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D E S P A C H O

 

Trata-se de expediente no qual se analisa a retomada das atividades

presenciais do Poder Judiciário do Estado de Goiás, no contexto da pandemia da

Covid-19.

Por meio do Despacho constante do evento 403, o Diretor do Centro

Médico, Dr. Paulo Henrique Fernandes Sardeiro, após analisar os dados e

verificar que a situação ainda preocupa, sugere “que mantenha o afastamento

”.das atividades presenciais por igual período

A Dra. Sirlei Martins da Costa, Juíza Auxiliar desta Presidência, por

meio do Parecer nº 294/2021 (evento 408), entende que este Tribunal de Justiça

deva continuar adotando como regra a realização das atividades de forma virtual,

mas, considerando o indicativo de melhora do contágio da Covid-19 no Estado

de Goiás e que há certas dificuldades de acesso à , principalmente, pelosinternet

jurisdicionados mais vulneráveis, o que dificulta a realização de algumas

audiências, sugere:

Assim, considerando o indicativo de melhora do contágio da

Covid-19 no Estado, SUGIRO que Vossa Excelência autorize a utilização das

salas passivas pelos juízes de primeiro grau.

Da mesma forma, SUGIRO que a capacidade máxima prevista no §

2º do art. 2º e no art. 3º, ambos do Decreto Judiciário nº 666/2021 para acesso

de servidores nos prédios do Poder Judiciário seja aumentada para 30% (trinta

por cento).
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Ao teor do exposto, SUGIRO que o Decreto Judiciário nº 666/2021

seja prorrogado até o dia 14 de maio de 2021, bem como sejam feitas

alterações no citado Decreto para inserir as sugestões expostas, isto é, a

autorização para utilização das salas passivas; o aumento da capacidade de

acesso dos servidores para 30% (trinta por cento); e, ainda, que seja

acrescentada a equipe técnica no percentual mencionado.

Apresenta a Minuta que prorroga e altera o Decreto Judiciário nº

666/2021.

Diante das sugestões apresentadas,  a Minuta de Decretoaprovo

constante do evento 407.

Com cópias deste Despacho, da mencionada peça opinativa e do

respectivo Decreto Judiciário, cientifiquem-se os magistrados em 1º e 2º Graus

de Jurisdição desde Poder Judiciário do Estado de Goiás, o Corregedor-Geral da

Justiça, os Diretores de Área da Secretaria do Tribunal de Justiça, a

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, a Ordem dos Advogados do

Brasil – Seção de Goiás, a Procuradoria-Geral de Estado de Goiás e a

Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Imprima-se urgência.

Goiânia, .datado e assinado digitalmente

 

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente
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