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PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Anápolis 

5' Vara Criminal 
Gabinete do Juiz 

Anápolis-GO, 02 de outubro de 2020. 

Ofício n° 175/2020_GAB 

Ilustríssimo Senhor 
Dr. JORGE HENRIQUE ELIAS 
Presidente da Subseção da OAB de Anápolis 
Anápolis-GO 

Assunto: Informar canal de comunicação. 

Senhor Presidente, 

A par de cumprimentá-lo, e em acréscimo ao Ofício n° 65/2020_GAB já 

encaminhado a essa Subseção, sirvo-me do presente para informar a ampliação dos 

canais de comunicação com este juízo, especialmente através do aplicativo WhatsApp 

Business — telefone (62) 3902-8935, o qual estará disponível para atendimento de 

segunda a sexta-feira das 08h às 18h. 

Salienta-se que, o aumento dos meios de comunicação visa garantir a 

prerrogativa dos advogados se dirigirem diretamente a este magistrado, vez que embora se 

tenha a abertura do Fórum a partir do dia 13 de outubro de 2020, nos termos do artigo 50 

do Decreto Judiciário n° 1.431/2020, alterado pelo Decreto n° 1.799/2020, sempre que 

possível, o atendimento deverá ocorrer de forma remota. 

Outrossim, solicito-lhe providências no sentido de que oriente os pares 

Advogados, com atuação nesta unidade judiciária, quanto essa nova ferramenta de 

atendimento, onde os causídicos poderão solicitar providências nos autos que estejam 

conclusos, despachar procedimentos e petições com este magistrado, N)lia 

videoconferência, mediante prévio agendamento, com duração de 10 (dez) a 15 ( in 

minutos, a fim de que seja possível dar vazão a todas as demandas. 
1 	 Gustavo tj,1V.rvaIho 

reito 
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Comarca de Anápolis 
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Por oportuno, consigno que o e-mail mag.gbcarvalho@tjgo.jus.br  

(Gustavo Braga Carvalho) continua ativo, onde já é realizado atendimento diário as partes 

e advogados. 

Derradeiramente, ressalta-se que as solicitações dos nobres causídicos 

referentes as providências a cargo da Escrivania deste juizo, deverão continuar sendo 

destinadas ao canal de comunicação da serventia, a saber: e-mail: 

cartcrim5anapolis@tjgo.jus.br,  ou pelo contato telefônico (62) 3902-8929 / 8930 / 8931. 

Sem mais, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos que 

ainda se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

GUSTAV 	 HO 

2 	 Gustavo Braga Carvalho 
Juiz de Direito 
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