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Assunto: REQUERIMENTO

D E S P A C H O

O Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de
, por meio do Ofício nº 75/2022 (evento 1), direcionadoGoiás – SINDOJUS/GO

ao Diretor da Escola Judicial de Goiás - EJUG, requer, considerando as razões
expostas, a realização de curso de capacitação para utilização da Central
Eletrônica de Mandados (CEM).

A Coordenadoria Administrativa da EJUG (Despacho-COORD/EJUG –
evento 2) requer “que os(as) servidores(as) sejam convocados(as) conforme os

 (evento 2 fs. 3/14) anexos a seguir" e que os(as) estagiários(as) e os(as)
colaboradores(as) sejam informados que deverão se inscrever no link:
https://forms.gle/54XAtKpU4pbzanSx9”.

Ressalta, ainda, que a implementação da Central Eletrônica de
Mandados está prevista para o dia 1º de outubro de 2022 e que “planejou a

”.capacitação para a semana de 26 a 30 de setembro de 2022

Manifestando-se a respeito, o Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de
Freitas, Juiz Auxiliar desta Presidência, emite o Parecer nº 1.355/2022 (evento 3)
nos seguintes termos:

Atento ao escopo do PROAD e ciente de que se trata de uma importante etapa

do Projeto Central Eletrônica de Mandados, sob minha gestão direta (PROAD

262501), concordo com a proposta de curso formulada nos movimentos 01-02,

pela Coordenação da EJUG.

Inclusive, participarei ativamente dele, fazendo a abertura presencial e
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passando importantes orientações sobre o uso desse novel e revolucionário

Sistema.

Assim, reputo essencial que Vossa Excelência opere a convocação dos

servidores indicados no movimento 02, para que a capacitação para a 3ª e 4ª

etapas do Projeto possam ser implementadas, a partir de 03.10.2022.

Inclusive, relembro que se trata de determinação do Conselho Nacional de

Justiça, no relatório de inspeção vigente.

Posto isso, OPINO (a) pela ciência de Vossa Excelência sobre o avanço do

Projeto Central Eletrônica de Mandados, (b) pela aprovação do

planejamento do curso, do conteúdo e (c) pela convocação dos servidores

 Negriteiindicados no movimento 02, (d) devolvendo-se o PROAD à EJUG.

 o Parecer nº 1.355/2022 (evento 3), como razão de decidir,Acolho
nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 12.800/2001, e  dosdou-me por ciente
avanços dos trabalhos em torno do Projeto Central Eletrônica de Mandados
(CEM) e, em consequência,  o planejamento do Curso de Capacitação,aprovo
bem como o conteúdo programático destinado à capacitação dos servidores
relacionados no Despacho-COORD/EJUD constante do evento 2 (fs. 3/14).

Ainda, em consonância com as razões que sustentam referida peça
opinativa,  dos servidores indicados pela Escoladetermino a convocação
Judicial de Goiás – EJUG (evento 2 – fs. 3/14), para realizarem o curso de
capacitação para utilização da Central Eletrônica de Mandados (CEM), que
ocorrerá , encaminhando-lhesno período de 26 a 30 de setembro de 2022
cópias deste despacho, do Parecer nº 1.355/2022 (evento 3) e das peças
inseridas nos eventos 1 e 2.

Ultimadas as medidas de execução,  os autos à Diretoriaretornem-se
da Escola Judicial de Goiás – EJUG.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

À Secretaria-Executiva para providenciar.

Goiânia, .datado e assinado digitalmente

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente

                            //AssAdM 11

Nº Processo PROAD: 202209000357520

Assinado digitalmente por: CARLOS ALBERTO FRANÇA, PRESIDENTE, em 22/09/2022 às 19:23.
Para validar este documento informe o código 580690811499 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento




