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PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS

Assunto: REQUERIMENTO

 
 

 

 

 

 

  

D E S P A C H O

Trata-se Procedimento Administrativo Digital que analisa a
retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado de
Goiás, no contexto da pandemia da Covid-19, conforme disposto na
Resolução CNJ nº 322, de 1º de junho de 2020.

A Dra. Sirlei Martins da Costa, Juíza Auxiliar desta
Presidência, informa que, diante do avanço da vacinação contra a
COVID-19 no Brasil e do retorno de diversas atividades, torna possível
o adiantamento também do retorno das atividades presenciais do Poder
Judiciário.

A douta magistrada parecerista informa que consultou o
Centro de Saúde deste Tribunal de Justiça, a Corregedoria-Geral da
Justiça, os representantes do sistema de justiça, Ordem dos Advogados
do Brasil, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, bem assim
os Sindicatos dos Servidores e dos Oficiais de Justiça e, ainda, a
Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, tendo todos se
manifestado favoravelmente ao retorno.

Salienta, ainda, que a Defensoria Pública do Estado, o
Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de
Goiás e o Ministério Público, manifestaram-se favoravelmente ao
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retorno, tendo apresentado   algumas considerações relatadas   no
parecer.

Assim, diante dessas considerações, a Dra. Sirlei Martins da
Costa, Juíza Auxiliar desta Presidência, por meio do Parecer nº
701/2021 (evento 561), manifesta-se:

“[…] A vacinação contra a Covid-19 está em estágio avançado no

Brasil, e no Estado de Goiás não é diferente. Conforme pontuou o Diretor do

Centro de Saúde deste Tribunal, houve diminuição do número de casos novos,

de óbitos e da taxa de ocupação de UTI's.

Desde março do ano de 2020, este Poder Judiciário está atuando

em regime de plantão extraordinário e, mais recentemente, foi determinado o

retorno gradual das atividades presenciais, estando, pois, com a atuação

presencial reduzida.

A Resolução CNJ n° 322/2020 estabeleceu as diretrizes que devem

ser seguidas pelos Tribunais para o retorno total das atividades presenciais. A

primeira etapa da retomada gradual dos serviços presenciais deste Tribunal

ocorreu por meio do Decreto Judiciário n° 1.141/2020. Mais adiante foi

publicado o Decreto Judiciário 1.431/2020, que cuidou da segunda etapa de

retomada.

Neste momento, diante da considerável melhoria da situação da

pandemia no Estado de Goiás e da essencialidade da atividade jurisdicional,

este Tribunal avança para a retomada total das atividades presenciais.

Em consulta aos atores do sistema de justiça, centro de saúde,

sindicatos e associações sobre 6 (seis) pontos importantes para a retomada,

em síntese, houve consenso em relação ao retorno,  ressalvadas ponderações

acerca da continuidade dos atos virtuais e da observância aos protocolos

sanitários.

Ressalto que, assim como foi feito nas etapas anteriores, o retorno 

total das atividades será realizado de maneira responsável e organizada, a fim

de preservar a saúde de todos os servidores, colaboradores e magistrados.

Nesse sentido, apresento minuta de Decreto Judiciário que

determina o retorno total das atividades presenciais deste Poder Judiciário, a

partir de sua publicação.
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Apesar da retomada total das atividades presenciais, é importante

ressaltar que todas as atividades devem ser precedidas da correta observância

aos protocolos sanitários.

Igualmente, não podemos desprezar o avanço e a eficiência da

justiça digital durante a pandemia da Covid-19, por isso, as audiências e atos

processuais virtuais continuarão sendo possíveis e, inclusive, devem ser

priorizados pelos magistrados. É importante que apenas os atos cuja realização

não sejam possíveis ou indicados na forma virtual sejam executados

presencialmente.

O atendimento ao público externo também deve ser priorizado de

maneira virtual, por meio do Balcão Virtual, conforme determina o parágrafo 4°

do artigo 2° da Resolução CNJ n° 322/2020, com redação dada pela

Resolução  CNJ n° 397/2021. Para o atendimento presencial, os Diretores de

Foro podem definir limitação de acesso simultâneo, conforme a realidade de

cada local.

No âmbito criminal, ressalto dois significativos retornos: 1)

realização de sessões de julgamento presenciais do Tribunal do Júri nos casos

de réus soltos, com limitação de acesso às pessoas imprescindíveis à

realização do ato, conforme sugestão do SINDJUSTIÇA; e, 2) realização de

audiências de custódia presenciais, conforme   sugerido   pela   Defensoria 

Pública   do   Estado   de   Goiás (evento   553). Quanto ao último retorno, a

Recomendação CNJ n°  91/2021 orientou  que  os  Tribunais  devem  priorizar, 

no   retorno   presencial,   a   realização das audiências de custódia e o Poder

Executivo já havia sinalizado a possibilidade de retorno da apresentação dos

custodiados.

Também   no   âmbito   criminal,   a   minuta   anexa   prevê   a 

revogação  do Decreto  Judiciário  1.279,  de  13  de  maio  de  2021,  que 

havia  prorrogado a   juízes  deste suspensão  das  apresentações  mensais 

em  juízo.  Com  isso,  os Estado estão autorizados a determinar o retorno das

apresentações em juízo dos apenados do regime aberto, livramento

condicional, medida cautelar e suspensão  condicional  do  processo,  além  do 

regime  semiaberto.  Contudo,  os juízes devem adotar critérios objetivos para o

retorno gradual e devem observar o protocolo sanitário, a fim de garantir que

não haja aumento excessivo do fluxo de pessoas nos prédios dos   fóruns. 

Dentre os critérios  objetivos  a  serem adotados,  é  possível  que  magistrados 

posterguem  o   retorno   daqueles   idosos   e de pessoas com comorbidades,

mediante requerimento e comprovação de risco nos autos.
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Ainda, os juízes poderão converter a decretação de prisão 

domiciliar do devedor de dívida alimentícia aos casos em que a prisão em

regime fechado represente  risco  à  saúde  do  sujeito  em  razão  de  eventual 

comorbidade  em relação à Covid-19.

No   momento,   apesar   do   Ministério   Público   ter   sugerido   a 

prévia manifestação da Secretaria de Segurança Público do Estado de Goiás,

entendendo  que  a  medida  não  é  necessária  uma  vez  que  o  Executivo 

já   se manifestou   pela   possibilidade   de   apresentação   presencial   do 

acusado   em audiência de custódia, medida está mais rigorosa. No entanto,

sugerirei que seja oficiada  à  Secretaria  de  Segurança  Pública  para  que  se 

manifeste   sobre   o assunto.   Caso   sua   manifestação   seja   contrária, 

posteriormente,   é   possível   que seja expedida outra orientação aos

magistrados e atores do sistema de justiça.

Quanto ao retorno dos servidores, com efeito, não se demonstra

mais necessária  a  limitação  de  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  servidores 

nas   unidades judiciais e administrativas, nem de 70 (setenta por cento)

conforme foi consultado. Os gestores de cada unidade poderão autorizar,

mediante justificativa   fundamentada,   a   permanência   do   servidor   que 

integre  o  grupo  de risco  em  teletrabalho,  nos  termos  da  Resolução  TJGO 

n°   131/2020.   Dessa forma, não haverá prejuízos aos servidores   cujo 

desempenho  do  serviço  em regime presencial signifique risco a sua saúde.

Ademais, considerando o prazo que já decorreu desde que se

iniciou a prática do teletrabalho, todos já estão em condições de se

submeterem a um plano   de   trabalho,   na   hipótese   de   permanência   na 

referida  modalidade  de trabalho.

Diante do avanço da vacinação, a exemplo, o Governo do Estado

de Goiás,  por  meio  de  Decreto  9.914/2021,  já  determinou  o  retorno  de 

seus servidores às atividades presenciais desde 2 de agosto de 2021. Também

já está autorizado o retorno do público nos estágios durante jogos de futebol, de

modo que adotados os protocolos,   atualmente tão divulgados, não há 

impedimento para o retorno das atividades presenciais no âmbito do judiciário

goiano.

Ao   teor   do   exposto,   caso   aprovada   a   minuta   de   Decreto 

Judiciário anexa, SUGIRO   a   sua   publicação   e   envio   a   todos   os 

magistrados,  seguida  de Ofício Circular com cópia deste parecer e da decisão
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de Vossa Excelência.

 ainda que sejam cientificadas as instituições e órgãosSUGIRO

constantes no artigo 9° da minuta.

 que seja dada ampla publicidade ao retorno dasSUGIRO

atividades presenciais deste Poder Judiciário nos canais de comunicação

oficial  deste Tribunal e na impressa local.

 que seja oficiada à Secretaria de Segurança Pública paraSUGIRO

que se manifeste sobre a possibilidade de prisão em regime fechado do

devedor de pensão alimentícia, ora prevista neste parecer e na minuta de

Decreto Judiciário.

Somente se a medida for contraindicada é que haveria

recomendação de suspensão das prisões.

É o parecer que submeto à apreciação desse insigne

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.”

Felizmente é tempo de retomar o funcionamento presencial do
Poder Judiciário do Estado de Goiás, pois a ciência prevaleceu  e se
impôs à ignorância e ao negacionismo, propiciando  a criação de
vacinas e imunização de grande parte da população brasileira. Aliás o
Poder Judiciário, por meio de  decisões proferidas pelo  Supremo
Tribunal Federal e por diversos magistrados do País, garantiu a
amenização dos efeitos gravíssimos da pandemia da COVID-19, que já
ceifou a vida de quase 600(seiscentas mil) pessoas no Brasil.

O Poder Judiciário do Estado de Goiás, que não deixou de atender  a
população goiana no período de pandemia, tendo produzido muito nesta grave
quadra de nossa história, com a utilização da tecnologia, pelo destemido
trabalho de magistradas e magistrados e servidoras e servidores, irá retornar ao
trabalho presencial com todas as cautelas necessárias para a segurança de todos
aqueles profissionais que trabalharão e das pessoas que ingressarão no recinto
dos prédios da Justiça.

Ante o exposto, acolho a peça opinativa nº 701/2021 (evento
561), como razão de decidir, com fulcro no art. 50, §1º, da Lei Estadual
nº 13.800/01, apenas determinando que o    retorno das atividades
presenciais deste Poder Judiciário ocorra no dia 04 de outubro de
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, a fim de possibilitar a devida organização da nova  rotina  das2021
magistradas, dos magistrados, das servidoras e dos servidores, bem
como para que possa ocorrer o retorno dos   equipamentos de
informática do Poder Judiciário que estão sendo utilizados para o
trabalho à distância, além de propiciar que os integrantes do Sistema de
Justiça também possam se preparar  para a nova realidade de
funcionamento do Poder Judiciário.

.Lavre-se o respectivo Decreto Judiciário

Ato contínuo,  o envio de Ofício Circular a todas asdetermino
magistradas e magistrados de 1º e 2º graus de jurisdição, diretoras e
diretores de áreas deste Tribunal de Justiça, com cópias deste
Despacho, da peça opinativa nº 701/2021 e do Decreto Judiciário, para
ciência e adoção das providências necessárias.

  ao Conselho Nacional de Justiça, àOficiem-se
Corregedoria-Geral da Justiça, à Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado de Goiás, à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, à
Defensoria Pública do Estado de Goiás, à Procuradoria-Geral do Estado
e do Município de Goiânia, com cópias deste Despacho, da peça
opinativa nº 701/2021 e do Decreto Judiciário, para conhecimento.

 à Secretaria de Segurança Pública doExpeça-se ofício
Estado de Goiás para que se manifeste sobre a possibilidade de ser
cumprida  prisão em regime fechado do devedor de pensão alimentícia, 
mencionada no Parecer nº 701/2021 (evento 561) e no Decreto
Judiciário. Somente se a medida for contraindicada é que haverá
recomendação de suspensão das referidas prisões.

Cientifiquem-se a Associação dos Magistrados do Estado de
Goiás - ASMEGO, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Goiás - SINDJUSTIÇA, e o Sindicato dos Oficiais de Justiça
Avaliadores do Estado de Goiás - SINDOJUS, encaminhando o inteiro
teor deste despacho, do Decreto Judiciário que será expedido e do
parecer do evento n. 561.

   ao Centro de Comunicação Social desteComunique-se
Tribunal de Justiça, para adoção das providências necessárias à ampla
divulgação no sítio eletrônico e nas redes sociais desta Corte de
Justiça, com cópias deste Despacho e da peça opinativa nº 701/2021 e
do Decreto Judiciário.
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À Secretaria-Executiva para providenciar com urgência.

Goiânia, .datado e assinado digitalmente

  

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente

                          //AssAdM/ 07
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:Nome / Interessado

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS,
CLÁUDIO FRANÇA MAGALHÃES - PROMOTOR DE
JUSTIÇA, SECRETARIA EXECUTIVA DA
PRESIDENCIA - SECEXEC

Assunto: SOLICITAÇÃO

 
 

 

 

 

 

Senhor Desembargador Presidente,

Trata-se de expediente que cuida da retomada gradual das atividades

presenciais no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme disposto na

Resolução CNJ n° 322/2020.

Até o momento foram publicados dois Decretos Judiciários acerca do

retorno gradual das atividades presenciais no âmbito deste Tribunal, isto é, os

Decretos Judiciários n° 1.141/2020 e 1.1431/2020.

Diante do avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e do

retorno de diversas atividades, torna-se possível o adiantamento  também do

retorno das atividades presenciais do Poder Judiciário.

Nesse sentido, destaquei 6 (seis) novas disposições quanto ao retorno

(evento 539) e consultei o Centro de Saúde (evento 542), a Corregedoria Geral

da Justiça do Estado de Goiás, os representantes do sistema de justiça

(OAB/GO, MP/GO e DPE/GO), bem como os Sindicatos dos Servidores e dos

Oficiais de Justiça e a ASMEGO (evento 542) quanto à viabilidade do retorno.

Em petição constante no evento 540, o Diretor do Centro de Saúde,

Dr. Paulo Henrique Fernandes Sardeiro, manifestou-se favorável ao retorno das

atividades destacadas.

Também de forma favorável manifestaram-se o Corregedor-Geral da

Justiça do Estado de Goiás, Desembargador Nicomedes Borges (evento 550), o

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Dr. Lúcio Flávio
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Siqueira de Paiva (evento 551) e a Associação dos Magistrados do Estado de

Goiás, ASMEGO (evento 557).

O Defensor Público-Geral, Dr. Domilson Rabelo da Silva Júnior,

embora tenha manifestado-se favorável, fez as seguintes considerações: 1) que

seja discutido o retorno presencial das audiências de custódia; 2) que o retorno

das apresentações em juízo seja modulada, a fim de excepcionado o retorno dos

idosos e pessoas com comorbidades. Quanto à possibilidade de retorno da

decretação em regime fechado para prisão do devedor de pensão alimentícia

preferiu não se manifestar.

Já o Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado

de Goiás, fez as seguintes ponderações: 1) "que o acesso às sessões do

Tribunal do Júri seja limitado apenas aos diretamente envolvidos e elencados

nos autos"; 2) "que o percentual de servidores em trabalho presencial continue

limitado a 50%"; 3) "que o acesso aos prédios pelo público externo seja

condicionado a um limite de lotação"; 4) "que as apresentações em juízo

continuem suspensas até 31 de dezembro de 2021"; 5) "que a prioridade seja o

teletrabalho"; 6) "que sejam convocados para o trabalho presencial somente os

servidores que tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e

que não tenham nenhuma comorbidades, sejam idosos, gestantes ou de forma

geral, do grupo de risco".

O Ministério Público pontuou que todos os cuidados para o retorno

das atividades elencadas devem ser observadas, assim como as

recomendações sanitárias para o controle do contágio pela Covid-19. Quanto ao

retorno da prisão do devedor de pensão alimentícia sugeriu que a medida seja

precedida da oitiva da Secretaria de Estado responsável pela execução dessas

medidas  (evento 559).

É o sucinto relatório. Opino.

A vacinação contra a Covid-19 está em estágio avançado no Brasil, e

no Estado de Goiás não é diferente. Conforme pontuou o Diretor do Centro de

Saúde deste Tribunal, houve diminuição do número de casos novos, de óbitos e

da taxa de ocupação de UTI's.

Desde março do ano de 2020, este Poder Judiciário está atuando em

regime de plantão extraordinário e, mais recentemente, foi determinado o retorno

gradual das atividades presenciais, estando, pois, com a atuação presencial

reduzida.

A Resolução CNJ n° 322/2020 estabeleceu as diretrizes que devem
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ser seguidas pelos Tribunais para o retorno total das atividades presenciais. A

primeira etapa da retomada gradual dos serviços presenciais deste Tribunal

ocorreu por meio do Decreto Judiciário n° 1.141/2020. Mais adiante foi publicado

o  Decreto Judiciário 1.431/2020, que cuidou da segunda etapa de retomada.

Neste momento, diante da considerável melhoria da situação da

pandemia no Estado de Goiás e da essencialidade da atividade jurisdicional,

este Tribunal avança para a retomada total das atividades presenciais.

Em consulta aos atores do sistema de justiça, centro de saúde,

sindicatos e associações sobre 6 (seis) pontos importantes para a retomada, em

síntese, houve consenso em relação ao retorno, ressalvadas ponderações

acerca da continuidade dos atos virtuais e da observância aos protocolos

sanitários.

Ressalto que, assim como foi feito nas etapas anteriores, o retorno

total das atividades será realizado de maneira responsável e organizada, a fim

de preservar a saúde de todos os servidores, colaboradores e magistrados.

Nesse sentido, apresento minuta de Decreto Judiciário que determina

o retorno total das atividades presenciais deste Poder Judiciário, a partir de sua

publicação.

Apesar da retomada total das atividades presenciais, é importante

ressaltar que todas as atividades devem ser precedidas da correta observância

aos protocolos sanitários.

Igualmente, não podemos desprezar o avanço e a eficiência da justiça

digital durante a pandemia da Covid-19, por isso, as audiências e atos

processuais virtuais continuarão sendo possíveis e, inclusive, devem ser

priorizados pelos magistrados. É importante que apenas os atos cuja realização

não sejam possíveis ou indicados na forma virtual sejam executados

presencialmente.

O atendimento ao público externo também deve ser priorizado de

maneira virtual, por meio do Balcão Virtual, conforme determina o parágrafo 4°

do artigo 2° da Resolução CNJ n° 322/2020, com redação dada pela Resolução

CNJ n° 397/2021. Para o atendimento presencial, os Diretores de Foro podem

definir limitação de acesso simultâneo, conforme a realidade de cada local.

No âmbito criminal, ressalto dois significativos retornos: 1) realização

de sessões de julgamento presenciais do Tribunal do Júri nos casos de réus

soltos, com limitação de acesso às pessoas imprescindíveis à realização do ato,
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conforme sugestão do SINDJUSTIÇA; e, 2) realização de audiências de custódia

presenciais, conforme sugerido pela Defensoria Pública do Estado de Goiás

(evento 553). Quanto ao último retorno, a Recomendação CNJ n° 91/2021

orientou que os Tribunais devem priorizar, no retorno presencial, a realização

das audiências de custódia e o Poder Executivo já havia sinalizado a

possibilidade de retorno da apresentação dos custodiados.

Também no âmbito criminal, a minuta anexa prevê a revogação do

Decreto Judiciário 1.279, de 13 de maio de 2021, que havia prorrogado a

 juízes destesuspensão das apresentações mensais em juízo. Com isso, os

Estado estão autorizados a determinar o retorno das apresentações em juízo dos

apenados do regime aberto, livramento condicional, medida cautelar e

suspensão condicional do processo, além do regime semiaberto. Contudo, os

juízes devem adotar critérios objetivos para o retorno gradual e devem observar

o protocolo sanitário, a fim de garantir que não haja aumento excessivo do fluxo

de pessoas nos prédios dos fóruns. Dentre os critérios objetivos a serem

adotados, é possível que magistrados posterguem o retorno daqueles  idosos e

de pessoas com comorbidades, mediante requerimento e comprovação de risco

nos autos.

Ainda, os juízes poderão converter a decretação de prisão domiciliar

do devedor de dívida alimentícia aos casos em que a prisão em regime fechado

represente risco à saúde do sujeito em razão de eventual comorbidade em

relação à Covid-19.

No momento, apesar do Ministério Público ter sugerido a prévia

manifestação da Secretaria de Segurança Público do Estado de Goiás,

entendendo que a medida não é necessária uma vez que o Executivo já se

manifestou pela possibilidade de apresentação presencial do acusado em

audiência de custódia, medida esta mais rigorosa. No entanto, sugerirei que seja

oficiada à Secretaria de Segurança Pública  para que se manifeste sobre o

assunto. Caso sua manifestação seja contrária, posteriormente, é possível que

seja expedida outra orientação aos magistrados e atores do sistema de justiça.

Quanto ao retorno dos servidores, com efeito, não se demonstra mais

necessária a limitação de 50% (cinquenta por cento) dos servidores nas

unidades judiciais e administrativas, nem de 70 (setenta por cento) conforme foi

consultado. Os gestores de cada unidade poderão autorizar, mediante

justificativa fundamentada, a permanência do servidor que integre o grupo de

risco em teletrabalho, nos termos da Resolução TJGO n° 131/2020. Dessa

forma, não haverá prejuízos aos servidores cujo desempenho do serviço em

regime presencial signifique risco a sua saúde.
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Ademais, considerando o prazo que já decorreu desde que se iniciou

a prática do teletrabalho, todos já estão em condições de se submeterem a um

plano de trabalho, na hipótese de permanência na referida modalidade de

trabalho.

Diante do avanço da vacinação, a exemplo, o Governo do Estado de

Goiás, por meio de Decreto 9.914/2021, já determinou o retorno de seus

servidores às atividades presenciais desde 2 de agosto de 2021.Também já está

autorizado o retorno do público nos estágios durante jogos de futebol, de modo

que adotados os protocolos, atualmente tão divulgados, não há impedimento

para o retorno das atividades presenciais no âmbito do judiciário goiano.

Ao teor do exposto, caso aprovada a minuta de Decreto Judiciário

anexa,  a sua publicação e envio a todos os magistrados, seguida deSUGIRO

Ofício Circular com cópia deste parecer e da decisão de Vossa Excelência. 

SUGIRO ainda que sejam cientificadas as instituições e órgãos

constantes no artigo 9° da minuta.

SUGIRO que seja dada ampla publicidade ao retorno das atividades

presenciais deste Poder Judiciário nos canais de comunicação oficial deste

Tribunal e na impressa local.

SUGIRO que seja oficiada à Secretaria de Segurança Pública para

que se manifeste sobre a possibilidade de prisão em regime fechado do devedor

de pensão alimentícia, ora prevista neste parecer e na minuta de Decreto

Judiciário. Somente se a medida for contraindicada é que haveria recomendação

de suspensão das prisões.

É o parecer que submeto à apreciação desse insigne Desembargador

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES DA PRESIDÊNCIA, em

Goiânia, 23 de setembro de 2021.

SEOS

 

SIRLEI MARTINS DA COSTA
Juíza Auxiliar da Presidência
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DECRETO JUDICIÁRIO Nº 2.437/2021.

Dispõe sobre a retomada das atividades

presenciais do Poder Judiciário do Estado

de Goiás, observadas as ações

necessárias à prevenção do contágio

pela Covid-19, e dá outras providências.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE

, no exercício de suas atribuições  legais  eJUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

regimentais, tendo em vista o que consta  nos autos  do PROAD  nº

202006000227064,

 a natureza essencial da atividade jurisdicionalCONSIDERANDO

e a necessidade de garantir a sua continuidade, compatibilizando-a com a

preservação da saúde de magistradas, magistrados, servidoras, servidores,

agentes públicos, advogadas, advogados e usuários em geral (Constituição

Federal, artigos 5°, XXXV e LXXVIII e 37, caput);

 as diretrizes do Conselho Nacional de JustiçaCONSIDERANDO

- CNJ, estabelecendo e recomendando medidas para prevenção do contágio

pela Covid-19 e a retomada das atividades presenciais no âmbito do Poder

Judiciário, especialmente a partir do disposto na Resolução CNJ n° 322/2020;

 a faculdade prevista no parágrafo único doCONSIDERANDO

art. 1° da Recomendação CNJ n° 91, de 15 de março de 2021;

 o avanço da vacinação contra a Covid-19 noCONSIDERANDO

Estado de Goiás, bem como a diminuição de casos confirmados da Covid-19,

casos novos, óbitos e taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia

Intensiva (UTI);
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que a Resolução nº 131, de 14 de outubro de 2020,CONSIDERANDO 

que regulamenta o Teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário goiano, está em vigor,

DECRETA:

 Fica determinado o retorno das atividades presenciais noArt. 1º

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, a partir do dia 4 (quatro) de

outubro do corrente ano.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no  deste artigo caput

devem ser observadas as normas sanitárias e os protocolos de biossegurança

recomendados para prevenção à transmissão e do contágio pela Covid-19.

Art. 2° As sessões de julgamento do Poder Judiciário Goiano, no

âmbito do primeiro e segundo graus, assim como os atos   e/audiências

comunicações judiciais, devem ser realizadas preferencialmente nos formatos

virtual/telepresencial, sempre que possível.

Parágrafo único. Em atos presenciais, principalmente sessões de

julgamento de tribunal do júri de réus presos e soltos, o magistrado deve limitar

a presença às pessoas imprescindíveis para a realização do ato.

Art. 3º Nos casos de apresentações periódicas em juízo, cabe às

magistradas e aos magistrados analisarem eventuais pedidos de adiamento do

comparecimento,   se comprovado que a apresentação, associada  à

comorbidade, é capaz de aumentar potencialmente o risco para saúde da

pessoa em razão da possível contaminação pela Covid 19, levando em conta,

inclusive, as peculiaridades do local.

Parágrafo único. Para evitar grande número de comparecimento,

as magistradas e os magistrados podem adotar medidas de revezamento

estabelecendo critérios que considerarem eficazes para o fim.

Art. 4º As magistradas e os magistrados poderão converter em

domiciliar as prisões por não pagamento de pensão alimentícia se comprovada

que a comorbidade do devedor é capaz de aumentar potencialmente o risco para

sua saúde em razão da possível contaminação pela Covid 19, levando em conta,

inclusive, as peculiaridades do local.
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Art. 5° O acesso às unidades judiciais será realizado

preferencialmente mediante agendamento pelo Balcão Virtual.

Parágrafo único. O acesso presencial aos prédios do Poder

Judiciário será precedido da medição de temperatura, vedada a entrada

daqueles que apresentem temperatura igual ou superior a 37,8°C.

Art. 6° Poderão permanecer em regime de teletrabalho as

magistradas, os  magistrados, as servidoras, os servidores, as estagiárias e o

estagiários que integram o grupo de risco, compreendido por gestantes, maiores

de 60 anos de idade, portadores de doenças crônicas, imunossupressoras,

respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial

atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

Parágrafo único. Às servidoras e os servidores que

permanecerem em regime de teletrabalho aplicar-se-ão as disposições previstas

na Resolução TJGO nº 131/2020.

Art. 7º Quando não houver possibilidade de realização de

audiência de custódia na forma presencial, os motivos devem ser registrados nos

autos.

Art. 8° Ficam revogados os Decretos Judiciários n° 1.141, de 08

de junho de 2020, n° 1.431, de 23 de julho de 2020, e n° 1.279, de 13 de maio de

2021.

Art. 9° Cópia deste ato deverá ser imediatamente encaminhada

ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, ao Corregedor-Geral da

Justiça, a todos os Magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás em 1º e

2º Graus de Jurisdição, aos Diretores de Área da Secretaria do Tribunal de

Justiça, à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, à Ordem dos

Advogados do Brasil – Seção Goiás, à Defensoria Pública do Estado de Goiás. à

Procuradoria-Geral de Estado de Goiás e do Município de Goiânia, bem como à

ASMEGO, ao SINDJUSTIÇA e ao SINDOJUS.

Goiânia, datado e assinado digitalmente.
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Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente
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