
PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Goiânia 

Estado de Goiás 
Diretoria do Foro 

PORTARIA islckl )112020 

O Doutor PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, Juiz de 
Direito e Diretor do Foro da Comarca de Goiânia, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Judiciário n°401/2019, 

CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do Novo 

Coronavírus como pandemia, o que significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir 

a população mundial de forma simultânea; 

CONSIDERANDO a edição da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO a edição dos Decretos Judiciários n's 584, 

585 e 586/2020, que trazem as medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás para prevenção ao coronavírus, entre elas a adoção do teletrabalho como regime 

preferencial no âmbito deste Poder Judiciário entre o período de 17 de março a 17 de abril 

de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de ser mantida a prestação 

dos serviços públicos e, no caso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a prestação 

jurisdicional; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o serviço 

forense e organizar o trabalho das unidades administrativas e judiciais da Comarca de 

Goiânia durante o período de teletrabalho; 	, 
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20. 

PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Goiânia 

Estado de Goiás 
Diretoria do Foro 

RESOLVE: 

Art. 1° - As audiências de custódia serão realizadas por meio 

de videoconferência, preferencialmente a partir das 13h, na sala n° 120, de 

videoconferência do prédio do Fórum Criminal da Comarca de Goiânia. 

§1°. A Diretoria do Foro designará magistrado para presidir as 

audiências de custódia a serem realizadas durante a semana. 

§2°. Fica mantida a escala do Plantão Judicial de Audiências de 

Custódia, em relação àquelas a serem realizadas aos finais de semana e feriados. 

§3°. Durante o período excepcional tratado nesta Portaria, os 

flagrantes devem ser protocolizados e distribuídos às respectivas unidades judiciais, que 

farão a pesquisa de antecedentes e demais buscas e, impreterivelmente até as 13h do 

mesmo dia, deverão entregar os autos na sala de videoconferência, para a realização das 

audiências pelo magistrado responsável. 

Art. 2° - Esta Portaria tem vigencia imediata. 

Encaminhe-se cópia desta a tod 

de Goiânia, do Corregedor-Geral da Justiça, dos Diretores d 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, à arde 

s os magistrados da Comarca 

Área da Diretoria do Foro, à 

dos Advogados do Brasil - 

Subseção Goiás, à Procuradoria-Geral de Estado do Gois e à Defensoria Pública do 

Estado de Goiás. 

Goiânia, 17 de arço de 
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