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Gab inete  do  Ju íza  de  D i re i to  Renata  Far ias  Costa  Gomes  de  Barros  Nacagami

AVISO N. 01/2021

Trata do atendimento de 
Advogados via Skype.

A  Juíza de Direito  RENATA FARIAS COSTA GOMES DE

BARROS NACAGAMI,  titular da  2ª  Vara  Judicial,  das  Fazendas

Públicas,  Criminal,  Execuções  Penais  e  Juizado  Especial

Criminal, por força dos Decretos Judiciários n. 584 a 586, 617, 632,

865, 866, 900, 951 e 1.059/2020, assinados pelo Presidente do Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás, em que foi determinado o fechamento

dos fóruns e instituído o regime de teletrabalho aos servidores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, medidas estas voltadas ao combate da

propagação  do  novo  coronavírus  (COVID-19),  AVISA aos  Advogados

atuantes  nesta  unidade  judicial  que,  visando  permitir  e  facilitar  a

comunicação entre os advogados e esta juíza, bem como prezando pela

economia  de  tempo  e  de  recursos,  realizará  o  atendimento  de

advogados por Skype, nos dias úteis,  entre 12:00h e 18:00h,  e  será

respondido via chat assim que possível. 

Para tanto, basta que o Advogado acesse o Skype e, antes de

iniciar o atendimento, envie seu nome completo, foto da carteira da

OAB  (frente  e  verso),  número  do  processo,  e  a  parte  que

representa, para “Juíza Renata F. C. Gomes de Barros Nacagami” (live:

fariasrenata_2). 

Caso se trata somente de  pedido de prioridade/celeridade

na  análise  de  processo  concluso, sem necessidade  de  pontuação  de

nenhuma  outra  questão  que  o  Advogado  entenda  pertinente,  basta

Renata Farias Costa Gomes de Barros Nacagami
Juíza de Direito
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enviar o número do processo após feito o procedimento do parágrafo

anterior.

Pirenópolis, 18 de janeiro de 2021.

RENATA FARIAS COSTA GOMES DE BARROS NACAGAMI

JUÍZA DE DIREITO

Renata Farias Costa Gomes de Barros Nacagami
Juíza de Direito


