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PORTARIA N° 005/2021 

 

(SUSPENSÃO DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS)  

 

 

A coordenadora executiva da 1ª Corte de Conciliação, Mediação e Arbitragem 

de Goiânia, estado de Goiás (1ª CCA), no uso de suas atribuições legais que lhes são 

conferidas, e conforme o artigo 3º do seu regimento interno, pela presente, resolve:  

 

Informar que, com profundo pesar, o falecimento do queridíssimo Árbitro Dr. 

José Costa Neto, o qual por muitos anos prestou seus melhores serviços, não somente a esta 

Corte de Conciliação, mas ao Judiciário Goiano.  

 

O Dr. José Costa Neto, faleceu no dia 06 de abril de 2021, em razão de 

complicações da Covid-19, deixando familiares e inúmeros amigos.   

 

Assim, CONSIDERANDO o falecimento, causa do falecimento e o risco 

potencial da doença infecciosa, nesta terça-feira, 06 de abril de 2021, resolve SUSPENDER 

todos os trabalhos de atendimento presencial, incluindo prazos e audiências de Conciliação e 

Instrução Arbitral que seriam realizadas no período de 06 de abril de 2021 a 26 de abril de 

2021.  

Informa ainda que estaremos atendendo neste período home office, através do 

Sistema Online de Processos (Reclamações de 2019, 2020 e 2021) da 1ª CCA e atendimento 

através dos meios:  

 

E-mail: contato@primeiracca.com.br 

Telefone/Whatsapp: (62) 9.9380-8173 / 9.8625-8760 

Site: http://sistema.primeiracca.com.br/acessar 
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Determinar ainda que a presente portaria deverá ser protocolada em todos os 

processos online afetados pela presente suspensão e enviada às partes interessadas.  

 

A presente portaria entregará em vigor no dia 06 de abril de 2021.  

 

Cumpre-se e publique.  

 

Goiânia, 06 de abril de 2021. 

 

 

Luiza Helena Cecilio 

Coordenadora Executiva 
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