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 PORTARIA N. 10/2022 

 Suspende  o  atendimento  presencial  no  Distribuidor 
 Judicial  da  Comarca  de  Anápolis-Goiás,  no  período 
 de  vigência  do  Decreto  Judiciário  n.  06-2022.  do 
 TJGO. 

 A  Doutora  Aline  Vieira  Tomás  ,  Juíza  de  Direito  e  Diretora  do  Foro  da  Comarca 

 de  Anápolis,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  dispostas  no  Código  de  Organização 

 Judiciária do Estado de Goiás, 

 CONSIDERANDO  os  termos  do  DECRETO  JUDICIÁRIO  N.  06/2022  que 

 dispõe  sobre  a  redução  do  número  de  servidores,  colaboradores  e  estagiários  em  trabalho 

 presencial  nos  prédios  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás,  devido  ao  aumento  dos 

 casos de Covid-19 e de gripe H3N2; 

 CONSIDERANDO  que  a  continuidade  da  atividade  jurisdicional  deverá 

 compatibilizar-se  com  a  preservação  da  saúde  de  magistrados,  servidores,  promotores  de 

 justiça, advogados, defensores e usuários do sistema de justiça em geral; 

 CONSIDERANDO  que  no  Distribuidor  Judicial  de  Anápolis  estão  lotados 

 apenas  três  servidores,  todos  com  mais  de  60  (sessenta)  anos,  não  sendo  possível  o 

 revezamento em virtude da demanda de trabalho, 

 RESOLVE  : 

 Art.  1.º  Suspender  o  atendimento  presencial  no  Distribuidor  Judicial  da 

 Comarca  de  Anápolis,  durante  o  período  de  vigência  do  Decreto  Judiciário  n.  06/2022,  do 

 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sem prejuízo no fluxo de atendimento. 
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 Art.  2.º  Estabelecer  que  o  atendimento  aos  usuários  dar-se-á  exclusivamente 

 por meio eletrônico, no  e-mail  :  <  distribuidoranapolis@tjgo.jus.br  >. 

 Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 Encaminhe-se  cópia  desta  à  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  ao  Ministério 

 Público  do  Estado  de  Goiás,  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  Seção  Goiás,  à  Defensoria 

 Pública  do  Estado  de  Goiás,  aos  Magistrados  e  Magistradas,  Servidores  e  Servidoras  desta 

 comarca. 

 Anápolis, 1º de fevereiro de 2022. 

 ALINE VIEIRA TOMÁS 
 Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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