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APRESENTAÇÃO

Caro 
Servidor(a) 
Filiado(a).
Este manual é resultado de amplo estudo e esforço da atual Gestão 
do SINDJUSTIÇA em prol da plena segurança e saúde de todos os 
Servidores, demais membros do Poder Judiciário goiano e usuários da 
Justiça quando da retomada das atividades presenciais nas unidades 
judiciárias de todo o estado frente à pandemia de Covid-19.

O presente manual tem como objetivo principal orientar os Delegados 
Sindicais e demais Filiados quanto às medidas a serem adotadas 
durante esse processo, garantindo a prática de condutas seguras 
e observando os parâmetros legais vigentes para a pandemia. O 
documento reúne, dessa forma, uma série de orientações sobre os 
normativos a serem utilizados neste período, figurando-se como uma 
referência para as ações a serem executadas durante a situação de 
calamidade pública declarada em Goiás.

Importante ressaltar que o seu conteúdo é passível de atualizações a 
partir de novas publicações e mudanças de cenários epidemiológicos.

Com este instrumento, reforçamos o papel instrutor e preventivo 
do SINDJUSTIÇA no cultivo de boas práticas de atuação, buscando 
melhores soluções e também maior segurança na prestação de 
serviços. 

Fabrício Duarte de Sousa
Presidente do SINDJUSTIÇA



// Realização das sessões pre-
senciais de júris de réus presos a 
partir de 05 de outubro de 2020.

5ª Etapa: 13/10

Alterações trazidas pelo Decreto 
Judiciário n° 1.799/2020.

// As demais audiências de cará-
ter geral poderão ser realizadas 
na forma presencial a partir do 
dia 13 de outubro de 2020, des-
de que, a critério do magistrado, 
seja inviável a realização por 
videoconferência;

// Fica autorizado o retorno da 
presença física do público exter-
no em geral, no período das 13h 
às 18h, desde que, efetivamente, 
possua a necessidade de aten-
dimento presencial, obedecidos 
todos os protocolos de seguran-
ça sanitária;

// Continuam suspensas até 07 
de janeiro de 2021 as apresen-
tações mensais em juízo dos 
apenados do regime aberto, 
livramento condicional e semia-
berto, no que couber, bem como 
dos réus que cumprem medida 
cautelar e suspensão condicional 
do processo

1ª Etapa: 01/08

Retorno das atividades presen-
ciais do Grupo 1 estabelecidas 
nos Decretos Judiciários nº 
1.141/20 e nº 1.431/20.
 
// Audiências que 
envolvem réus presos e adoles-
centes em conflito com a lei;

// Perícias, entrevistas 
e avaliações;

// Audiências de Custódia.

I - Audiências envolvendo réus 
presos; adolescentes em con-
flito com a lei em situação de 
internação; crianças e adoles-
centes em situação de acolhi-
mento institucional e familiar; 
e outras medidas, criminais ou 
não criminais, de caráter urgen-
te, quando declarada a inviabi-
lidade da realização do ato de 
forma integralmente virtual, por 
decisão judicial; 

II - Perícias, entrevistas e avalia-
ções em processos envolvendo 
pessoas presas, internadas ou 
em acolhimento institucional, 
quando for impossível a realiza-
ção de forma virtual.

2ª Etapa: 15/08

Retorno das atividades presenciais 
do Grupo 2 estabelecidas nos De-
cretos Judiciários nº 1.141/2020; 
nº 1.272/20; e nº 1.431/20.

// Expedição e cumprimento de 
mandados judiciais, sempre que 
não for possível fazê-lo na  
forma do Provimento  
nº 26/2020 da CGJ.

3ª Etapa: 04/10

Retorno das atividades presen-
ciais do Grupo 3 estabelecidas no 
Decreto Judiciário nº 1.431/20 e 
1.701/2020.

I - Retorno da contagem dos 
prazos processuais em processos 
físicos;

III - Realização presencial de 
outras audiências consideradas 
urgentes, não contempladas no 
inciso I do art. 4º do Decreto 
Judiciário nº 1.141/2020, desde 
que não possam ser feitas por 
videoconferência.

4ª Etapa: 05/10

Alterações estabelecidas pelo De-
creto Judiciário n° 1.799/2020.

ATOS NORMATIVOS E 
CALENDÁRIO DO PLANO DE 
RETOMADA DAS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS DO TJGO



SERVIDORES QUE PODEM PERMANECER 
NO REGIME DE TELETRABALHO

Pertencentes a grupo de risco
Gestantes; maiores de 60 anos; portadores de doenças crôni-
cas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades 
preexistentes que possam conduzir a um agravamento do es-
tado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção 
para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. 
(Art. 5º, Decreto Judiciário nº 1141/2020).

Genitores de crianças com incapacidade provocada por doença
Também não atuarão na forma presencial os genitores de 
crianças com incapacidade provocada por doença, cuja natu-
reza implica maior risco de agravamento do estado geral ou de 
contágio, ou ainda portadoras de doenças descritas no caput. 
(§1º Decreto Judiciário nº 1141/2020).

Servidores que tenham filhos matriculados (artigo 11, incisos 
IV e V do Decreto Judiciário nº 632/2020)
// Tiverem filhos menores de 2 (dois) anos de idade;
// Tiverem filhos com idade inferior a 12 (doze) anos, matricu-
lados em instituição de ensino, em decorrência da paralisação 
das aulas em todos os níveis educacionais, públicos e privados, 
do Estado de Goiás. (Decreto 632, art. 11, ainda em vigor).

Situações específicas
Nas situações específicas que importem risco à saúde, os pedi-
dos de dispensas serão apreciados pelos Diretores de Foro, em 
relação aos Servidores e estagiários. (§2º Decreto Judiciário nº 
1141/2020).

INSTRUÇÕES PARA 
O REGIME DE 
TELETRABALHO



EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO E 
DIRETOR(A) DO FORO.

Nome do servidor(a), brasileiro(a), estado civil, servidor(a) 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ocupante do 
cargo de _____, lotado(a) nesta Comarca de ______, residente 
e domiciliado na ________, vem à digna presença de Vossa 
Excelência expor, e ao final requerer, o que segue:

(Descrever os fatos)

Nesse sentido, o artigo 5º do Decreto Judiciário nº 
1141/2020, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, elenca os servidores que poderão permanecer em 
regime de teletrabalho, senão vejamos:

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 

MODELO DE REQUERIMENTO 
PARA PERMANÊNCIA NO 
TELETRABALHO

Segue, abaixo, modelo de requerimento a ser preenchido e 
encaminhado ao Diretor de Foro da comarca para solicitação 
de permanência no regime de teletrabalho.



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.

A estas hipóteses, também devem ser acrescentadas as dos 
Servidores que possuem filhos menores, conforme o artigo 
11 do Decreto Judiciário nº 632/2020, que assim dispõe:

Art. 11. Poderão permanecer em regime de teletrabalho ou em 
outro meio similar, sem rodízio, durante o período estabelecido 
no artigo 10 caput e §1º, os servidores que:

[...]
IV – tiverem filhos menores de 2 (dois) anos de idade;
V – tiverem filhos com idade inferior a 12 (doze) anos, 
matriculados em instituição de ensino, em decorrência 
da paralisação das aulas em todos os níveis educacionais, 
públicos e privados, do Estado de Goiás. (Decreto 632, art. 11, 
ainda em vigor).

Cumpre ressaltar que a Resolução nº 313, de 19 de março 
de 2020 do Conselho Nacional de Justiça dispõe em seu 
§3º do artigo 2º, que deverão ser excluídos da escala 
presencial todos os magistrados, Servidores e colaboradores 
identificados como de grupo de risco.
     
Assim, o Decreto Judiciário nº 1431/2020 do TJGO, de sua 
vez, dispõe genericamente que:

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.

Deste modo, interpreta-se que o grupo de risco é uma 
garantia mínima a ser obedecida, mas pela discricionariedade 
do diretor do foro balizada por razões humanitárias e 
preventivas, poderá autorizar a permanência em situações 



congêneres, como a do grupo de risco por extensão ou 
equiparação. É o caso das pessoas que residem com as pessoas 
descritas no art. 5º do decreto judiciário nº 1141/2020.

Sobre a competência para apreciar os pedidos de dispensa 
ou autorização casuística para o teletrabalho em regime 
extraordinário o § 2º do artigo 5º do Decreto Judiciário 
1.141/2020 assim dispõe:

“§ 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.”

Diante de todo o exposto, REQUER a Vossa Excelência a 
permanência no regime de teletrabalho, para que possa exercer 
as funções apenas na modalidade home office, em razão de 
(colocar o motivo).

Nestes termos pede deferimento.

Cidade, ___, de__________de 2020.



Ações que devem ser adotadas nas dependências dos prédios, 
preparando-os para o retorno gradual das atividades presenciais.

1) Solicitar que sejam fornecidos EPI ́s condizentes e em 
quantidade suficiente para a real demanda de Servidores;

2) Abertura de portas e janelas durante o expediente, 
favorecendo a ventilação natural;

3) O percentual de Servidores, estagiários e colaboradores 
que exercerão atividade na forma presencial será definido 
pelos Diretores de Foro, Diretores de Área e Gestores, em 
observância às condições físicas e estruturais do local;

4) Aferição de temperatura de todos que 
ingressarem no prédio; 

5) Manutenção de escala de trabalho para conferência 
de nomes quando do ingresso na unidade (para evitar que 
Servidores entrem no fórum fora do seu dia de escala);

6) Desligamento de todos os bebedouros públicos; 

7) Limpeza das salas duas vezes ao dia,  
por equipe especializada; 

8) Aplicação de itens de segurança estruturais 
físicas e operacionais, como: 

// instalação de acrílicos de isolamento 
entre atendente e partes; 

ORIENTAÇÕES 
GERAIS



// medidores de temperatura; 

// controle de pessoas a ingressar nas instalações 
propiciando o distanciamento físico de no mínimo 1,5 
metro entre elas, evitando assim aglomerações; 

// reestruturação da distribuição mobiliária com o intuito de 
garantir o distanciamento social;

// disponibilização de itens de higienização e sanitização 
individual para as partes, como álcool em gel a 70%, 
cartazes com orientações sobre a Covid-19, tapetes 
sanitizantes, totens de álcool em gel e outros 
equipamentos de proteção;

9) Utilização permanente de 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;

10) 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, podendo endurecer as restrições, mas não 
flexibilizar para além do permitido nos atos normativos;

11) Na organização da escala de revezamento, as 
unidades deverão evitar que os horários de entrada e 
saída coincidam com os horários de maior movimento nos 
transportes públicos para aqueles que utilizam esse meio 
de locomoção.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES

// Será necessário redefinir o número de postos de 
trabalho de cada sala, seguindo as novas regras de 
afastamento de segurança, de acordo com as  
autoridades de saúde - no mínimo 1,5 m;

// Não compartilhar estações de trabalho;

// Na necessidade de se fazer reuniões presenciais,  
que sejam rápidas, com as pessoas afastadas;

// As copas devem ter menos cadeiras e 
deverão ser bem afastadas umas das outras;

// Leve seu copo da sua casa;



// Nos elevadores, a capacidade deve ser 
a metade da permitida pela segurança;

// Na fila para o elevador, mantenha a 
distância segura – no mínimo de 1,5 m;

// Priorizar os deslocamentos por escadas.

EPI’s Especiais

// Os materiais e equipamentos especiais de proteção 
individual (EPI’s), como máscaras de proteção facial com 
viseira em acrílico (face shield), macacão de proteção, 
jalecos e toucas, adquiridos em conformidade à 
recomendação do Ministério da Saúde, serão distribuídos 
para todos os profissionais de saúde, lotados no Centro 
de Saúde e Junta Médica;

// Os Oficiais de Justiça também receberão as  
máscaras de proteção facial;

// Os Servidores que prestam atendimento direto ao 
público poderão requerer máscaras de proteção facial 
com viseira em acrílico (face shield), mediante solicitação 
por meio do Processo Administrativo Digital – PROAD 
com comprovação da prestação do serviço.



Higienize as mãos

Higienize as mãos

COMO COLOCAR A MÁSCARA

Coloque a máscara 
segurando-a pelo 

elástico ou tira

Evite tocar e não 
retire a máscara 

pela frente

Certifique-se 
de cobrir bem 
boca e nariz

Toque nos 
elásticos e tiras 

para retirá-la

Evite levar as 
mãos à máscara 
durante o uso

Retirada a máscara, 
higienize as mãos

COMO RETIRAR A MÁSCARA

USO CORRETO 
DA MÁSCARA



O SINDJUSTIÇA orienta a todos os 
Delegados Sindicais das Comarcas do 
interior que acompanhem as medidas 
adotadas pelas Diretorias de Foro em 
preparação ao retorno gradual das 
atividades presenciais, inclusive visto-
riando previamente as condições es-
truturais. Em caso de dúvida quanto à 
adequação dessas medidas, o sindicato 
deve ser imediatamente acionado para 
a tomada de providências. 

ESTAMOS JUNTOS! 
PRESERVEMOS A VIDA!

sindjustica.com


