
 
OF.TRT/GCR Nº 371/2020 

Campo Grande, 24 de setembro de 2020. 
 

A Sua Senhoria o Senhor 
MANSOUR ELIAS KARMOUCHE 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção  de Mato 
Grosso do Sul- Campo Grande-MS  
presidencia@oabms.org.br 
 
 

Senhor Presidente, 
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente e Corregedor deste Tribunal, encaminho a  Vossa Senhoria 

cópias dos Editais de Correições Periódicas N. 37/2020, N. 36/ 2020 

, N. 38/2020, N. 39/2020, N. 40/2020 e N. 41/2020, que tornam 

públicas as CORREIÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS NA MODALIDADE 

TELEPRESENCIAL, respectivamente, na VT de Aquidauana, no dia 

6/10/2020 , na VT de Jardim, no dia 7/10/2020 , na 6ª VT de Campo 

Grande, no dia 20/10/2020 , no CEJUSC, no dia 21/10/2020, no  CEPP, 

no dia 28/10/2020,  e na 7ª VT de Campo Grande, no dia 29/10/2020 , 

solicitando que seja data ampla divulgação dos meio s que serão 

disponibilizados, conforme os termos dos editais me ncionados, 

expedidos em consonância com o ATO N. 13/GCGJT, de 19 de maio de 

2020. 

Cumpre-me informar que o Desembargador-Corregedor 

estará à disposição dos interessados, por meio de 

videoconferências que serão realizadas nos horários  e datas das 

respectivas correições conforme os editais anexos, com a 

utilização da plataforma de videoconferência Cisco – Webex, 

instituída pela Portaria nº 61, de 31 de março de 2 020, do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Para participar e receber o convite de 

participação, o interessado deverá informar, por e- mail, em até 24 

horas antes das datas das correições, um endereço d e e-mail válido 

e número do celular com WhatsApp, para o e-mail do Gabinete da 

Corregedoria Regional, qual seja: corrgedoria@trt24.jus.br . 

O acesso à plataforma deverá ser providenciado 

pelo interessado com a prévia instalação pelo link 

( https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencian acional/orientacoes-utilizacao/ ). 

Atenciosamente, 

 

Claudia Giseli Vilela Marques 
Secretária-Geral da Presidência, em substituição 
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