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Ofício nº 381/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
JOÃO GERALDO MACHADO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Iporá 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 382/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
WANDER SOARES FONSECA  
Juiz de Direito da Comarca de Iporá 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema condizente 

ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à sala também 

constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 383/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
ANDRÉ RODRIGUES NACAGAMI  
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Respondência na Comarca de Aragarças 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 3 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 384/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
WANDER SOARES FONSECA 
Juiz de Direito em Respondência na Comarca de Aragarças 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 3 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 385/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
À Excelentíssima Senhora 
BIANCA MELO CINTRA GONÇALVES  
Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Aurilândia 
 
    

 

Senhora Juíza, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADA a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-a, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 386/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
WAGNER GOMES PEREIRA  
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Respondência na Comarca de Caiapônia 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 387/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
À Excelentíssima Senhora 
PATRÍCIA MACHADO CARRIJO  
Juíza de Direito e Diretora do Foro em Respondência na Comarca de Fazenda 
Nova 
 
    

 

Senhora Juíza, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADA a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-a, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 
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Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 

servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 388/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
EDUARDO CARDOSO GERHARDT  
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Respondência na Comarca de Israelândia 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 390/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
JOVIANO CARNEIRO NETO  
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Respondência na Comarca de Montes Claros 
de Goiás 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 
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Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 

servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 391/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
À Excelentíssima Senhora 
WANDERLINA LIMA DE MORAIS TASSI  
Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Paraúna 
 
    

 

Senhora Juíza, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADA a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-a, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 392/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
JESUS RODRIGUES CAMARGOS  
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Respondência na Comarca de Piranhas 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 393/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
À Excelentíssima Senhora 
JULYANE NEVES  
Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São Luís de Montes Belos 
 
    

 

Senhora Juíza, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADA a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-a, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 394/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
SAMUEL JOÃO MARTINS  
Juiz de Direito da Comarca de São Luís de Montes Belos 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 395/2021 - DPP/CGJGO                       Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
THIAGO CRUVINEL SANTOS  
Juiz de Direito da Comarca de São Luís de Montes Belos 
 
    

 

Senhor Juiz, 

 

Por este ato fica Vossa Excelência CONVOCADO a participar 

da reunião conjunta, por meio de videoconferência, entre Magistrados e 

Servidores das Comarcas da 10ª Região Judiciária do Estado de Goiás, cuja 

Comarca Polo é Iporá, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021, com início 

marcado rigorosamente para às 8h, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos e institucionais), cujo link de acesso à sala virtual para esse 

momento específico será disponibilizado na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Goiás, no website oficial do TJGO 

(https://bit.do/encontroregionalonline). 

Na oportunidade, convido-o, ainda, a participar da Audiência 

Pública On-line que será realizada na mesma data, às 14h30, visando a interação 

entre as instituições correspondentes à Comarca Polo (Iporá) e o Poder Judiciário, 

com o intuito de receber sugestões e críticas, mediante esclarecimentos das 

ações desenvolvidas e orientações gerais na busca de soluções no tocante a 

eventuais demandas locais, sendo que o acesso à respectiva sala de 

videoconferência será disponibilizado no link suso mencionado. 

No sentido de que haja um efetivo desenvolvimento dos 

trabalhos inerentes ao Encontro Regional em testilha, e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos servidores deste Poder, faz-se necessário que cada 

Diretor(a) de Foro e Juiz(íza) das Comarcas envolvidas motivem os seus 
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servidores para se inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na 

oportunidade, conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento 

das respectivas atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 1 e 

2.12.2021, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na plataforma da Escola Judicial de 

Goiás - EJUG (https://eadejug.tjgo.jus.br/login/index.php#section-0), bem como os 

horários de início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: 

“Liderar é Servir”, “PJD Cível (Gestão) - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “Proad”, “SEEU”, “PJD Parte Geral (Cível e Criminal)”, 

“Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos CEJUSC's”, “Gestão 

das Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”, “PJD Criminal”, e “Boas 

Práticas dos Conselhos de Comunidade”. Na ocasião, terão vez dois importantes 

painéis: “Painel Ativacional - DRH/TJGO” e o “Painel Jurídico”.  

Além das capacitações on-line em testilha, seguindo o mesmo 

critério, deverão ser indicados servidores para uma atualização específica na área 

do serviço extrajudicial, com destinação aos(às) Secretários(as) das Diretorias de 

Foro das Comarcas em questão e aos(às) Assistentes das Varas de Registros 

Públicos das aludidas regionais, com realização prevista para o dia 2.12.2021,  

das 8h às 10h, cuja capacitação no serviço extrajudicial tratará do tema 

condizente ao “Poder Judiciário e a Atividade Extrajudicial”, cujo link de acesso à 

sala também constará na plataforma da EJUG.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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