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Ofício nº 592/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
TIAGO LUIZ DE DEUS COSTA BENTES 
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Caldas Novas 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 593/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
BRUNO LEOPOLDO BORGES FONSECA 
Juiz de Direito da Comarca de Caldas Novas 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 594/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
DANIEL MACIEL MARTINS FERNANDES 
Juiz de Direito da Comarca de Caldas Novas 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 595/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA 
Juiz de Direito da Comarca de Caldas Novas 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 

Nº Processo PROAD: 202008000236639

Assinado digitalmente por: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, em 31/08/2020 às 10:11.
Para validar este documento informe o código 336598938278 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

https://bit.do/encontroregionalonline


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

Para validar este documento informe o código 336598938278 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202008000236639

KISLEU DIAS MACIEL FILHO
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Assinatura CONFIRMADA em 31/08/2020 às 10:11



 
Diretoria de Planejamento e Programas 

 

 

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

 

Ofício nº 596/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
HUGO GUTEMBERG PATIÑO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito da Comarca de Caldas Novas 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 597/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
À Excelentíssima Senhora 
ANA TEREZA WALDEMAR DA SILVA 
Juíza de Direito da Comarca de Caldas Novas 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 598/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
À Excelentíssima Senhora 
ANELIZE BEBER RINALDIN 
Juíza de Direito da Comarca de Caldas Novas 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 599/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
À Excelentíssima Senhora 
VANESKA DA SILVA BARUKI 
Juíza de Direito da Comarca de Caldas Novas 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 

Nº Processo PROAD: 202008000236639

Assinado digitalmente por: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, em 31/08/2020 às 10:10.
Para validar este documento informe o código 336599339233 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

https://bit.do/encontroregionalonline


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

Para validar este documento informe o código 336599339233 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202008000236639

KISLEU DIAS MACIEL FILHO
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Assinatura CONFIRMADA em 31/08/2020 às 10:10



 
Diretoria de Planejamento e Programas 

 

 

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

 

Ofício nº 600/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição da Comarca de Corumbaíba 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 

Nº Processo PROAD: 202008000236639

OFÍCIO Nº 000183/2020

Assinado digitalmente por: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, em 31/08/2020 às 10:10.
Para validar este documento informe o código 336599439490 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

https://bit.do/encontroregionalonline


 
Diretoria de Planejamento e Programas 

 

 

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

 

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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 

Nº Processo PROAD: 202008000236639

Assinado digitalmente por: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, em 31/08/2020 às 10:10.
Para validar este documento informe o código 336599439490 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

https://bit.do/encontroregionalonline


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

Para validar este documento informe o código 336599439490 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202008000236639

KISLEU DIAS MACIEL FILHO
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Assinatura CONFIRMADA em 31/08/2020 às 10:10



 
Diretoria de Planejamento e Programas 

 

 

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

 

Ofício nº 601/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
RINALDO APARECIDO BARROS  
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Catalão 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 602/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
LUCIANO HENRIQUE DE TOLEDO 
Juiz de Direito da Comarca de Catalão 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 603/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
LUIZ ANTÔNIO AFONSO JÚNIOR 
Juiz de Direito da Comarca de Catalão 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 604/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
MARCUS VINÍCIUS AYRES BARRETO 
Juiz de Direito da Comarca de Catalão 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 605/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
À Excelentíssima Senhora 
NUNZIATA STEFANIA VALENZA PAIVA 
Juíza de Direito da Comarca de Caldas Novas 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 606/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
MÁRCIO ANTÔNIO NEVES  
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Cumari 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 607/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
MÁRCIO ANTÔNIO NEVES  
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição da Comarca de Goiandira 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 608/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
JOÃO CORRÊA DE AZEVEDO NETO  
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Ipameri 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 609/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GIULIANO MORAIS ALBERICI 
Juiz de Direito da Comarca de Ipameri 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 610/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
À Excelentíssima Senhora 
LUCIANE CRISTINA DUARTE DA SILVA  
Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Pires do Rio 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 611/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
HÉLIO ANTÔNIO CRISÓSTOMO DE CASTRO 
Juiz de Direito da Comarca de Pires do Rio 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 612/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
NIVALDO MENDES PEREIRA  
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Santa Cruz 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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 613/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
NIVALDO MENDES PEREIRA  
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição da Comarca de Orizona 
 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 
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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 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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Ofício nº 614/2020 - DPP/CGJGO                             Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ DOS REIS PINHEIRO LEMES  
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Urutaí 
    

 

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 9ª Região Judiciária - Comarca Polo de Caldas 

Novas, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, com início marcado 

rigorosamente para às 8h30, visando debates de assuntos diversos 

(administrativos), 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 de Caldas Novas 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 

de Foro e Juiz das Comarcas envolvidas motivem os seus servidores para se 

inscreverem nas capacitações que serão desenvolvidas na oportunidade, 
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conforme a sua conveniência, de modo a manter o funcionamento das respectivas 

atividades forenses. 

As capacitações on-line serão realizadas nos dias 09 e 

10.09.2020, mediante inscrição própria, sendo que os links de acesso às salas 

virtuais de capacitação estarão à disposição na página da CGJGO, no website 

oficial do TJGO (https://bit.do/encontroregionalonline), bem como os horários de 

início e término de cada uma delas, condizentes aos seguintes temas: “PJD Cível 

(usuário avançado)”, “Mediação e Conciliação Judicial - atuação institucional dos 

CEJUSC's”, “Contadoria”, “PJD Cível - Ferramentas e Estratégias para uma 

Gestão Eficiente”, “PJD Criminal (usuário iniciante)”, “Proad”, “Gestão das 

Unidades Judiciais utilizando o Sistema Controle”. Na ocasião, terão vez dois 

importantes painéis: “DRH (motivacional e liderança)” e “Processo Civil e Penal de 

Crise - Audiências Não Presenciais - Provimentos nos. 18 e 19 da CGJGO”. 

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 10.09.2020, 

em 2 (dois) momentos distintos e complementares, das 8h15 às 10h15 e das 

15h30 às 17h30, 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 página do website já referido.   

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado digitalmente) 
Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás 
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