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Gabinete da Presidência
 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 865/2020.

Dispõe  sobre  o  regime  de  trabalho  remoto
excepcional  e  extraordinário  de  magistrados,
servidores  e  colaboradores,  em  razão  das
recentes  Resoluções  CNJ  nº  313/2020  e  nº
314/2020.

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais, nos

termos  do  artigo  6º,  da  Resolução  CNJ nº  314,  de  20  de  abril  de  2020,  e  ad

referendum do Órgão Especial,

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do

Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa

atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já

tenham sido identificadas como de transmissão interna;

CONSIDERANDO a permanência da situação de Emergência

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS), dado ao grau de avanço dos casos de contaminação pelo

Novo Coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO a  natureza  essencial  da  atividade

jurisdicional  e  a  necessidade  de  se  assegurarem  condições  mínimas  para  sua

continuidade,  compatibilizando-a  com  a  preservação  da  saúde  de  magistrados,

agentes públicos, advogados e usuários em geral;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  manter  a  regular
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prestação jurisdicional, levando em conta a necessidade de se preservar a saúde e

a segurança dos Magistrados, Servidores, Colaboradores, Auxiliares da Justiça e

jurisdicionados, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do

sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem

como para o traslado de autos físicos,  quando necessário,  para a realização de

expedientes internos;

CONSIDERANDO  os  resultados  positivos  obtidos  com  a

realização do trabalho remoto durante o período abrangido pelas Resoluções CNJ

nº 313/2020 e n 314/2020, bem assim pelo Decreto Judiciário nº 632/2020, como a

alta  produtividade  de  magistrados  e  servidores,  aliado  à  economia  gerada  nas

despesas correntes de consumo interno;

CONSIDERANDO que  o  momento  emergencial  vivenciado

reclama  união  e  espírito  colaborativo  para  o  enfrentamento  da  pandemia  de

importância internacional, 

D E C R E T A:

Art. 1º  Observado o horário regular do expediente forense, a

prestação jurisdicional e de serviços no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás será realizada, a partir  do dia 1º de maio do ano em curso, por todos os

Magistrados, Servidores e Estagiários em regime de trabalho remoto excepcional e

extraordinário, por prazo indeterminado.

 §1º Os  Magistrados  e  Servidores  em  regime  de  trabalho

remoto excepcional e extraordinário, enquanto no desempenho das suas atividades

laborais,  deverão  permanecer  com  e-mail institucional  e  a  ferramenta  de

comunicação hangouts ativos (on-line), sem prejuízo de outros meios telemáticos

que garantam a celeridade e eficiência da comunicação.
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§2º A  Diretoria  de  Informática  encaminhará  por  e-mail

orientações necessárias ao cumprimento deste ato, relativo ao uso adequado das

ferramentas e serviços de tecnologias disponíveis.

§3º Deverá ser dispensado o ponto eletrônico, quando houver,

devendo o cumprimento da jornada ser atestado pelo gestor da unidade, mediante a

execução das atividades por ele determinadas.

§4º A chefia imediata de estagiários deverá propor mecanismos

substitutivos  das  atividades  presenciais,  a  fim  de  manter  o  compromisso  de  o

estágio e a aprendizagem serem compatíveis com as atividades escolares e com

desenvolvimento físico, moral e psicológico dos contratados, competindo à Diretoria

de Recursos Humanos disponibilizar orientações necessárias ao cumprimento deste

parágrafo.

§5º  Ao  trabalho  remoto  excepcional  e  extraordinário  dos

Oficiais de Justiça, aplica-se, no que couber, o Provimento nº 12, de 3 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça, e posteriores alterações.

§6º As atividades da Presidência do Tribunal, os serviços de

segurança,  tecnologia  da  informação e  comunicações,  comunicação institucional,

saúde  e  digitalização  do  acervo  de  processos  judiciais  manterão  em  serviço

presencial o pessoal estritamente necessário, observando as realizações previstas

no artigo 6º do Decreto 9.653 de 10.04.2020 e nas recomendações da Secretaria de

Estado e Saúde, a exemplo da Nota Técnica n 7/2020 – GAB. 03076, de 19 de abril

de 2020.

§7º  A Diretoria-Geral,  via  Portaria,  regulamentará  o  trabalho

remoto excepcional e extraordinário dos colaboradores deste Poder Judiciário.

§8º Ficam mantidos os canais de comunicação direta de que

trata o artigo 4º, §1º, artigo 6º e artigo 8º do Decreto Judiciário nº 632/2020, sem

prejuízo de outros a serem eleitos pela Administração, pelos gestores competentes e
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pelos demais órgãos do sistema de justiça.

Art. 2º Os Diretores de Foro, os Gabinetes de Magistrados de

primeiro grau, os Gabinetes de Desembargadores e de magistrados em segundo

grau, as Diretorias de Área da Secretaria do Tribunal, as Secretarias dos órgãos

colegiados  e  das  Comissões  Permanentes,  os  Órgãos  de  Assessoramento  da

Presidência,  a  Secretaria-Geral  da  Presidência  e  a  Secretaria-Geral  da

Corregedoria-Geral  da  Justiça  deverão  elaborar,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias

contados da data da vigência deste ato, “Plano de Trabalho e de Atendimento aos

Usuários”, o qual deverá ser protocolado via PROAD, a ser encaminhado à Diretoria

de Planejamento Estratégico, contendo, no mínimo:

I – a relação de servidores;

II  – os  canais  de  comunicações  que  serão  atendidos  pelas

unidades, especificando o e-mail para contato via hangouts e o número de telefone

para contato;

III  – a descrição das atividades que serão desenvolvidas no

período por servidor.

§1º No  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  após  a  data  da

revogação futura do presente ato, deverá ser apresentado pelos setores de que trata

o  caput  deste artigo “Relatório de Trabalho e de Atendimento”, o qual deverá ser

carreado ao mesmo PROAD aberto para o “Plano de Trabalho e de Atendimento aos

Usuários”.

§2º Após o implemento do termo final de que trata o parágrafo

anterior, a Diretoria de Planejamento Estratégico, no prazo de 60 (sessenta) dias,

munida das informações a serem periodicamente  repassadas pela  Comissão de

Crise do Sistema de Justiça (art.  19 do Decreto Judiciário  nº  632/2020),  deverá

apresentar  a  esta Presidência “Relatório  Geral”,  que conterá as considerações a

respeito  dos  pontos  positivos  e  negativos  enfrentados  durante  o  período
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excepcional, bem assim de sugestões de melhoria na qualidade.

Art. 3º Aos finais de semana e feriados, o trabalho remoto será

exercido na forma de Plantão Judiciário Ordinário,  conforme escalas de trabalho

vigentes.

Art.  4º Ao  trabalho  remoto  excepcional  e  extraordinário

aplica-se o disposto nos §§ 1º, 4º, 6º e 7º do artigo 10, artigo 11 e artigo 12, do

Decreto Judiciário nº 632, de 20 de março de 2020, sendo que, para eventuais casos

omissos aplica-se a Resolução TJGO nº 98, de 23 de janeiro de 2019.

Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições contrárias a este

decreto,  especialmente  as  constantes  em  atos  administrativos  proferidos  por

autoridade judiciária de primeiro grau e Presidência de órgãos colegiados.

§1º No prazo de 10 (dez) dias contados da publicação deste

decreto, as Diretorias de Foro e as Presidências dos órgãos colegiados adequarão

os  atos  já  editados  e  os  submeterão,  respectivamente,  à  Corregedoria-Geral  da

Justiça  e  à  Presidência  deste  Tribunal,  via  Sistema  de  Processo  Administrativo

Digital – PROAD.

§2º Os Presidentes de órgãos colegiados, os Diretores de Foro

e o Diretor-Geral  da Secretaria  deste Tribunal  ficam autorizados a adotar  outras

medidas  que  se  tornem  necessárias  e  urgentes  para  preservar  a  saúde  dos

magistrados, agentes públicos, advogados, servidores, estagiários, colaboradores e

jurisdicionados, devidamente justificadas.

Art. 6º Fica a Comissão de Crise do Sistema de Justiça (art. 19

do Decreto Judiciário nº 632/2020) incumbida de monitorar,  em conjunto com os

setores  técnicos  competentes,  todas  as  situações  que  reclamam  providências

imediatas à regular execução deste ato, buscando soluções de forma colaborativa

com  os  demais  órgãos  do  sistema  de  justiça  (incisos  VIII  ao  XVI  do  Decreto

Judiciário nº 632/2020).
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Art. 7º Cópia deste ato deverá ser imediatamente encaminhada

ao  conhecimento  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (art.  6º,  da  Resolução  CNJ

nº 314/2020), a todos os magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás em 1º

e 2º Graus de jurisdição, ao Corregedor-Geral da Justiça, 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 – Subseção Goiás, à Procuradoria-Geral

de Estado Goiás e à Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Art. 8º Este decreto entra em vigência em 1º de maio de 2020.

 

Goiânia, 24 de abril de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES

             Presidente
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Gabinete da Presidência
 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 900/ 2020.

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais, nos

termos  do  artigo  6º,  da  Resolução  CNJ nº  314,  de  20  de  abril  de  2020,  e  ad

referendum do Órgão Especial, 

D E C R E T A:

Art. 1º  O Decreto Judiciário nº 865, de 24 de abril  de 2020,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º […].

§9º Cabe  às  respectivas  chefias  imediatas  monitorarem  o

desempenho e a regular prestação dos serviços dos servidores

e estagiários subordinados, que se encontram submetidos ao

regime de trabalho remoto excepcional e extraordinário.

§10 Fica  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos  incumbida  de

manter atualizada a lista de servidores e estagiários que não

estão inseridos ou escalados para o regime de trabalho remoto

excepcional e extraordinário.

Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2190 – www.tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202004000223559

Assinado digitalmente por: WALTER CARLOS LEMES, PRESIDENTE, em 30/04/2020 às 15:57.

ANO XIII - EDIÇÃO Nº 2979 Suplemento - SEÇÃO I Disponibilização: quinta-feira, 30/04/2020 Publicação: segunda-feira, 04/05/2020

Documento Assinado Digitalmente DJ Eletrônico - Acesse: tjgo.jus.br 22 de 39

http://www.tjgo.jus.br/


Gabinete da Presidência
 

Art. 2º Revogado

Art.  4º Ao  trabalho  remoto  excepcional  e  extraordinário

aplica-se o disposto nos §§4º, 6º e 7º do artigo 10, artigo 11 e

artigo 12, do Decreto Judiciário nº 632, de 20 de março de

2020, sendo que, para eventuais casos omissos, aplica-se a

Resolução TJGO nº 98, de 23 de janeiro de 2019.

Art. 4º-A. Excepcionalmente, desde que haja máxima urgência

e/ou iminente risco a direito, as unidades do Poder Judiciário

do  Estado  de  Goiás,  inclusive  aquelas  com  competência

criminal,  poderão  funcionar  com  o  quantitativo  ideal  de

servidores, estagiários ou colaboradores, a serem escalados

para exercerem suas funções no seu respectivo ambiente de

trabalho, em período a ser definido por cada Diretoria de Foro,

Presidência  de  órgãos  colegiados,  setores  e  Diretorias  de

área, sem prejuízo do seu mister via teletrabalho.

Parágrafo  único. Os  setores  de  que  trata  o  caput  devem

encaminhar  à  Diretoria  de  Recursos  Humanos  a  listagem

sempre  atualizada  dos  servidores,  estagiários  ou

colaboradores  que  se  inserem  na  hipótese  tratada  neste

artigo.

Art. 2º Ficam revogadas todas as disposições contrárias a este

decreto,  especialmente  as  constantes  em  atos  administrativos  proferidos  por

autoridade judiciária de primeiro grau e Presidência de órgãos colegiados.
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Art. 3º No prazo de 10 (dez) dias contados da vigência deste

decreto, as Diretorias de Foro e as Presidências dos órgãos colegiados adequarão

os  atos  já  editados  e  os  submeterão,  respectivamente,  à  Corregedoria-Geral  da

Justiça  e  à  Presidência  deste  Tribunal,  via  Sistema  de  Processo  Administrativo

Digital – PROAD.

Art. 4º Os Presidentes de órgãos colegiados, os Diretores de

Foro e o Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal ficam autorizados a adotar outras

medidas  que  se  tornem  necessárias  e  urgentes  para  preservar  a  saúde  dos

magistrados, agentes públicos, advogados, servidores, estagiários, colaboradores e

jurisdicionados, devidamente justificadas.

Art. 5º Cópia deste ato deverá ser imediatamente encaminhada

ao  conhecimento  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (art.  6º,  da  Resolução  CNJ

nº 314/20), a todos os magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás em 1º e

2º Graus de jurisdição, ao Corregedor-Geral da Justiça, 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 – Subseção Goiás, à Procuradoria-Geral

de Estado Goiás e à Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Art. 6º Este decreto entra em vigência em 1º de maio de 2020.

 Goiânia, 30 de abril de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES

               Presidente
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Gabinete da Presidência

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 970/ 2020.

Autoriza a realização de audiência de conciliação e de
sessão de mediação por meio de videoconferência nos
Centros  Judiciários  de  Solução  de  Conflitos  e
Cidadania  da  Comarca  de Goiânia  que  atendem as
causas de natureza cível e de família, durante a crise
sanitária provocada pela COVID-19.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta nos

autos do PROAD nº 202004000221026, nos termos do art. 16 do Regimento Interno do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

CONSIDERANDO a  declaração  pública  de  situação  de  pandemia  em

relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março

de 2020; 

CONSIDERANDO a edição da Res. CNJ 314/2020 e Decreto Judiciário

TJGO nº 866/2020;

CONSIDERANDO  que o art. 236 do Código de Processo Civil admite “a

prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro meio tecnológico de

transmissão de sons e imagens em tempo real” 

CONSIDERANDO o que o art.  334, §7º,  do Código de Processo Civil

disciplina que “a audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio

eletrônico nos temos da lei”; 

CONSIDERANDO  que,  durante  a  crise  sanitária  provocada pelo  vírus

COVID-19 devem ser evitados,  na maior medida do possível,  os contatos físicos e a

aglomeração de pessoas; 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  manter  o  funcionamento  do

relevante serviço de pacificação social prestado pelo Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO que os servidores do Poder Judiciário estão realizando

suas atividades em teletrabalho e não é possível a realização das citações e intimações

regulares das partes nos processos não inseridos no regime de plantão extraordinário; e 

CONSIDERANDO a  sugestão  apresentada  no  PROAD

nº  202004000221026  pelo  Coordenador  e  pelo  Coordenador  Adjunto  do  Núcleo
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Gabinete da Presidência

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJGO, de permitir que

os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Goiânia, que

atendem  a  causas  de  natureza  cível  e  de  família,  possam  realizar  audiências  de

conciliação  e  sessões  de  mediação  por  videoconferência  durante  a  crise  sanitária

provocada pela COVID-19, 

DECRETA:

Art. 1º Em razão da retomada, a partir do dia 04 de maio do corrente ano,

dos prazos processuais nos feitos que tramitam de forma eletrônica (Res. CNJ 314/2020

e Decreto Judiciário TJGO nº 866/2020), os Centros Judiciais de Solução de Conflitos e

Cidadania – CEJUSCs realizarão audiências de conciliação e sessões de mediação por

meio de videoconferência nos processos em curso nas Varas Cíveis e de Família da

Comarca de Goiânia que necessitem de maior celeridade na tramitação e que possuam

identificação dos números de telefones celulares das partes.

Art.  2º As  audiências  por  meio  de  videoconferência  serão  realizadas

mediante  a  utilização  de  aplicativo  ou  software  disponibilizado  de  forma gratuita  aos

usuários, como Whatsapp, Zoom, Webex, Jitsi etc, que deverá ser instalado previamente

pelas partes e advogados em seus respectivos celulares ou computadores. 

Art. 3º As audiências de conciliação e as sessões de mediação virtuais

nos CEJUSCs serão realizadas apenas se houver o consentimento de todas as partes. 

Art.  4º A  parte  interessada  poderá  protocolar  petição  nos  autos

eletrônicos  solicitando  a  realização  da  audiência  de  conciliação  ou  da  sessão  de

mediação virtual. 

§1º A petição deverá informar o número de telefonia móvel da parte e de

seu procurador, viabilizando a comunicação do dia e hora do ato processual, bem como

adoção das providências técnicas para sua realização. 
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Gabinete da Presidência

§2º  O  pedido  previsto  no  caput deste  artigo  será  encaminhado  ao

magistrado titular ou respondente da vara onde tramita o processo, a fim de que delibere

sobre o encaminhamento do feito ao CEJUSC.

Art. 5º O processo também poderá ser encaminhado ao CEJUSC para

tentativa de realização da audiência de conciliação ou da sessão de mediação virtual em

razão  de  determinação  do  magistrado  condutor  do  feito,  independentemente  de

requerimento das partes. 

Art. 6º Antes de encaminharem os processos ao CEJUSC, os servidores

das escrivanias cíveis e de família deverão conferir se os números de telefonia móvel das

partes e de seus procuradores foram informados. 

Parágrafo único. Em caso negativo, deverão diligenciar a obtenção dos

números  por  qualquer  meio,  inclusive  mediante  a  intimação  das  partes  para  que  os

informem nos autos eletrônicos. 

Art. 7º Ao receber os autos eletrônicos, compete ao CEJUSC: 

I – entrar em contato com as partes, preferencialmente por intermédio do

aplicativo  Whatsapp,  para  colher  o  consentimento  para  a  realização da audiência  de

conciliação ou sessão de mediação por videoconferência; 

II – agendar a audiência de conciliação ou sessão de mediação virtual,

cientificando as partes, preferencialmente por meio do Whatsapp; 

III – Informar a parte demandada, se for o caso, acerca da concessão de

medida liminar.

Parágrafo único. Será considerada realizada a notificação das partes no

momento em que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas demonstrar

que a mensagem foi devidamente entregue. 

Art.  8º Não  consentindo  alguma  das  partes  com  a  realização  da

audiência por videoconferência, o processo retornará para a unidade judiciária de origem,

para  designação  de  audiência  presencial,  pelo  sistema  disponível  no  sistema

PROJUDI/PJD.
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Gabinete da Presidência

Art. 9º Após a designação da audiência de conciliação ou da sessão de

mediação virtual, será criado pelo CEJUSC grupo no Whatsapp, caso tenha sido essa a

plataforma eleita  para  a  realização  do  ato,  com a inclusão  das  partes,  advogados  e

conciliador/mediador, a quem caberá a condução do ato. 

Parágrafo único.  Na hipótese de ter sido eleita outra plataforma para a

realização da audiência ou da sessão virtual, o  link de acesso ao ambiente virtual da

videoconferência deverá ser encaminhado às partes e seus procuradores via WhatsApp. 

Art. 10º Na data e hora agendadas, será realizada videoconferência com

a finalidade de solucionar a causa de forma consensual. 

Parágrafo único. Para a realização do ato é obrigatória a apresentação

de documento de identificação, mesmo que já inseridos no PROJUDI/PJD. 

Art. 11º Encerrado o ato processual, a ata de audiência será lavrada e

lida  pelo  servidor  responsável  e,  não  havendo  objeções  por  parte  daqueles  que

participam da videoconferência, será considerado que estes deram aceitação parcial do

seu teor. 

Art. 12º A ata da audiência de conciliação ou da sessão de mediação e,

se for o caso, as telas do Whatsapp que demonstrem a efetiva participação das partes e

seus advogados no ato, deverão ser inseridas no PROJUDI/PJD na mesma data da sua

realização. 

§1º  As  atas  das  audiências  ou  sessões  virtuais  serão  assinadas

exclusivamente pela forma digital e apenas pelo conciliador/mediador que tiver presidido

o ato, a quem competirá promover a sua juntada no PROJUDI/PJD. 

§2º  Os  advogados  que  estiveram  presentes  na  audiência  ou  sessão

virtual poderão juntar aos autos eletrônicos, no prazo de 24 horas contados da data da

inclusão da ata no sistema, petição de discordância do seu teor,  hipótese em que o

conciliador/mediador deverá apresentar informações, mediante certidão a ser juntada no

feito, encaminhando-o ao juiz da causa, que decidirá sobre a discordância apresentada

pela parte.
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Gabinete da Presidência

§3º Decorrido o prazo aludido no §2º deste artigo sem manifestação em

sentido contrário a respeito do teor da ata, esta será considerada perfeita e acabada. 

Art.  13º  Em caso de acordo,  o  processo deverá  ser  encaminhado ao

Ministério Público para manifestação, se for o caso, e posteriormente ao magistrado que

preside o feito, para as providências que entender cabíveis, inclusive homologação. 

Parágrafo  único. Caso  um  acordo  não  seja  alcançado,  o  CEJUSC

encaminhará o processo à unidade judiciária de origem. 

Art.  14º Aplicam-se  as  diretrizes  deste  ato  aos  procedimentos

pré-processuais, no que couber. 

Art.  15º A  regulamentação  da  audiência  de  conciliação  por

videoconferência  prevista  neste  ato  normativo  poderá  ser  aplicada,  desde que sejam

utilizados recursos próprios, pelas demais unidades do Poder Judiciário Goiano. 

Art.  16º  A  Diretoria-Geral,  a  Diretoria  de  Informática,  a  Diretoria

Administrativa e a Diretoria do Foro da comarca de Goiânia, cada uma dentro de sua

respectiva área, deverão criar as ferramentas e disponibilizar os materiais necessários à

execução das atividades. 

Art. 17º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação,

devendo  ser  cientificadas  todas  as  unidades  do  Poder  Judiciário,  a  Divisão  de

Gerenciamento  do  Processo  Judicial  Digital,  a  Defensoria  Pública,  a  Ordem  dos

Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral de Justiça. 

Goiânia, 12 de maio de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES 

           Presidente
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Gabinete da Presidência
 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.141/2020.

Regulamenta  a  Resolução  CNJ  nº
322,  de  1º  de  junho  de  2020,  e
dispõe  sobre  o  retorno  gradual  das
atividades  forenses  presenciais  no
âmbito do Poder Judiciário do Estado
de Goiás.

O DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  no uso das atribuições legais e regimentais,

tendo em vista o que consta nos autos do PROAD nº 202006000227064,

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do

Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa

atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já

tenham sido identificadas como de transmissão interna;

CONSIDERANDO as Resoluções CNJ nº 313, de 19 de março

de 2020; nº 314, de 20 de abril de 2020; nº 318, de 7 de maio de 2020; a Portaria

CNJ nº 79, de 22 de maio de 2020; e a Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020,

que estabeleceu medidas para a retomada dos serviços presenciais;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  adequar  os  atos

internos até então editados pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás à disciplina

normativa recém-editada pelo Conselho Nacional de Justiça, de modo a consolidar

todas as medidas e retomar as atividades forenses presenciais de forma gradual,
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D E C R E T A:

Art. 1º Ficam prorrogados para o dia 1º de agosto de 2020 os

prazos de vigência dos Decretos Judiciários nº 632, de 20 de março de 2020; nº 645,

de 26 de março de 2020; nº 866, de 24 de abril de 2020; nº 973, de 12 de maio de

2020; nº 980, de 14 de maio de 2020; e nº 1.059, de 26 de maio de 2020, naquilo

que não for incompatível com o disposto neste Decreto.

Art.  2º  Durante o regime de trabalho diferenciado continuam

suspensos  os  prazos  processuais  dos  processos  físicos,  excetuada  a  hipótese

contida no §1º do art. 2º do Decreto Judiciário nº 980/20.

Art.  3º As  audiências  serão  realizadas,  em  regra,  por

videoconferência, na forma dos Provimentos CGJ/GO nº 18 e nº 19/20 e Decreto

Judiciário nº 970/20.

Art. 4º A partir do dia 15 de julho de 2020, fica autorizada a

prática dos seguintes atos processuais presenciais:

I  – audiências  envolvendo  réus  presos;  adolescentes  em

conflito com a lei em situação de internação; crianças e adolescentes em situação

de acolhimento institucional e familiar; e outras medidas, criminais ou não criminais,

de caráter urgente, quando declarada a inviabilidade da realização do ato de forma

integralmente virtual, por decisão judicial;

II – perícias, entrevistas e avaliações em processos envolvendo

pessoas presas, internadas ou em acolhimento institucional, quando impossível a

realização de forma virtual;

III – cumprimento de mandados judiciais, sempre que não for
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possível fazê-lo na forma do Provimento 12/2020 da CGJ;

§ 1º  A retomada das audiências de custódia presenciais fica

condicionada  à  possibilidade  de  atuação  própria  e  necessária  dos  órgãos  de

segurança  pública,  conforme  parágrafo  único  do  art.  4º  da  Resolução  CNJ

nº 322/20.

§  2º Verificada  a  impossibilidade  de  realização  dos  atos  na

forma  prevista  no  §1º,  as  audiências  de  custódia  deverão  ser  realizadas  por

videoconferência, em cumprimento à ordem da Ministra Carmem Lúcia, emanada no

Habeas Corpus nº 184815.

§ 3º O rito previsto no Provimento CGJ/GO nº 10/20 deverá ser

adotado  quando  verificada  a  impossibilidade  de  realização  das  audiências  de

custódia nas formas previstas nos §§ 1º e 2º.

§  4º Durante  a  realização  dos  atos  presenciais  todas  as

pessoas que se encontrarem no recinto deverão fazer uso de máscaras e álcool gel,

cabendo ao gestor presente fiscalizar a utilização no expediente forense.

§  5º Somente  adentrarão  no  ambiente  forense  as  pessoas

imprescindíveis para a realização dos atos mencionados neste artigo, devendo para

tanto  haver  rigoroso  controle  nas  entradas  dos  prédios,  mediante  prévia

descontaminação  das  mãos  por  meio  de  álcool  gel,  utilização  de  máscaras  e

aferição de temperatura corporal.

§  6º Para  a  realização  dos  atos  presenciais,  devem  ser

observados  o  distanciamento  adequado  e  o  limite  máximo  entre  as  pessoas

presentes no mesmo ambiente, de acordo com suas dimensões.

§ 7º No âmbito do primeiro grau, compete ao Diretor do Foro

elaborar plano de limpeza e desinfecção, realizadas periodicamente, repetidas vezes

ao longo do expediente, em especial nos ambientes de maior movimentação.

§  8º Os  atos  autorizados  neste  Decreto  não  devem  ser
Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2190 – www.tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202006000227064

Assinado digitalmente por: WALTER CARLOS LEMES, PRESIDENTE, em 08/06/2020 às 17:52.
Para validar este documento informe o código 317108562412 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

ANO XIII - EDIÇÃO Nº 3005 Suplemento - SEÇÃO I (2ª parte)                 Disponibilização: segunda-feira, 08/06/2020 Publicação: terça-feira, 09/06/2020

Documento Assinado Digitalmente DJ Eletrônico - Acesse: tjgo.jus.br 4 de 7

http://www.tjgo.jus.br/


Gabinete da Presidência
 

designados  para  horários  que  coincidam com  horários  de  pico,  a  fim  de  evitar

aglomerações.

§ 9º As  empresas prestadoras de serviços deverão fornecer

aos seus empregados os equipamentos de proteção previstos no § 4º.

Art.  5º Não  atuarão  de  forma  presencial  os  magistrados,

servidores e 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.

§ 1º Também não atuarão na forma presencial os genitores de

crianças com incapacidade provocada por doença, cuja natureza implica maior risco

de agravamento do estado geral ou de contágio, ou ainda portadoras de doenças

descritas no caput. 

§ 2º Se verificadas situações específicas que importem risco à

saúde,  os  pedidos  de  dispensas  serão  apreciados  pelos  diretores  de  foro,  em

relação  aos  servidores  e  estagiários;  e  pela  presidência,  em  relação  aos

magistrados.

Art. 6º A partir do dia 1º de agosto de 2020 ficam autorizadas

também as sessões de júris que envolvem réus presos, nas mesmas circunstâncias

e com as mesmas restrições constantes do art. 4º.

Art. 7º Fica revogado o art. 19 do Decreto Judiciário nº 632/20

e criado o Grupo de Trabalho previsto no art. 6º da Resolução CNJ nº 322/20 com os
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seguintes membros, sob a coordenação do primeiro: Desembargador Carlos Alberto

França; Juíza Auxiliar da Presidência, Dra. Sirlei Martins da Costa; Juiz Auxiliar da

Corregedoria-Geral  de  Justiça,  Dr.  Aldo  Guilherme  Saad  Sabino  de  Freitas;

Diretor-Geral  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça,  Rodrigo  Leandro  da  Silva;

Diretora  de  Recursos  Humanos,  Wanessa  Oliveira  Alves;  e  a  Diretora  de

Planejamento Estratégico, Mislene Medrado de Oliveira Borges.

Art.  8º Este  Tribunal  de  Justiça  autorizará  em  momento

oportuno, em ato próprio, o retorno de outras atividades presenciais, observando as

cautelas previstas na Resolução CNJ 322, ouvindo-se as autoridades da área de

saúde, o Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública.

Art. 9º Cópia deste ato deverá ser imediatamente encaminhada

ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, a todos os Magistrados do Poder

Judiciário do Estado de Goiás em 1º e 2º Graus de Jurisdição, ao Corregedor-Geral

da  Justiça,  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  Procuradoria-Geral  de Estado de Goiás  e à Defensoria

Pública do Estado de Goiás.

 Art. 10 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Goiânia, 08 de junho de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES

Presidente
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Gabinete da Presidência

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.272/ 2020.    

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta

nos autos do PROAD nº 202006000227064,

D E C R E T A:

Art. 1º Prorroga, até 1º de setembro de 2020, a vigência do Decreto

Judiciário nº 1.141, de 8 de junho de 2020.

Art. 2º O caput do artigo 4º e o artigo 6º do Decreto Judiciário nº 1.141,

de 8 de junho de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

[…]

Art. 4º  A partir do dia 1º de agosto de 2020, fica autorizada a prática

dos seguintes atos processuais presenciais:

[…]

Art. 6º A partir do dia 15 de agosto de 2020 ficam autorizadas também

as  sessões  de  júris  que  envolvem  réus  presos,  nas  mesmas

circunstâncias e com as mesmas restrições constantes do art. 4º.

Art.  2º  Cópia deste ato deverá ser imediatamente encaminhada  ao

conhecimento  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  a  todos  os  Magistrados  do  Poder

Judiciário do Estado de Goiás em 1º e 2º Graus de Jurisdição, ao Corregedor-Geral da
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Gabinete da Presidência

Justiça, 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

Procuradoria-Geral de Estado de Goiás e à Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 29 de junho de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES
  Presidente

//Ass06-AdM

Nº Processo PROAD: 202006000227064

Assinado digitalmente por: WALTER CARLOS LEMES, PRESIDENTE, em 29/06/2020 às 10:43.
Para validar este documento informe o código 321636089872 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 321636089872 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202006000227064

WALTER CARLOS LEMES
PRESIDENTE
PRESIDENCIA
Assinatura CONFIRMADA em 29/06/2020 às 10:43



Gabinete da Presidência

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.295/ 2020.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta nos

autos do PROAD nº 202006000227064,

D E C R E T A:

Art. 1º Suspende, até 1º de agosto de 2020, a vigência do artigo 4º A,

incluído  no Decreto  Judiciário  nº  856,  de  24 de abril  de  2020,  pelo  Decreto  Judiciário

nº 900, de 30 de abril de 2020, com a ressalva dos serviços de digitalização dos processos

criminais,  que manterão em serviço  presencial  o  pessoal  estritamente  necessário,  com

observância  do  artigo  6º  do  Decreto  9.653  de  10.04.2020  e  nas  recomendações  da

Secretaria de Estado e Saúde, a exemplo da Nota Técnica n 7/2020 – GAB. 03076, de 19

de abril de 2020.

Art.  2º  Cópia  deste  ato  deverá  ser  imediatamente  encaminhada  ao

conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, a todos os Magistrados do Poder Judiciário

do Estado de Goiás em 1º e 2º Graus de Jurisdição, ao Corregedor-Geral da Justiça, 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 Procuradoria-Geral

de Estado de Goiás e à Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 1º de julho de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES
 Presidente

//Ass06-AdM
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DECRETO JUDICIÁRIO N° 1.317/ 2020

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE GOIÁS,  no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  o que

consta nos autos do PROAD nº 202006000227064, 

D E C R E T A:

Art.  1º  Ficam REVOGADOS os Decretos Judiciários nº 1.295, de 1º de

julho de 2020, e nº 1.309, de 03 de julho de 2020. 

Art. 2º A realização de audiências por videoconferência com a utilização de

salas passivas durante a vigência do Decreto nº 9.685, de 29 de junho de 2020, fica

condicionada à deliberação de cada Diretor de Foro das Comarcas que integram este

Poder Judiciário. 

§1º Os  Diretores  de  Foro  deverão  avaliar  discricionariamente,  mas

considerando  as  recomendações  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  de  Goiás,  a

possibilidade de realização das audiências descritas no caput deste artigo. 

§2º Também  poderão  ser  autorizados  outros  serviços  essenciais  ao

funcionamento do fórum durante o período. 

§3º Na Comarca de Goiânia, o Diretor do Foro deverá imprimir maior rigor

na realização de atos e entradas no fórum, por se tratar da Comarca com o maior

índice de contágio pela Covid-19. 

Art.  3º As  medidas  adotadas  pelos  Diretores  de  Foro  deverão  ser

formalizadas por meio de Portaria que será encaminhada à Corregedoria-Geral  da

Justiça. 

Art.  4º Cópia  deste  ato  deverá  ser  imediatamente  encaminhada  ao
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conhecimento do Conselho Nacional  de Justiça, a todos os Magistrados do Poder

Judiciário do Estado de Goiás em 1º e 2º Graus de Jurisdição, ao Corregedor-Geral da

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

Goiás. 

             Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 03 de julho de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES

Presidente
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Gabinete da Presidência
 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.431/ 2020.

Altera o Decreto Judiciário nº 1.141/2020 e

estabelece  medidas  e  procedimentos  a

serem  observados  para  a  continuidade  da

retomada  gradual  dos  serviços  forenses

presenciais no âmbito do Poder Judiciário do

Estado de Goiás.

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  no uso das atribuições legais e regimentais,

tendo em vista o que consta nos autos do PROAD nº 202006000227064,

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao plano

de retorno gradual  das atividades presenciais  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  do

Estado de Goiás, na forma da Resolução CNJ nº 322, de 1º de julho de 2020 e do

Decreto Judiciário nº 1.141, de 08 de julho de 2020;

CONSIDERANDO o  que  consta  nos  autos  do  PROAD  nº

202006000227064,

D E C R E T A:

Art. 1º O Decreto Judiciário nº 1.141, de 08 de julho de 2020,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º ………………………………………………………………….

III – revogado

§2º revogado.

§3º O rito previsto no Provimento CGJ/GO nº 10/20 será adotado

Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2190 – www.tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202006000227064

Assinado digitalmente por: WALTER CARLOS LEMES, PRESIDENTE, em 23/07/2020 às 16:25.
Para validar este documento informe o código 327870022661 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br/


Gabinete da Presidência
 

quando  verificada  a  impossibilidade  de  realização  das

audiências de custódia na forma prevista no §1º” (NR)”

Art.  2º  A expedição e o cumprimento de mandados judiciais

ficam autorizados a partir do dia 15 de agosto de 2020, na forma do Provimento

CGJ/GO nº 26/20.

Art.  3º  O  retorno  da  contagem dos  prazos  processuais  em

processos físicos dar-se-á a partir do dia 02 de setembro de 2020.

Parágrafo  único.  A  partir  da  data  prevista  no  caput  será

possível o retorno da presença física dos usuários externos, no horário das 13h às

18h, para atendimento restrito às questões relativas aos processos físicos ou que,

efetivamente, tenha necessidade de atendimento presencial,  obedecidos todos os

protocolos de segurança sanitária.

Art.  4º A partir  do  dia  14  de setembro de 2020 poderão ser

realizadas  presencialmente  outras  audiências  consideradas  urgentes,  não

contempladas no inciso I do art. 4º do Decreto Judiciário nº 1.141/20, desde que não

possam ser feitas por videoconferência.

Parágrafo  único. As  demais  audiências  de  caráter  geral

poderão ser realizadas a partir do dia 04 de outubro de 2020.

Art. 5º Fica autorizado, a partir do dia 04 de outubro de 2020, o

retorno da presença física do público externo em geral, no período das 13h às 18h,

desde  que,  efetivamente,  possua  a  necessidade  de  atendimento  presencial,

obedecidos todos os protocolos de segurança sanitária.
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Parágrafo único. O atendimento aos usuários externos pelas

unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário estadual deve ser mantido,

preferencialmente, por meio eletrônico, inclusive por e-mail,  telefone e  WhatsApp

Business, na forma disciplinada no Decreto Judiciário nº 951/20.

Art. 6º O percentual de servidores, estagiários e colaboradores

que exercerão atividade na forma presencial será definido pelos Diretores de Foro,

Diretores de Área e Gestores, considerando a necessidade para cada etapa prevista

neste Decreto e no Decreto Judiciário nº 1.141/20 em observância às condições

físicas dos fóruns e unidades, de modo a preservar o distanciamento preconizado

pelas autoridades de saúde pública.

Art.  7º  Continua  autorizado  o  trabalho  remoto  para

magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, na forma do art. 5º do Decreto

Judiciário nº 1.141/20.

Art.  8º Para  adentrar  aos  prédios  do  Poder  Judiciário  do

Estado  de  Goiás  os  usuários  internos  e  externos  serão,  obrigatoriamente,

submetidos  aos  protocolos  sanitários,  com  o  objetivo  de  resguardar  a  saúde  e

prevenir contra o novo coronavírus (COVID-19).

§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão

a teste  de temperatura  corporal  como condição de ingresso e permanência  nos

prédios do Poder Judiciário, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais,

que apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a

37,8ºC),  que se recusem à aferição de temperatura corporal  ou que apresentem

sintomas visíveis de doença respiratória.
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§ 2º Durante a permanência nas dependências dos prédios do

Poder Judiciário os usuários internos e externos deverão manter o distanciamento

mínimo  necessário  entre  as  pessoas,  assim  como  deverão  utilizar  máscaras,

observando-se  também  as  demais  normas  de  higienização,  de  acordo  com  as

regras estabelecidas pela Organização Mundial  de Saúde (OMS) e Ministério  da

Saúde.

Art.  9º Os  Diretores  do  Foro  ficam  autorizados  a  adotar

medidas  mais  restritivas,  a  partir  dos  parâmetros  de  casos  confirmados  na

localidade, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa) e/ou órgãos oficiais de saúde, comunicando as providências adotadas à

Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal.

Parágrafo  único.  As  informações  relativas  aos  números  de

casos,  óbitos,  internações  e  outras  informações  por  município  poderão  ser

facilmente  acessadas  por  meio  do  link:

https://extranet.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/

generatedContent , disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

Art. 10 Os eventos, viagens, atividades e cursos presenciais,

inclusive  das  escolas  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás,  permanecem

suspensos. 

Parágrafo  único. Não  serão  concedidas  autorizações  e/ou

diárias para viagens, exceto em casos excepcionais autorizados pelo Presidente do

Tribunal  de  Justiça,  ou  pelo  Diretor-Geral  do  Tribunal,  quanto  às  respectivas

unidades vinculadas.
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Art.  11 Cópia  deste  ato  deverá  ser  imediatamente

encaminhada  ao  conhecimento  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  a  todos  os

Magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás em 1º e 2º Graus de Jurisdição,

ao Corregedor-Geral da Justiça, 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 Procuradoria-Geral de Estado de Goiás e à

Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Art. 12 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

 Goiânia, 23 de julho de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES

 Presidente
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Gabinete da Presidência

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.568/ 2020. 

Altera a redação do art. 3º e revoga o inciso I do

art.  7º  e  o  art.8º,  todos  do Decreto  Judiciário

n. 970, de 12 de maio de 2020.

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, nos termos

do art. 16 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e tendo

em vista o que consta no PROAD n° 202008000234360,

CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia

em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11

de março de 2020; 

CONSIDERANDO que, durante a crise sanitária provocada pelo

vírus  COVID-19  devem ser  evitados,  na  maior  medida  do  possível,  os  contatos

físicos e a aglomeração de pessoas; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter o funcionamento do

relevante serviço de pacificação social prestado pelo Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  adequar  o  Decreto

Judiciário n. 970, de 12 de maio de 2020 às disposições contidas no art. 334 do

Código de Processo Civil, 

Nº Processo PROAD: 202008000234360

Assinado digitalmente por: WALTER CARLOS LEMES, PRESIDENTE, em 07/08/2020 às 15:20.
Para validar este documento informe o código 331444815797 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

ANO XIII - EDIÇÃO Nº 3047 Suplemento - SEÇÃO I Disponibilização: sexta-feira, 07/08/2020 Publicação: segunda-feira, 10/08/2020

Documento Assinado Digitalmente DJ Eletrônico - Acesse: tjgo.jus.br 6 de 35



 

Gabinete da Presidência

DECRETA:

Art. 1º. O artigo 3º do Decreto Judiciário n. 970/2020 passaa ter a

seguinte redação: 

“Art. 3º As audiências de conciliação e as sessões

de  mediação  virtuais  nos  CEJUSCs,  para  fins  do

art. 334 do Código de Processo Civil, somente não

serão realizadas se ambas as partes manifestarem,

expressamente,  desinteresse  na  composição

consensual  ou  quando  não  se  admitir  a

autocomposição”. 

Art. 2º. Revogam-se as disposições contidas no inciso I do art. 7º

e o art. 8º, ambos do Decreto Judiciário n. 970/2020. 

Art. 3º. Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua

publicação,  devendo  ser  cientificadas  todas  as  unidades  do  Poder  Judiciário,  a

Divisão de Gerenciamento  do Processo Judicial  Digital,  a  Defensoria  Pública,  a

Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral de Justiça. 

Goiânia, 07 de agosto de 2020, 132º da República.

 WALTER CARLOS LEMES
                Presidente

Nº Processo PROAD: 202008000234360

Assinado digitalmente por: WALTER CARLOS LEMES, PRESIDENTE, em 07/08/2020 às 15:20.
Para validar este documento informe o código 331444815797 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

ANO XIII - EDIÇÃO Nº 3047 Suplemento - SEÇÃO I Disponibilização: sexta-feira, 07/08/2020 Publicação: segunda-feira, 10/08/2020

Documento Assinado Digitalmente DJ Eletrônico - Acesse: tjgo.jus.br 7 de 35



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 331444815797 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202008000234360

WALTER CARLOS LEMES
PRESIDENTE
PRESIDENCIA
Assinatura CONFIRMADA em 07/08/2020 às 15:20

ANO XIII - EDIÇÃO Nº 3047 Suplemento - SEÇÃO I Disponibilização: sexta-feira, 07/08/2020 Publicação: segunda-feira, 10/08/2020

Documento Assinado Digitalmente DJ Eletrônico - Acesse: tjgo.jus.br 8 de 35



Gabinete da Presidência
 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.648 /2020.

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  no uso das atribuições legais e regimentais,

tendo em vista o que consta nos autos do PROAD nº 202008000234478,

CONSIDERANDO a medida tomada pelo Conselho Nacional

de Justiça, que resultou em acordo para a suspensão de todos os júris designados

por magistrados membros deste Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que a suspensão vigorará até que um plano,

a ser elaborado por este Tribunal, com regras de biossegurança específicas para o

Tribunal do Júri, seja considerado suficientemente completo pelo CNJ, quando então

deverá  ser  feita  nova  alteração  no  decreto  para  previsão  de  outra  data  para

retomada das atividades,

D E C R E T A:

Art. 1º  Suspende os efeitos do artigo 6º do Decreto Judiciário

nº 1.141/20, alterado pelo Decreto Judiciário nº 1.272/20.

Art.  2º Este  Decreto  entra  em  vigor  em  na  data  de  sua

publicação.

Goiânia, 19 de agosto de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES

               Presidente
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Gabinete da Presidência
 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.701/2020.

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  no uso das atribuições legais e regimentais,

tendo em vista o que consta nos autos do PROAD nº 202006000227064,

D E C R E T A:

Art. 1º O artigo 3º e o caput do artigo 4º do Decreto Judiciário

nº 1.431, de 23 de julho de 2020, passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art.  3º O  retorno  da  contagem dos  prazos  processuais  em

processos físicos dar-se-á a partir de 04 de outubro de 2020.

Parágrafo  único. A  partir  da  data  prevista  no  caput  será

possível o retorno da presença física dos usuários externos, no

horário das 13h às 18h, para atendimento restrito às questões

relativas  aos  processos  físicos  ou  que,  efetivamente,  tenha

necessidade de atendimento presencial, obedecidos todos os

protocolos de segurança sanitária

Art.  4º  A partir  do  dia  04  de outubro  de 2020  poderão  ser

realizadas  presencialmente  outras  audiências  consideradas

urgentes, não contempladas no inciso I do art. 4º do Decreto
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Judiciário nº 1.141/20, desde que não possam ser feitas por

videoconferência.

Parágrafo único. […].

Art. 2º Cópia deste ato deverá ser imediatamente encaminhada

ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, a todos os magistrados do Poder

Judiciário do Estado de Goiás em 1º e 2º Graus de jurisdição, ao Corregedor-Geral

da  Justiça,  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  –  Subseção Goiás,  à  Procuradoria-Geral  de Estado Goiás  e à Defensoria

Pública do Estado de Goiás.

Art.  3º Este  Decreto  entra  em  vigor  em  na  data  de  sua

publicação.

Goiânia, 31 de agosto de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES

               Presidente
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Gabinete da Presidência
 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.799/ 2020.

Altera  os  Decretos  Judiciários  nº  1.141  e

1.431/2020 que dispõem sobre a retomada

gradual dos serviços forenses presenciais no

âmbito  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de

Goiás.

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao plano

de  retorno  gradual  das  atividades  presenciais  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  do

Estado de Goiás, na forma da Resolução CNJ nº 322, de 1º de julho de 2020;

CONSIDERANDO a  Recomendação  CNJ  nº  78,  de  15  de

setembro de 2020;

CONSIDERANDO o  que  consta  nos  autos  do  PROAD  nº

202008000235815,

D E C R E T A:

Art.  1º Os Decretos Judiciários nº  1.141,  de 08 de julho de

2020,  e  1.431,  de  23  de  julho  de  2020,  passam  a  vigorar  com  as  seguintes

alterações:
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“Decreto Judiciário nº 1.141/2020:

Art. 6º A partir do dia 05 de outubro de 2020 ficam autorizadas

as  sessões de  júris  que  envolvem réus  presos,  nas  mesmas

circunstâncias e com as mesmas restrições constantes do art. 4º

e em observância ao Plano de Biossegurança específico para a

realização dessas sessões. (NR)

Decreto Judiciário nº 1.431/2020:

Art. 4° ………………………………..

Parágrafo único. As demais audiências de caráter geral poderão

ser realizadas na forma presencial a partir do dia 13 de outubro

de 2020,  desde que,  a  critério  do  magistrado,  seja  inviável  a

realização por videoconferência (NR).

Art. 5° Fica autorizado, a partir do dia 13 de outubro de 2020, o

retorno  da  presença  física  do  público  externo  em  geral,  no

período  das  13h  às  18h,  desde  que,  efetivamente,  possua  a

necessidade  de  atendimento  presencial,  obedecidos  todos  os

protocolos de segurança sanitária. (NR)”

Art.  2º.  Continuam suspensas até 07 de janeiro de 2021 as

apresentações  mensais  em  juízo  dos  apenados  do  regime  aberto,  livramento

condicional e semiaberto, no que couber, bem como dos réus que cumprem medida

cautelar e suspensão condicional do processo.
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Art.  3° Cópia  deste  ato  deverá  ser  imediatamente

encaminhada  ao  conhecimento  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  a  todos  os

Magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás em 1º e 2º Graus de Jurisdição,

ao Corregedor-Geral da Justiça, 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 Procuradoria-Geral de Estado de Goiás e à

Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

 Goiânia, 22 de setembro de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES

Presidente
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