chance 
de vida no âmbito familiar. Leia a maté-
ria na íntegra: https://bit.ly/3JCBEql

Pioneirismo com a adoção do Visual Law
Diante de um contexto de aprimora-

mento da atividade judiciária, da otimi-
zação da comunicação e do dinamis-
mo na destinação dos atos, inerentes 
da atual gestão da CGJGO, o órgão 
censor, de forma inédita, passou a ex-
pedir os atos de forma simplificada e 
objetiva com recursos de Visual Law, 
agilizando, assim, a compreensão dos 
documentos. 

Somente em 2021, a Corregedoria 
determinou a expedição de 443 ofícios 
circulares, alguns com centenas de pá-
ginas. Além da simplificação, outra fun-
cionalidade é a indicação do público a 
quem se destina.  

A ferramenta inovadora e eficiente, 

tangenciada após a virada tecnológica 
do Poder Judiciário nos últimos anos, 
foi idealizada pelos servidores Hellen 
Bueno, Kenedy Augusto, Paula Saad e 
Susana Araújo. Leia a matéria na ínte-
gra: https://bit.ly/3BwU74F
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