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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 096/2021 - DPP/CGJGO                                     Goiânia, 06 de maio de 2021.

À Excelentíssima Senhora
Juíza de Direito DÉBORA LETÍCIA DIAS VERÍSSIMO 
Diretora do Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia
Aparecida de Goiânia/Go

Prezada Juíza Diretora do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense do Juizado da Infância e Juventude da Comarca da Comarca de Aparecida
de Goiânia, bem como a Equipe Interprofissional Forense Volante da 2ª Região
Judiciária, foram convocadas a participarem do evento suso mencionado, a fim de que
seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link próprio da Escola Judicial
de Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada  convocação,  de  modo  que  todos  que  integram  as  equipes  suso
mencionadas busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 097/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

À Excelentíssima Senhora
Juíza de Direito Aline Vieira Tomás
Diretora do Foro da Comarca de Anápolis
Anápolis/Go

Prezada Juíza Diretora do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Anápolis  foi convocada
a participar do evento suso mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes
efetuem  suas  inscrições  no  link próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás  -  EJUG
(https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 098/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Juiz de Direito Vinícius Caldas da Gama e Abreu
Diretor do Foro da Comarca de Itumbiara
Itumbiara/Go

Prezado Juiz Diretor do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense Volante  da 4ª  Região Judiciária foi  convocada a participar  do evento suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás  -  EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 099/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Juiz de Direito Eduardo Alvares de Oliveira
Diretor do Foro da Comarca de Rio Verde
Rio Verde/Go

Prezado Juiz Diretor do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense Volante  da 5ª  Região Judiciária foi  convocada a participar  do evento suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás  -  EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 100/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

À Excelentíssima Senhora
Juíza de Direito Christiana Aparecida Nasser Saad
Diretora do Foro da Comarca de Formosa
Formosa/Go

Prezada Juíza Diretora do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense Volante  da 6ª  Região Judiciária foi  convocada a participar  do evento suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás  -  EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás

____________________________________________________________________________________________________
Av. Assis Chateaubriand, nº 195, térreo, Setor Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.130-011 - Fone (62) 3236-5400 / 5475 / 5478

Nº Processo PROAD: 202103000266183

OFÍCIO Nº 0

Assinado digitalmente por: NICOMEDES DOMINGOS BORGES, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, em 07/05/2021 às 09:40.
Para validar este documento informe o código 407944989984 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?id=629#section-0
https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?id=629#section-0


ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 407944989984 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202103000266183

NICOMEDES DOMINGOS BORGES
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Assinatura CONFIRMADA em 07/05/2021 às 09:40



Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 101/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

À Excelentíssima Senhora
Juíza de Direito Flávia Morais Nagato de Araújo Almeida 
Diretora do Foro da Comarca de Luziânia
Luziânia/Go

Prezada Juíza Diretora do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense Volante da 7ª  Região Judiciária, bem como o Núcleo da Infância e Juventude
da  Comarca  de  Luziânia,  foram  convocados  a  participarem  do  evento  suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás-EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada  convocação,  de  modo  que  todos  que  integram  as  equipes  suso
mencionadas busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº102/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

À Excelentíssima Senhora
Juíza de Direito Joyre Cunha Sobrinho 
Diretora do Foro da Comarca de Novo Gama
Novo Gama/Go

Prezada Juíza Diretora do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense  da  Comarca  de  Novo  Gama  foi  convocada  a  participar  do  evento  suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás-EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 103/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

À Excelentíssima Senhora
Juíza de Direito Francielly Faria Morais 
Diretora do Foro da Comarca de Goiás
Goiás

Prezada Juíza Diretora do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense Volante  da 8ª  Região Judiciária  foi convocada a participar  do evento suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás-EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 104/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Juiz de Direito Daniel Maciel Martins Fernandes 
Diretor do Foro da Comarca de Caldas Novas
Caldas Novas/Go

Prezado Juiz Diretor do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense Volante  da 9ª  Região Judiciária foi  convocada a participar  do evento suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás  -  EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 105/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Juiz de Direito João Geraldo Machado
Diretor do Foro da Comarca de Iporá
Iporá/Go

Prezado Juiz Diretor do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense Volante da 10ª  Região Judiciária foi  convocada a participar do evento suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás  -  EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 106/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Juiz de Direito Alex Alves Lessa
Diretor do Foro da Comarca de Goianésia
Goianésia/Go

Prezado Juiz Diretor do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense Volante da 11ª  Região Judiciária foi  convocada a participar do evento suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás  -  EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Diretoria de Planejamento e Programas

Ofício nº 107/2021 - DPP/CGJGO                                    Goiânia, 06 de maio de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Juiz de Direito José Augusto de Melo Silva 
Diretor do Foro da Comarca de Porangatu
Porangatu/Go

Prezado Juiz Diretor do Foro,

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria
com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Goiás e Escola Judicial de
Goiás  -  EJUG,  promoverá  o  "Webinário da  Infância  e  Juventude do Estado de
Goiás", a se realizar no dia 26 maio de 2021, a partir das 8h30, cujo link de acesso à
sala virtual na plataforma  Zoom Meetings  será oportunamente disponibilizado no site
da EJUG (para os inscritos na página específica do evento).

O aludido  encontro  objetiva  sensibilizar,  potencializar  e  dar
celeridade aos processos de adoção e de destituição do poder familiar no Estado de
Goiás, por meio de debates e reflexões sobre a temática.

Diante  do  exposto,  comunico  que  a  Equipe  Interprofissional
Forense Volante da 12ª  Região Judiciária foi  convocada a participar do evento suso
mencionado, a fim de que seus respectivos integrantes efetuem suas inscrições no link
próprio  da  Escola  Judicial  de  Goiás  -  EJUG  (https://eadejug.tjgo.jus.br/course/view.php?
id=629#section-0). 

Portanto, solicito a Vossa Excelência a reiteração e cientificação da
mencionada convocação, de modo que todos que integram a equipe suso mencionada
busquem a devida interação com o webinário em questão.

Ressalte-se,  por  oportuno,  a  importância  e  a  necessidade  da
presença e efetiva participação de todos.

Atenciosamente,

(datado e assinado digitalmente)

Des. Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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