
ANO V- EDIÇÃO N°1078 - SEÇÃOI DISPONIBILIZAÇÂO: quarta-feira. 06/06/2012 PUBLICAÇÃO:segunda-feira. 11/06/2012

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

V5lPORTARIA H°V -U /2012

Estabelece critérios objetivos de atuação do
Programa Atualizar e da Divisão de Atividade
Específica da Corregedoria-Geral da Justiça
de Goiás e outras providências
correlacionadas.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de

suas atribuições que lhe confere o art. 14, inciso I, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral

da Justiça, e

CONSIDERANDO o alinhamento das ações da Corregedoria-Geral da Justiça

do Estado de Goiás às metas estratégicas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, da

Estratégia Nacional de Segurança Pública - ENASP e do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás-TJGO;

CONSIDERANDO que as ações originárias do Programa Atualizar foram

implantadas em todas as comarcas do Estado de Goiás, merecendo constante avaliação e

vigilância por parte deste órgão censor;

CONSIDERANDO dar concretude ao objetivo delineado pelo Projeto

Prosseguir inserido no Planejamento Estratégico deste Tribunal - Biênio 2011/2013, que dispõe

dar continuidade e reforço as boas práticas patrocinadas pelo Programa Atualizar nas unidades

judiciárias, fortalecendo a credibilidade no Poder Judiciário Goiano, facilitando o

acompanhamento e a monitoração das ações já implementadas nas diversas comarcas deste

Estado;

CONSIDERANDO a efetiva atuação do Grupo de Apoio às Atividades dos
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Magistrados, amparado na Meta 2, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo

Planejamento Estratégico 2011/2013;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parâmetros objetivos de

atuação destes dois grupos de trabalho, de modo a esclarecer os critérios utilizados para a

escolha das referidas unidades judiciárias, bem como o desenvolvimento de suporte, de

consultoria e de orientação a todas as comarcas do Interior e da Capital, a fim de propiciar

melhorias na prestação jurisdicional.

RESOLVE:

Capítulo I

Do Programa Atualizar

Art. 1° A eleição da unidade judiciária que receberá visita de avaliação e

acompanhamento do Programa Atualizar será feita após a triagem dos dados obtidos pelo

Sistema Controle ou pelos relatórios correicionais, demonstrando que a metodologia própria do
referido Programa não está sendo reproduzida.

Parágrafo Único. Aequipe do Programa também atenderá as determinações
do Corregedor-Geral, dos seus Juizes Auxiliares, do Diretor de Administração e Operações, de
Juiz Diretor de Foro ou titular de Vara específica, sendo que nos dois últimos casos o pleito
deverá ser analisado pela coordenação do Programa Atualizar.

Art. 2o A equipe do Programa Atualizar, via das assistências especializadas
previstas na Portaria n°. 01/2012 ou ato que a substitua, desenvolverá métodos de gestão de
escrivanias, de gabinetes e manuais de procedimentos para cada área de competência
jurisdicional, interagindo com a Coordenação-Geral deste Programa e a Secretaria de Gestão
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Estratégica do Tribunal de Justiça.

§ 1o Cronograma de atuação será semestralmente elaborado e publicado no

sitio eletrônico desta Corregedoria, bem como os resultados obtidos sob a supervisão da

Divisão de Comunicação Social desta unidade administrativa e da Coordenação-Geral do

referido Programa.

Capítulo II

Da Divisão de Atividade Especifica

Art. 3o O deferimento do pedido de apoio sujeitar-se-á a elementos de

convicção objetivos, colhidos do Sistema Controle, de relatórios correcionais e outras

ferramentas idôneas.

Art. 4o Este cronograma obedecerá à ordem cronológica de deferimentos dos

pedidos de apoio aos magistrados (apoioaomagistrados@tjgo.jus.br), podendo ser alterada por

ordem direta do Corregedor-Geral da Justiça ou por decisão fundamentada dos Juizes

Auxiliares desta Corregedoria e do Diretorde Administração e Operações.

Art. 5° Antes do início de cada trabalho, o Juiz Auxiliar designado

estabelecerá contato com o magistrado solicitante, esclarecendo as regras de atuação da

equipe.

Art. 6o Os membros da equipe de Atividade Específica farão a triagem dos

processos aptos a receber minutas de sentenças, precipuamente os de menor complexidade,
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vedadas a seleção por parte dos servidores da comarca e a confecção de minutas de decisões

e despachos, excepcionando, quanto ao último caso, ordens escritas e fundamentadas do

Corregedor-Geral, dos Juizes Auxiliares da Corregedoria-Geral de Justiça e do Diretor de

Administração e Operações.

Art. T A Coordenação do mencionado Programa e a Divisão de Atividade

Específica deverão observar os critériosobjetivos ora fixados, impedindo inclusão de comarcas

que não atendam aos requisitos referidos nesta Portaria.

Art. 8 ° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete Da Corregedoria-Geral Da Justiça Do Estado De Goiás, em Goiânia,

J" de junho de 2012.

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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