
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

PORTARIA Nº 54, DE 1 DE MARÇO DE 2021.

Suspende a tramitação dos processos em curso em meio físico, no âmbito do 
Ministério  Público  Federal  em Goiás,  como medida  de  enfrentamento  e 
prevenção da Covid-19.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo art. 2º, inciso I, c/c o art. 33, incisos II e V, do  

Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria PGR nº 

382, de 5 de maio de 2015, bem como das competências definidas no art. 56, incisos II e V, do 

Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 357, de 5 de maio de 

2015),

CONSIDERANDO o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2 (COVID-19), 

com maior  transmissibilidade,  acarretando  maior  número  de  pessoas  infectadas,  internações  e, 

consequentemente, maior número de óbitos;

CONSIDERANDO a persistência da situação de emergência em saúde pública e a 

consequente  necessidade  de  manutenção  das  medidas  de  distanciamento,  com  a  redução  da 

circulação de pessoas, e de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19;

CONSIDERANDO a Nota Técnica n. 1/2021, de 16 de fevereiro de 2021, editada 

pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás – SES, que, em razão de indicadores relacionados à 

aceleração do contágio e a sobrecarga do sistema de saúde, estratificou as 18 regiões de saúde do 

Estado da seguinte forma: em situação de alerta, situação crítica e situação de calamidade, sendo 

recomendado,  nesta  última,  a  interrupção  de  todas  as  atividades,  exceto  supermercados  e 

congêneres, farmácias, postos de combustível e serviços de urgência e emergência em saúde;

CONSIDERANDO  as  informações  do  mapa  de  risco  da  SES-GO  (semana  2), 

indicando  que  17  (dezessete)  regiões  de  saúde  do  Estado  estão  classificadas  em  situação  de 

calamidade;
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CONSIDERANDO as informações constantes do sítio eletrônico da Secretaria  de 

Estado da Saúde de Goiás, que retratam o colapso na ocupação de leitos de UTI na rede pública 

estadual e na capital;

CONSIDERANDO a edição do DECRETO N. 1.646, de 27 de fevereiro de 2021, 

pela  Prefeitura  de  Goiânia,  que  suspendeu  o  funcionamento  das  atividades  não  essenciais, 

econômicas e não econômicas, pelo período de 7 (sete) dias, a partir do dia 01 de março de 2021, no 

âmbito do Município de Goiânia,  como medida obrigatória de enfrentamento de emergência de 

saúde  pública  decorrente  da  pandemia  da  COVID-19,  provocada  pelo  SARS-CoV-2  e  suas 

variantes,  o  qual  estabelece  que  o  funcionamento  das  repartições  públicas  estaduais  e  federais 

obedecerá ao que for estabelecido pelas respectivas esferas de governo;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  compatibilizar  o  interesse  público  à 

continuidade  mínima  dos  serviços  e  o  direito  à  saúde  dos  membros,  servidores,  estagiários, 

colaboradores e usuários do Ministério Público Federal em Goiás;

CONSIDERANDO que encontra-se em vigor a PORTARIA PR/GO Nº 157, de 18 de 

agosto de 2020, que regulamenta a retomada das atividades presenciais nas unidades do Ministério 

Público  Federal  em  Goiás  de  forma  gradual  e  sistematizada,  observada  a  implementação  das 

medidas  previstas  no  Protocolo  de  Retorno  Gradual  às  Atividades  Presenciais  como  forma  de 

prevenção ao contágio da Covid-19;

CONSIDERANDO que todas as unidades do Ministério Público Federal em Goiás 

têm adotado as orientações gerais para a retomada gradual de atividades presenciais com vistas a 

assegurar  as  condições  de  preservação  da  vida  e  saúde  de  membros,  advogados,  servidores, 

estagiários, colaboradores, demais agentes públicos e cidadãos em geral;

CONSIDERANDO a edição da PORTARIA SJGO-DIREF 134/2021, que suspendeu 

os prazos processuais nos feitos que tramitam em meio físico, em toda Seção Judiciária do Estado 

de Goiás, pelo prazo de 07 (sete) dias, contados a partir de 1º de março de 2021;

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de adoção de todas as medidas possíveis 

para a preservação da saúde daqueles que atuam nas unidades do Ministério Público Federal em 

Goiás,

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender a tramitação dos processos em curso em meio físico, no âmbito do 

Ministério Público Federal no Estado de Goiás, a partir de 1º de março de 2021, até deliberação em 

contrário.
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Art. 2º. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta 

Portaria serão dirimidos pelo Procurador-Chefe.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.

AILTON BENEDITO DE SOUZA
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