
“É preciso avançar com uma prestação jurisdicional mais célere e antenada, de acordo com as  prioridades da população. Neste terceiro 
milênio, todo um painel de princípios e valores foram redimensionados, ressoando a mensagem restauradora da solidariedade.”

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

Casamento comunitário é marco histórico  
no País com a união de mil casais

Com ineditismo, em uma das maio-
res ações de cunho social já promovi-
das no País, que uniu aproximadamen-
te mil casais e contou com quase 17 
mil visualizações no Canal do Youtube 
da DPP/CGJGO (1.785 simultâneas), 
foi realizado pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás e pela Corregedo-
ria-Geral da Justiça, na noite de 19 de 
maio deste ano, o Projeto Show Cultu-
ral (Casamento Comunitário).

O evento aconteceu no Ginásio de 
Esportes Goiânia Arena e contou com 
um show especial das cantoras de re-
nome nacional Maiara & Maraisa. 

Na ocasião, foram arrecadados 
ainda 1 tonelada e 179 kg de alimen-
tos não perecíveis destinados às pes-
soas em vulnerabilidade social. 

Emocionado, o corregedor-geral, 
desembargador Nicomedes Domin-
gos Borges, fez uma deferência espe-

Marcus Vinícius toma posse como 3º juiz auxiliar da CGJGO
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Em 28 de julho, o juiz Marcus Vi-
nícius Alves de Oliveira, tomou posse 

Costa, em decorrência da sua nomea-
ção para o cargo de juiz substituto em 
segundo grau.

Também estiveram presentes a de-
sembargadora Carmecy Rosa Maria 
Alves de Oliveira, mãe do juiz Marcus 
Vinícius, e o próximo corregedor-geral 
da Justiça de Goiás, desembargador 
Leandro Crispim. Leia a matéria na 
íntegra: link

cial ao colega presidente 
do TJGO, desembargador 
Carlos Alberto França, tam-
bém gestor do projeto, por 
todo o apoio dispensado, 
além de agradecer aos 
demais parceiros, apoia-
dores e patrocinadores. 
“Juntos somos mais fortes 
e o Tribunal de Justiça e a 
Corregedoria hoje deixam 
aqui sua marca histórica 
priorizando especialmen-
te a família, o bem maior 
que temos na vida. Cum-
primos nosso papel e nos 
sentimos realizados com 
cada sorriso e emoção 
que enxergamos no rosto 
dos noivos presentes”, re-
alçou. Leia a matéria na 
íntegra: link

como 3º auxiliar da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado de Goiás. A sole-
nidade foi conduzida pelo presidente do 
TJGO, desembargador Carlos França, e 
pelo corregedor-geral, desembargador 
Nicomedes Domingos Borges. 

O magistrado, que teve o nome apro-
vado por unanimidade pelos integrantes 
do Órgão Especial do TJGO, assumiu a 
função no lugar do juiz Altair Guerra da 

https://www.youtube.com/c/PlanejamentoDPP_CGJGO
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/139-destaque-corregedoria-carrossel/24614-juiz-marcus-vinicius-alves-de-oliveira-toma-posse-como-juiz-auxiliar-da-cgjgo
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/24129-casamento-comunitario-show-cultural-do-tjgo-e-da-corregedoria-promove-a-uniao-de-mil-casais-ao-som-de-maiara-maraisa
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Modelo híbrido é adotado nos  
Encontros Regionais com sucesso 

A adoção do modelo híbrido (on-
-line e presencial) pela CGJGO nos 
Encontros Regionais teve início no mês 
de julho com a 4ª Região Judiciária, 
cuja Comarca Polo é Itumbiara, cidade 
natal do corregedor-geral da Justiça, 
desembargador Nicomedes Borges. 
Em uma edição especial e muito exito-
sa, o encontro foi encerrado com mais 
de mil participações. 

Durante a abertura do 
evento, foi apresentada pelo 
juiz Altair Guerra da Costa, 
então auxiliar da CGJGO e 
coordenador dos Encontros 
Regionais, a redução signi-
ficativa de quase 90% dos 
processos conclusos há mais 
de 100 dias de 1º de feverei-
ro de 2021 para 1º de julho 
de 2022, ou seja, em pouco 
mais de um ano o número de 

56.561 processos caiu para 7.902. 
Ainda, segundo as estatísticas ex-

postas por Altair Guerra, e constantes 
do Sistema Controle da Corregedoria, 
em 1º de fevereiro de 2021, 440.197 
processos aguardavam providência da 
escrivania há mais de 100 dias e até  
1º de julho de 2022 esse número dimi-
nuiu para 57.073. Leia as matérias na 
íntegra: link 1 e link 2

De olho no 
desenvolvimento 

sustentável

Em conjunto com a Diretoria de 
Correição e Serviços de Apoio, a Dire-
toria de Planejamento e Programas da 
Corregedoria criou no Portal do órgão 
censor (https://corregedoria.tjgo.jus.br) 
uma página que torna acessível aos 
usuários os atos e ações que impac-
tam nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030, 
definida pela ONU. 

A iniciativa atende ao Provimento  
nº 85, de 19 de agosto de 2019, do CNJ. 
Leia a matéria na íntegra: link

On-line e presencial
Durante quase dois anos de 

pandemia da Covid-19, a Correge-
doria realizou, de forma pioneira, 
os Encontros Regionais na moda-
lidade totalmente on-line. 

Contudo, com a retomada das 
atividades presenciais pelo TJGO 
e a implementação recente do 
modelo híbrido, o órgão censor 
encerrou a fase somente virtual 
com os Encontros Regionais da 
1ª Região Judiciária e 5ª Região 
Judiciária, que tem Goiânia e Rio 
Verde como Comarcas Polo, res-
pectivamente. 

A primeira teve mais de 2,5 mil 
participantes e a segunda 2 mil 
participações. Leia as matérias 
na íntegra: link 1 e link 2

Pela primeira vez consciência ambiental é 
estimulada com plataforma de jogos no TJGO

Uma iniciativa inédita e inusitada 
para promover o estímulo ao consu-
mo responsável e ao descarte seleti-
vo de produtos no âmbito do TJGO, 
uniu esforços de equipes da Corre-
gedoria, por meio da Secretaria Ge-
ral e da Diretoria de Planejamento e 
Programas, Ejug e PUC-GO em torno 
do desenvolvimento de uma ação de 

De mãos dadas pelo bem social
O corregedor-geral, desembarga-

dor Nicomedes Borges, e o juiz Ricardo 
Dourado, auxiliar da CGJGO, aderiram 
ao Projeto “Cartórios pelo Bem Social”. 
A ação consiste em uma série de ações 
sociais promovidas pelos cartórios do 
Estado. Consciente da missão social 
que o Judiciário tem perante a socie-
dade, o corregedor elogiou o projeto e 
externou total apoio para o seu pleno 
êxito. Leia a matéria na íntegra: link

pesquisa e treinamento com estraté-
gia gamificada no Poder Judiciário, 
que teve 209 participantes.

A ação faz alusão à Semana do 
Meio Ambiente, que acontece na pri-
meira semana de todo mês de junho 
desde 1981, quando foi instituída pelo 
Decreto nº 86.028. Leia a matéria na 
íntegra: link

https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/24491-encontro-regional-da-4-regiao-judiciaria-e-encerrado-com-sucesso-no-formato-hibrido-abrangendo-mais-de-participacoes
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/24477-reducao-de-quase-90-nos-processos-conclusos-ha-mais-de-100-dias-em-pouco-mais-de-um-ano-e-ponto-de-destaque-na-abertura-do-encontro-regional-da-4-regiao-judiciaria-nesta-quarta-feira-6
https://corregedoria.tjgo.jus.br
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23821-corregedoria-criado-painel-que-disponibiliza-acoes-da-agenda-2030-definida-pela-onu
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23858-encerrado-nesta-sexta-feira-8-com-mais-de-participacoes-encontro-regional-on-line-da-1-regiao-judiciaria
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23736-recorde-de-inscritos-e-participacoes-marcam-encerramento-do-encontro-regional-on-line-da-5-regiao-judiciaria-nesta-sexta-feira-25
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/24469-corregedor-e-juiz-auxiliar-externam-apoio-ao-projeto-cartorios-pelo-bem-social
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/24219-gamificacao-acao-inedita-promovida-em-parceria-pelo-tjgo-corregedoria-ejug-e-puc-go-utiliza-plataforma-baseada-em-jogos-para-promover-a-conscientizacao-do-descarte-seletivo-no-ambito-do-poder-judiciario
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Adoção e acolhimento 

Visão diferenciada para 
humanizar as prisões

Representando a CGJGO, o juiz 
Gustavo Assis Garcia, auxiliar da Corre-
gedoria e responsável pela seara crimi-
nal, integrou a comitiva que visitou, no 
mês de abril, a sede da APAC de Frutal, 
em Minas Gerais. O magistrado conhe-
ceu o método APAC, que objetiva pro-
mover a humanização das prisões, sem 
perder de vista a finalidade punitiva da 
pena, evitando, assim a reincidência no 
crime. Leia a matéria na íntegra: link

No combate à fraude 
em intimação falsa 

de protestos
Em uma ação proativa para reforçar 

a segurança jurídica dos atos extrajudi-
ciais por meio do exitoso Sistema Extra-
judicial Eletrônico, a Corregedoria, por 
meio da Diretoria de TI, desenvolveu 
em julho uma nova funcionalidade no 
Sistema de Selos Eletrônicos dos Ser-
viços Notariais e Registrais. A medida 
visa combater o uso indevido do código 
de selo eletrônico de Goiás para instru-
mentalizar fraude nacional em intima-
ção falsa de protestos e incrementa a 
informação na consulta dos selos ele-
trônicos. Leia a matéria na íntegra: link

Certificação 
digital e token 

Entrou em vigor no mês de junho, a 
Portaria nº 36, de 11 de maio de 2022, 
da CGJGO, que dispõe acerca da con-
cessão de certificação digital e token 
para magistrados e servidores do TJGO, 
bem como a quantidade de certificados 
digitais disponibilizados por unidade ju-
diciária no âmbito do 1º grau de jurisdi-
ção. Leia a matéria na íntegra: link

Agilidade na transmissão do acervo do 
6º Tabelionato de Notas de Goiânia 

Em apenas um dia, com muita ce-
leridade e empenho, foi realizada a 
transmissão do acervo do 6º Tabeliona-
to de Notas e Oficialato de Registro de 
Contratos Marítimos de Goiânia, ocorri-

do no dia 8 de junho. A de-
liberação, contida na Portaria  
nº 332/2022, foi do juiz Heber 
Carlos de Oliveira, diretor do 
Foro de Goiânia. 

A portaria estabeleceu o 
adiantamento dos trabalhos 
e a ultimação dos atos ne-
cessários para que a trans-
missão ocorresse de forma 
mais rápida e eficiente, con-

forme determinação do corregedor-
-geral da Justiça, desembargador Ni-
comedes Borges, em cumprimento à 
Portaria nº 42/2022. Leia a matéria na 
íntegra: link 

Com o intuito de dar celeridade a 
adoção de crianças e adolescentes, 
um tema considerado delicado e com-
plexo, foi promovido em março, o we-
binário vritual SNA - Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento: funcionali-
dades e questões.

Com a participação expressiva de 
quase 200 participantes, a promoção 
é da Corregedoria-Geral da Justiça em 
parceria com a Coordenadoria da Infân-

cia e Juventude do Tribunal de Justiça 
de Goiás e Escola Judicial de Goiás - 
Ejug. Leia a matéria na íntegra: link

Partilhando 
experiências 

A vivência do trabalho desenvolvi-
do e experimentado no dia a dia pelas 
equipes interprofissionais forenses do 
TJGO, que reúne assistentes sociais, 
pedagogos e psicólogos (as), unindo 
teoria à prática, pode ser conferido em 
três livros produzidos por esses profis-
sionais, que foram lançados, de manei-
ra on-line, em fevereiro deste ano. O 
evento, promovido pela CGJGO em par-
ceria com a Ejug, contou com mais de 
400 participantes inscritos e foi aberto 
pelo corregedor-geral, desembargador 
Nicomedes Borges. Leia a matéria na 
íntegra: link

https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23948-juiz-auxiliar-da-corregedoria-conhece-metodo-apac-em-minas-gerais-que-busca-humanizar-as-prisoes-para-evitar-a-reincidencia-no-crime
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/24615-alerta-de-golpe-corregedoria-por-intermedio-da-diretoria-de-ti-desenvolve-funcionalidade-para-combater-fraude-nacional-em-intimacao-falsa-de-protestos
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/24242-certificacao-digital-e-token-para-magistrados-e-servidores-do-tjgo-ja-tem-regulamentacao-da-corregedoria
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/24264-transmissao
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23695-corregedoria-coordenadoria-da-infancia-e-juventude-e-ejug-alimentacao-correta-do-sna-para-dar-celeridade-a-adocao-de-criancas-e-adolescentes-e-foco-da-capacitacao-de-quase-200-participantes-entre-magistrados-e-servidores-nesta-terca-feira-22
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23423-com-mais-de-400-inscritos-corregedoria-e-ejug-lancaram-nesta-terca-feira-8-tres-livros-de-areas-da-assistencia-social-psicologia-e-pedagogia-no-judiciario
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Atendendo pleitos 
diversos da OAB

CGJGO promovendo finais felizes 
Diz um antigo provérbio árabe que o amor “não envelhece, aparece em sonho e morre menino”. Esse ditado se encaixa 
muito bem na história de amor da atendente de telemarketing Elaine Santos, de 28 anos, e do técnico de TI, Rodrigo 
Santos, 30, que se casaram durante o Projeto Show Cultural (Casamento Comunitário), promovido pela CGJGO em 
maio deste ano. Mesmo sendo pernambucana e ele rondoniense ela sonhou com seu rosto, de forma nítida, por anos 
a fio. Para sua surpresa, foi encontrá-lo em Goiânia, quando se mudou para trabalhar em uma empresa local. “Quando 
o vi me apaixonei logo de cara, pois era o homem que eu via em sonho, até os cabelos muito pretos. Mas, tive vergonha 
e nunca falei com ele naquele ambiente profissional. Por acaso, nos encontramos nas redes sociais e começamos a 
conversar. Nunca mais nos largamos, estamos juntos há 5 anos e agora com o casamento comunitário finalmente pode-
remos viver nosso amor, que é eterno, em plenitude. Um sonho, literalmente, que se tornou realidade”, emocionou-se.

A motorista de aplicativo da Uber, Sandra Rodrigues Queiroz, conheceu o companheiro Francinaldo Ribeiro Rodrigues em 
uma das corridas que fez durante um momento de stress, pois já o aguardava há algum tempo. Contudo, durante o trajeto, 
surgiram as afinidades e a sintonia entre ambos. “Imediatamente após a corrida terminar, ele me adicionou no facebook 
e estendemos a conversa. Um mês depois inciamos o namoro e com o tempo passamos a morar juntos. Ele é o amor da 
minha vida, nos conhecemos de forma inusitada e hoje concretizamos nosso desejo de oficializar essa relação com o casa-
mento comunitário. O TJGO e a Corregedoria contribuíram lindamente para a realização desse conto de fadas”, enalteceu. 

Sensível e sempre atencioso com 
as pautas e propostas apresentadas 
pela advocacia, o corregedor-geral da 
Justiça do Estado de Goiás, desembar-
gador Nicomedes Domingos Borges, 
recebeu em abril, no seu gabinete, o 
presidente da OAB-GO, Rafael Lara 
Martins, bem como vários dos seus 
representantes, para apresentação de 
demandas de diversa natureza. Leia a 
matéria na íntegra: link

Pai Presente transpõe barreiras e realiza 
diversos reconhecimentos virtuais 

De forma simples, dinâmica e des-
burocratizada, o Programa Pai Presente 
Total, um desdobramento do Programa 
Pai Presente, executado pela CGJGO 
vem inovando e transpondo barreiras 
com a utilização dos recursos digitais re-
alizando mensalmente vários reconhe-
cimentos paternos. Os casos envolvem 
natureza diversificada como reconheci-
mentos de paternidade internacionais, 

Exemplo de eficiência 
Com um desempenho exemplar, 

a CGJGO alcançou índices que ultra-
passam 100% no cumprimento das 
Metas Nacionais 1, 2 e 3, do CNJ, para 
o ano de 2021. 

dentre outros. Somente em março deste 
ano, por meio do órgão censor, o pata-
mar de reconhecimentos de paternida-
de foi de quase 100%. O juiz Gustavo 
Assis Garcia, auxiliar da CGJGO, é o co-
ordenador geral do programa, e o juiz 
Eduardo Perez Oliveira, que preside as 
audiências, é o coordenador executivo. 
Leia as matérias na íntegra: link 1, link 2, 
link 3 e link 4

Os resultados estão disponíveis no 
Painel de Acompanhamento das Metas 
das Corregedorias 2021, criado pela 
Corregedoria Nacional de Justiça. Leia 
a matéria na íntegra: link

http://corregedoria.tjgo.jus.br
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23797-corregedor-geral-recebe-presidente-e-representantes-da-oab-go-para-discussao-de-demandas-diversas
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/139-destaque-corregedoria-carrossel/24508-bebes-sao-reconhecidos-pelos-pais-residentes-em-londres-e-lisboa-durante-audiencia-on-line-do-pai-presente
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/24304-apos-50-anos-operar-de-maquinas-reconehce-as-duas-filhas-durante-audiencia-virtual-do-pai-presente-nesta-terca-feira-14
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23913-pai-de-15-anos-reconhece-filho-de-5-meses-de-forma-on-line-pelo-pai-presente
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23650-audiencias-on-line-do-pai-presente-alcancam-patamar-de-quase-100-em-marco
https://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/metas-e-diretrizes-estrategicas/metas-2021/
https://www.tjgo.jus.br/index.php/corregedoria-menusuperior/noticias-corregedoria/23670-corregedoria-atinge-indices-superiores-a-100-no-cumprimento-das-metas-nacionais-do-cnj-para-2021

