
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Presidência

                                            DECRETO JUDICIÁRIO Nº 2790/2014.

O DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, torna sem 

efeito o Decreto Judiciário nº 2.755, de 9 de dezembro de 2014, e

considerando o disposto nas Resoluções nº 08, de 10 de dezembro 

de 2008, e nº 24, de 8 de outubro de 2014, da Corte Especial;

D E C R E T A:

Art. 1º O horário de funcionamento das unidades plantonistas será 

o mesmo previsto no parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 8, de 10 de dezembro 

de 2008, das 12h às 18h.

Art.  2º Os  servidores  que  durante  o  período  do  recesso  forem 

convocados  para  permanecer  em  exercício  serão  compensados  com  dispensa 

funcional  em  igual  número  de  dias  trabalhados,  fixados  a  critério  do  superior 

hierárquico.

Parágrafo único. O saldo acumulado no banco de horas oriundo do 

período de recesso de que trata este Decreto deverá ser objeto da compensação até o 

término do exercício posterior àquele em que o saldo foi efetivamente constituído, 

sob pena de prescrição, em consonância ao artigo 19, § 2º do Decreto Judiciário nº 

2303, de 19 de dezembro de 2014, alterado pelo Decreto Judiciário nº 960, de 28 de 

abril de 2014.

___________________________________________________________________________________________________________
 Av. Assis Chateaubriand n. 195, Setor Oeste, Goiânia-GO. Telefone: 62.3216.2000 – CEP 74.130-012 

ANO VII - EDIÇÃO Nº 1692 - SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÃO: terça-feira,  16/12/2014 PUBLICAÇÃO: quarta-feira,  17/12/2014

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico  - Acesse https:\\www.tjgo.jus.br 48 de 494



PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Presidência

Art.  3º  O  ponto  será  facultativo  para  os  servidores  do  Poder 

Judiciário do Estado de Goiás,  nos dias 24,  26,  31 de dezembro de 2014 e 2 de 

janeiro  2015,  em  virtude  das  comemorações  natalinas  e  passagem  do  ano, 

respectivamente.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não altera o estabelecido 

acerca dos plantões para o atendimento de questões judiciais urgentes, nem se aplica 

a servidores cujas atividades,  por sua natureza ou em razão do interesse público, 

sejam indispensáveis à continuidade do serviço, a juízo dos respectivos comandos.

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

Goiânia, 15 de dezembro de 2014, 126º da República.

Desembargador Ney Teles de Paula
Presidente
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