
“Cumprimos nossa missão com afinco e comprometimento deixando como marca indelével o valor do diálogo institucional,  
da assertividade, da produtividade e, sobretudo, da priorização pelo humano”

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

Comenda homenageia magistrados(as), servidora 
da CGJGO e representantes do Extrajudicial

Último evento realizado pela Corre-
gedoria-Geral da Justiça de Goiás nesta 
gestão (biênio 2021/2023), sob o co-
mando do desembargador Nicomedes 
Domingos Borges, a solenidade para 
a entrega da Comenda Desembarga-
dor Homero Sabino de Freitas (Honor 
Merit) realizada no dia 26 de janeiro foi 
um sucesso e homenageou 10 grandes 
personalidaQdes, incluindo o âmbito 
jurídico e o extrajudicial, lotando o Au-
ditório José Lenar de Melo Bandeira. A 
abertura foi conduzida pelo corregedor-
-geral e contou com a presença do pre-
sidente do Tribunal de Justiça de Goiás, 
desembargador Carlos França, um dos 
homenageados, e do desembargador 
Leandro Crispim, próximo corregedor-
-geral da Justiça.  

A comenda foi concedida em razão 
dos relevantes serviços prestados ao 
Poder Judiciário e pela contribuição sig-
nificativa para o sucesso dos trabalhos 
correicionais. Além do presidente do 
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TJGO, desembar-
gador Carlos Fran-
ça, também foram 
homenageados os 
desembargadores 
Jeronymo Pedro 
Villas Boas e Ca-
mila Nina Erbetta 
Nascimento; o juiz 
Altair Guerra da 
Costa, substituto 
em segundo grau; 
os juízes auxilia-

res da CGJGO, Marcus Vinícius Alves 
de Oliveira, Ricardo Silveira Dourado e 
Gustavo Assis Garcia; a secretária-geral 
da CGJGO, Helenita Neves Oliveira e 
Silva; 6º vice-presidente da Associação 
dos Registradores das Pessoas Naturais, 
Bruno Quintiliano Silva Vieira; e o pre-
sidente da ATC-GO, do CORI-GO e do 
SINOREG-GO, Igor França Guedes. 

Muito feliz e com o sentimento de 
dever cumprido, Nicomedes Borges, 
cumprimentou cada homenageado(a) 
ressaltando a importância de conceder 
essa honraria a todos que prestaram ser-
viços de excelência ao Poder Judiciário, 
contribuindo, efetivamente, para o seu 
engrandecimento.

“A concessão da Comenda Desem-
bargador Homero Sabino de Freitas 
representa o resultado de um trabalho 
que marca o Judiciário goiano e mes-
cla intensa dedicação e esforço em prol 
da sociedade. Cada pessoa escolhida 
para receber essa comenda nessa so-

lenidade, dentre eles meu dileto amigo 
desembargador Carlos França, além de 
magistrados (as) e cartorários, merece 
essa homenagem. Nutro imensa grati-
dão por esses dois anos tão produtivos 
e excepcionais, momentos como esse 
levarei comigo nas minhas melhores re-
cordações”, acentuou.

 A Comenda Desembargador Ho-
mero Sabino de Freitas foi instituída no 
âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça 
de Goiás por meio do Provimento nº 93, 
de 30 de novembro de 2022. Assim que 
foi criada, como forma de homenagem, 
a figura do desembargador Homero Sa-
bino que ocupou todos os cargos de 
gestão do TJGO, com um legado mar-
cado pela proatividade, modernidade, 
celeridade e devoção à magistratura 
goiana, foi relembrada e ovacionada na 
honraria prestada em 29 de novembro 
do ano passado pelo corregedor-geral 
da Justiça de Goiás, desembargador 
Nicomedes Domingos Borges, juízes au-
xiliares da Corregedoria e membros da 
Comissão de Legislação e Controle de 
Atos Normativos (CAN). Leia a matéria 
na íntegra: link

https://bit.ly/40aaakS
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Encontros Regionais: sucesso computado  
em quase 17 mil participações 

4º Encontro de Precedentes revela  
avanço dos juizados especiais

Reunindo de forma maciça juízas, ju-
ízes e servidores(as) que atuam no siste-
ma dos Juizados Especiais em âmbito es-
tadual, foi promovido em 25 de novembro 
de 2022, de forma presencial, na sede da 
Associação dos Magistrados de Goiás, o 
4º Encontro de Precedentes dos Juizados 
Especiais, com a palestra inaugural do 
ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, 
do Superior Tribunal de Justiça e a apro-
vação de vários enunciados. 

A iniciativa do Tribunal de Justiça  
em parceria com a Corregedoria-Geral 
da Justiça e apoio da Escola Judicial de 
Goiás (Ejug), da Asmego e da Escola 
Superior da Magistratura do Estado de 
Goiás (Esmeg), contou com a presença 
de vários magistrados(as) que atuam na 
seara dos Juizados Especiais.

Despindo-se de formalidades, um 
viés que norteia os próprios Juizados 
Especiais, o desembargador Marcus da 
Costa Ferreira, coordenador presidente 

do Sistema de 
Juizados Es-
peciais do Es-
tado de Goiás, 
representando, 
no ato solene, 
o presidente 
do Tribunal de 
Justiça do Es-
tado de Goiás 
(TJGO), de-
sembargador 
Carlos França, falou sobre o salto dado 
pelos juizados durante os dois anos da 
atual gestão que alcançou, a seu ver, re-
sultados brilhantes e notórios, oriundos 
de muita luta, esforço e dedicação de 
magistrados(as) e servidores(as).

Natural do Rio Grande do Norte, o 
ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dan-
tas, do STJ, proferiu a palestra inaugural 
discorrendo um pouco acerca da sua 
experiência no cargo de coordenador 

dos juizados especiais por 4 anos, a qual 
classificou como “uma das melhores 
da sua vida”. “Os juizados representam 
uma Justiça maior, que se dirige ao mais 
expressivo número de pessoas. Depois 
da CF de 1988 que instituiu e estabele-
ceu aos princípios que devem presidir 
seu funcionamento, concepção e traba-
lho, passamos por uma verdadeira revo-
lução na forma de provocar a jurisdição”, 
pontuou. Leia a matéria na íntegra: link

Um misto de emoção, acolhimento 
e interatividade marcaram os últimos 
Encontros Regionais da gestão do de-
sembargador Nicomedes Borges que 
abrangeu a 6ª, 9ª e 3ª Regiões Judiciá-
rias, cujas Comarcas Polos são Formo-
sa, Caldas Novas e Anápolis, respecti-
vamente, abarcando no total quase 5 
mil participações (as 3 regiões juntas). 

Aclamados por 
magistrados(as), 
serv idores(as) , 
cartorários e ato-
res do próprio 
sistema de Justi-
ça, pela qualida-
de e prestação 
de um serviço de 
excelência à co-
munidade, as 12 
edições dos En-
contros Regionais 

dessa administração computaram, ao 
final, quase 17 mil participações e ultra-
passou 10 mil capacitações. 

Em clima de informalidade e com 
um viés colaborativo, as audiências 
públicas objetivaram aproximar o ci-
dadão do Poder Judiciário. 

Em suas colocações, o juiz Marcus 
Vinícius Alves de Oliveira, coordenador 

dos Encontros Regionais, enfatizou que 
a audiência pública é uma ferramen-
ta essencial para facilitar o acesso da 
população à Justiça. Já o juiz Gustavo 
Assis Garcia, auxiliar da Corregedoria-
-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
e coordenador geral do Programa Pai 
Presente, reafirmou a relevância da au-
diência destinada a uma interlocução e 
conversa franca da comunidade com o 
Judiciário visando o aprimoramento das 
atividades jurisdicionais. 

Em consonância com os colegas, o 
juiz Ricardo Dourado, auxiliar da Corre-
gedoria-Geral da Justiça e responsável 
pelo âmbito do Extrajudicial, classifi-
cou os encontros como proveitosos 
por abranger temas de interesse do 
Judiciário, ouvir as críticas construtivas 
e buscar soluções para os problemas 
afetos à Justiça. Leia as matérias na  
íntegra: link 1, link 2 e link 3

http://bit.ly/3RkfKNu
https://bit.ly/3Jr29lP
http://bit.ly/3Ye1d8A
https://bit.ly/3kVS1qU
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Congresso que integra o Judiciário e a atividade 
extrajudicial foca na capacitação e orientação

Pilares como ferramenta primordial 
para enfrentar a violência

Atenção à 
primeira infância

Pautado por uma intensa e profícua 
troca de conhecimentos e aprendizados, 
o 1º Congresso Goiano de Integração 

do Poder Ju-
diciário e da 
Atividade Ex-
trajudicial, ini-
ciativa inédita 
da Correge-
doria nessa 
gestão, foi en-
cerrado com 
mais de 750 
participações. 

O evento 
foi realizado 
nos dias 4 e 
5 de novem-

bro de 2022, no Plenário do Órgão Es-
pecial do Tribunal de Justiça do Esta-
do de Goiás, com o apoio e a parceria 

da Ejug e de órgãos representativos 
do Foro Extrajudicial.

Ao abrir o Congresso, o juiz Ricardo 
Dourado, auxiliar da CGJGO, responsá-
vel pela pasta do Extrajudicial em Goiás, 
agradeceu a participação de todos e rei-
terou mais uma vez que a finalidade pre-
cípua do evento é capacitar e orientar 
magistrados, servidores do Judiciário, 
assim como notários e registradores. 
“Sempre mantivemos uma relação mui-
to produtiva, aberta e respeitosa com os 
cartorários de Goiás. Primamos por uma 
gestão de 'Portas Abertas', lema da ad-
ministração do nosso corregedor-geral 
desembargador Nicomedes Borges”, 
pontuou. Leia as matérias na íntegra:  
link 1, link 2 e link 3

Um olhar diferenciado para a primei-
ra infância reverenciando cuidados bási-
cos, proteção, amor, estímulo e interação 
foi tema de capacitação realizada pela 
CGJGO em parceria com a Ejug e Rede 
de Proteção Estadual. 

Adaptado para o formato semipre-
sencial, o curso é pioneiro no País.

A solenidade contou com a presença 
da psicóloga em exercício na Secreta-
ria Especial de Programas, Pesquisas e 
Gestão Estratégica do CNJ, Ivânia Ghes-
ti, da psicóloga Maria Luiza Moura, ex-
-presidente do Conanda e que integrou 
a equipe de transição do governo do pre-
sidente Lula, dentre outras autoridades.

Observando a importância dessa fase 
da vida, o presidente do TJGO afirmou 
que é essencial uma dedicação integral 
a essa área que, a seu ver, é o pilar da so-
ciedade. Por sua vez, o corregedor-geral, 
desembargador Nicomedes Domingos 
Borges, avaliou a primeira infância com 
o período mais sensível e importante na 
vida de um ser humano, pois trata-se do 
momento no qual a personalidade é for-
mada, bem como o caráter, a base emo-
cional e a consciência cidadã. Leia as 
matérias na íntegra: link 1 e link 2

Quase mil profissionais da Rede de 
Educação Municipal de Goiânia estive-
ram reunidos em 21 de setembro de 
2022, no Auditório do Plenário do TJGO, 
para participarem do 1º Seminário de 
Enfrentamento e Prevenção à Violência 
no Contexto Educacional: uma parceria 
interinstitucional entre o Poder Judiciá-
rio e Secretaria Municipal de Educação 
de Goiânia. O evento, que aconteceu 
no modelo híbrido foi uma realização da 
CGJGO e teve o apoio da Ejug. 

Referindo-se aos profissionais da 
educação como um “público essencial 
ao futuro da nação”, o corregedor-geral 
da justiça do estado de goiás, desembar-

gador Nicomedes Borges, abriu o evento 
discorrendo acerca da importância do 
Programa Pilares no âmbito escolar para 
combater a violência e salientou a indica-
ção do programa ao Prêmio Innovare. Ele 
acentuou a parceria fundamental estabe-
lecida com a SME para a realização dos 
círculos de paz e a efetiva execução do 
Pilares, com o alcance de quase 30 mil 
pessoas desde a sua criação, em 2018. 
“Sem o apoio de vocês nada disso seria 
possível. Continuamos a contar com o 
apoio dos professores, diretores, pedago-
gos e profissionais da educação de forma 
geral para que possamos fazer da escola 
um ambiente de paz, de acolhimento do 

outro, afinal o di-
álogo é também 
desafiador, pois 
precisamos des-
construir muros 
emocionais para 
ir ao encontro 
de uma comu-
nicação com o 
coração”, frisou. 
Leia a matéria 
na íntegra: link

http://bit.ly/3DteJx3
http://bit.ly/3Rna4ST
http://bit.ly/3wGc67n
https://bit.ly/3wM0KOY
https://bit.ly/3jrGZsW
https://bit.ly/3Dw9qwV
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Resgatando a dignidade humana
Vários e contínuos reconhecimentos 

de paternidade, inclusive internacionais, 
foram realizados na gestão do desem-
bargador Nicomedes Borges com gran-
de êxito, pela via on-line, asseguran-
do, assim, aos cidadãos o direito mais 
básico de um ser humano: o de ter o 
nome do pai nos documentos oficiais. 
Em um verdadeiro resgate da  dignida-
de humana, fortalecendo o vínculo en-
tre pais e filhos, as audiências virtuais, 
presididas pelo juiz Eduardo Perez Oli-
veira, e acompanhadas pela equipe do 
Pai Presente, envolveram também, além 
dos casos ordinários, reeducandos do 
sistema prisional e processos oriundos 
da via  judicial.

Presente na última audiência virtual 
de 2022 e também da sua gestão à frente 
do órgão censor, na qual um ex-morador 
de rua reconheceu o filho após 34 anos 

em 14 de dezembro do ano passado, o 
corregedor-geral fez questão de agrade-
cer cada integrante do Pai Presente  pelo 
apoio e dedicação dispensados na sua 
administração.

“O Pai Presente tem um significado 
muito especial para mim. O esforço e 
a devoção dos nossos servidores são 
um exemplo ímpar de que a Justiça se 
torna mais qualificada, célere e huma-
nizada a cada dia. Isso é motivo de or-
gulho para todos. Parabenizo ainda os 
pais que estão reconhecendo os seus 
filhos hoje, pois todo filho merece ter 
um pai. O Pai Presente é um resgate da 
dignidade”, exaltou.

Nos anos de 2021 e 2022, somente 
em Goiânia, sob a gestão do desembar-
gador Nicomedes Borges, o Programa 
Pai Presente atendeu 3.164 pessoas 
em busca de orientações relativas a 

questões de paternidade e realizou  
42 audiências virtuais resultando em 
321 reconhecimentos paternos espon-
tâneos concluídos.

 Desses, 11 foram no âmbito inter-
nacional (pais no exterior que reconhe-
ceram filhos no Brasil pela via on-line) 
abrangendo países como o Reino Unido 
(Londres), Itália (Milão), Portugal, Espa-
nha e Holanda. O Pai Presente também 
participou de três edições do Projeto 
Dignidade na Rua, do Tribunal de Jus-
tiça de Goiás, que atende pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 

No Estado de Goiás, nesse dois 
anos, foram contabilizados mais de 
7.500 atendimentos com 1.749 reco-
nhecimentos efetivados. Foram efetu-
ados ainda 1.195 exames de DNA nes-
se mesmo período. Leia as matérias 
na íntegra: link 1, link 2 e link 3

Ciclos que se encerram
"O tempo implacável me traz até 

aqui e não poderia deixar de consignar 
algumas palavras, que, neste momen-
to importante, reputo ser de enorme 
relevância que sejam registradas. O 
julgamento do próximo é talvez umas 
das funções mais nobres que pode o 
homem concretizar, e carrega o para-
doxo de ser, ao mesmo tempo, uma 
das atividades mais árduas para todos 
aqueles que tem a mente direcionada 
para os caminhos que nunca se des-
viam daquilo que é bom, para que nun-
ca se perca o que é correto e para que 
a justiça, tomada como norte de sua 
vida, nunca deixe de se concretizar.

Lidamos diariamente com o destino 
de inúmeras pessoas, e é com muita 
alegria que, chegado este momento de 
término, da minha permanência na Cor-
regedoria-Geral da Justiça do Estado de 
Goiás, tenho o privilégio de afirmar que 
trago em meu coração e em meu espí-
rito a consciência livre de que guardo, 
a cada dia do exercício da judicatura, a 
honestidade, a imparcialidade, a retidão, 
a dignidade e a coragem para efetivar a 
minha missão. Ao fazê-lo, destaco, em 
primeiro lugar, o meu agradecimento a 
Deus pela honra que me fora concedida 
para o exercício da magistratura. Carre-
go comigo, neste exato momento, o sen-

timento de que dignifiquei a minha 
toga, pois os atributos do magistra-
do estão sempre no seu caminhar, 
nos seus olhos, nos seus atos. O 
homem público nunca se despede 
sem deixar as suas marcas e espero 
sempre deixar as melhores. Um ci-
clo se encerra, mas as despedidas 
são necessárias para os reencon-
tros. E estes, provavelmente acon-
tecerão, em momentos tão felizes 
como os experimentados até agora."

Desembargador Nicomedes 
Domingos Borges, Corregedor-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás

http://corregedoria.tjgo.jus.br
http://bit.ly/3RkJ1Ym
http://bit.ly/3jg8ENJ
http://bit.ly/3DtQRt4

