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PORTARIA CONJUNTA NO 003/2020 GABINETE/D

O Defensor Público-Geral e o Corregedor-Geral da
Defensoria Pública do Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições legais contidas na Lei
Complementar Estadual n' 1 30/2017, e:

Considerando as diretrizes decorrentes da reunião realizada em
1 6/03/2020, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Golas, com a presença dos
representantes dos órgãos ligados ao sistema de justiça do Estado de Goiásl

Considerando o que foi discutido em reunião realizada entre a
Administração Superior e os Coordenadores de Núcleos da Defensoria Pública do
Estado de Golas:

Considerando a necessidade de se complementar os comandos já
estabelecidos pela Portaria Conjunta n' 001/2020, que possui por objetivo estabelecer
medidas institucionais com vistas à prevenção à infecção e propagação do
Coronavírus (COVID-19);

Considerando que incumbe ao Defensor Público-Geral dirigir a
Defensoria Pública do Estado de Goiás, superintender e coordenar suas atividades e
orientar-lhe a atuação, bem como praticar atos de gestão administrativa, financeira e
pessoal, nos moldes do art. 12, 1 e Xll da Lei Complementar no 130/20171

Considerando que incumbe à Corregedoria-Geral orientar e fiscalizar

as atividades funcionais e aconduta de seus membros e servidores da Instituição, na
forma do art. 32 e seguintes da Lei Complementar no 130/20171

RESOLVEM

Art. I'. Ficam acrescidas as seguintes determinações à Portaria
Conjunta n' 001/2020:

1 - As situações concernentes aos servidores que executam
atividades incompatíveis com o teletrabalho poderão ser relativizadas pela chefia
mediata, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, devendo
tal medida ser levada ao conhecimento da Coordenação e da Chefia do Departamento
de Recursos Humanos, que deverá reporta-la à Defensoria Pública-Geral
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ll -- Os estagiários poderão realizar atividades por meio remoto,

desde que tais atividades sejam compatíveis com esse modelo e com a finalidade do
estágio, cabendo à chefia imediata encaminhar à Chefia do Departamento de
Recursos Humanos a listagem dos estagiários dispensados do serviço

provisoriamente e aqueles que realizarão as atividades por meio remoto.

lll -- Os membros poderão fazer a gestão de suas unidades

administrativas, adotando e solicitando as medidas necessárias à prevenção ã
nfecção e propagação do Coronavírus (COVID-19), observadas as peculiaridades de
cada unidade, de acordo com os ditames da Portaria Conjunta n' 001 e do presente
ato

Parágrafo único. Eventuais dúvidas deverão ser reportadas ao
respectivo Coordenador de Núcleo que, na impossibilidade de dirimi-las, formulará
consulta à Corregedoria-Gera

IV - Durante os dias úteis, a Diretoria de Comunicação Social e
Diretoria Geral de Administração e Planejamento elaborarão e fixarão,

respectivamente, cartazes nas entradas das unidades, contendo informações sobre o
regime especial e o número de telefone para atendimento.

Art. 2'. A prática dos atos judiciais observará o seguinte

1 - Nos termos do Decreto Judiciário n. 584/2020, estão suspensas,
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, no período de 17 de março a 17 de

abril de 2020, as audiências, sessões do Tribunal do Júri e as sessões de julgamento
presenciais em I' e 2' graus de jurisdição, na esfera cível, com exceção de processos
que demandem medidas urgentes, processos de réus presos e que envolvam
menores de idade, conforme critério de cada magistrado presidente do feito e a

presidência de cada órgão fracionário essa definição

$ 1' As sessões de julgamento na esfera criminal do Poder Judiciário
do Estado de Golas, bem como as audiências nos juízos criminais, serão realizadas a
critério da Presidência de cada órgão colegiado ou do presidente do feito, observando

a previsão de medidas urgentes e processos de réus presos, mediante a participação
do membro com atribuição para a prática do ato.

$ 2' A suspensão do prazo de que trata o capuz não afetará os
processos que se encontrem integralmente em modo digital, devendo o membro, com
atribuição, observar os prazos processuais e participar dos julgamentos virtuais, se for
o caso

$ 3' No caso de processo híbrido. se o membro utilizar a
funcionalidade "solicitar carga do processo" no sistema PJD, com o fim de viabilizar a
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manifestação ou a prática de algum ato no feito, a contagem do prazo somente terá
nício a partir da carga ou do recebimento dos autos físicos.

Art. 3o. As medidas previstas no art. lo da Portaria Conjunta n'
001/2020 vigorarão até 17/04/2020, em consonância com o prazo estabelecido pelo
Poder Judiciário, por meio do Decreto Judiciário n' 585/2020

Art. 4'. Esta Portaria complementa a Portaria Conjunta n' 001/2020 e
entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário

Dê-se ciência. Cumpra-se

Defensoria Pública do Estado de Golas, aos 17 dias do mês de
março de 2020.
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,JUIZ-HENRIQÜE SALVA ALMEIDA
Corregedor-Geral da Defensofia Pública

do Estado
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