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Goiânia, ^ de ÂjüGl^íK©- de 2013.

Expediente n° 4654871/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica o teor da Portaria n" 155/2013 do Conselho Nacional de Justiça e do

Oficio n" 231/GP/2013. salientando a possibilidade de envio, pelos magistrados, de

propostas e/ou boas práticas que possam contribuir para o trabalho a ser desenvolvido para

o endereço eletrônico priorizacao.sugestoesÇòcnj.jus.br. até o dia 25/09/2013

Senhor(a) .Iuiz(a)?

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares,

cópias do Despacho n° 3816/2013. da Portaria n" 155/2013 e do Ofício n° 231/G1V2013.

extraídas do expediente suprameneionado.

Para consultas a provimentos c demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria. item publicações).

ofcir290/RGG

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRAW\OJ>ÉItREIRA Pi. RI i.(>
Corregedora^Gcral daJustiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Telejudiciário (62) 3213-1581
corregsec@tjgq jus.br
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PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n°: 4654871/2013

Nome : Conselho Nacional de Justiça

Assunto : Solicitação

DESPACHO N° 3£Tlb /2013

Expeça-se, com urgência, ofício circular a todos os Diretores

de Foro do Estado de Goiás para ciência e transmissão aos demais magistrados

acerca da Portaria n° 155/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Grupo

de Trabalho para elaborar estudos e formular propostas para implementação de

Política Nacional voltada à Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição dos tribunais

brasileiros.

Encaminhe-se, ainda, cópia do Ofício n° 231/GP/2013,

salientando a possibilidade de envio, pelos magistrados, de propostas e/ou boas

práticas que possam contribuir para o trabalho a ser desenvolvido para o endereço

eletrônico priorizacao.suaestaoes^.cnj.jus.br. até o dia 25/09/2013.

Antes, encaminhem-se cópias da Portaria n° 155/2013 e do

Ofício n° 231/GP/2013 à Diretora de Comunicação Social desta Corregedoria, Myrelle

Motta Oliveira, para que sejam publicadas na Internet.

Comunique-se ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça,

Ministro Joaquim Barbosa, as providências tomadas, via malote digital, com o envio

deste despacho.

Goiânia, J.^ de setembro de) 2013.

Desembargadora NELMA BRAN<S$ FERREIRA PERILO
CorregedoraAGeral da Justiça
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PORTARIA W 155-, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013.

Designa Grupo de Trabalho para elaborar
estudos e formular propostas para a
implementação de Política Nacional voltada à
priorização do primeiro grau de jurisdição dos
tribunais brasileiros.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que, de acordo com os dados do Relatório

Justiça em Números, 90% dos processos em tramitação no Judiciário estão

nas unidades judiciárias de primeiro grau, ensejando taxa de congestionamento

média de 73% (setenta e três por cento). 23 pontos percentuais acima da taxa

existente no segundo grau. e causa principal da morosidade sistêmica atual;

CONSIDERANDO que os dados desse mesmo Relatório

apontam, via de regra, uma inadequada distribuição de servidores entre o

primeiro e o segundo graus de jurisdição, desproporcional à demanda de

processos, em aparente afronta aos princípios constitucionais da eficiência e

proporcionalidade;

CONSIDERANDO a necessidade premente do CNJ coordenar a

criação de Política Nacional destinada à solução desses problemas, com

implementação de medidas concretas voltadas à busca por um serviço
judiciário de qualidade e em tempo razoável; e

CONSIDERANDO a importância dessa Política Nacional vir a ser'

concretizada em programa composto de conjunto de projetos, iniciativas e(
ações que confiram prioridade institucional ao primeiro grau de jurisdição, be

como consolide, de forma organizada e coerente, as iniciativas esparsas j
existentes;



m> jfaâfáça

RESOLVE:

Art. r Instituir, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, Grupo

deTrabalho para elaborar estudos e apresentar propostas de iniciativas, ações
e projetos com vistas à implementação de Política Nacional voltada à

priorização do primeiro grau de jurisdição nos tribunais brasileiros.

Art. 2" O Grupo de Trabalho terá a seguinte composição:

I- Conselheiro Rubens Curado Silveira, que o presidirá;

II - Conselheiro Gilberto Martins;

III - Conselheiro Paulo Teixeira;

IV - o Secretário-Geral do CNJ, ou juiz auxiliar da Presidência por

ele indicado;

V - um juiz auxiliar da Corregedoria Nacional.

Art. 3o O Grupo de Trabalho atuará em permanente interação

com a Secretaria-Geral, poderá solicitar apoio técnico e operacional das

unidades administrativa, bem como requerer à Presidência a participação de

colaboradores eventuais.

Art. 49 O Grupo de Trabalho terá o prazo de 30 (trinta) dias,

prorrogáveis por mais 15 (quinze), para apresentar os resultados ao Presidente

do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 5" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Joaquim Barbosa
Presidente
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Ofício n°231/GP/2013

Brasília, 13 de setembro de 2013.

A Sua Excelência a Senhora

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral de Justiça do Estado de Goiás
Goiânia - GO

Assunto: Política Nacional voltada à Priorizaçao do Primeiro Grau de
Jurisdição.

Senhora Corregedora,

Tenho a satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência para

informar que o Conselho Nacional de Justiça instituiu Grupo de Trabalho

para elaborar estudos e formular propostas para implementação de

Política Nacional voltada à Priorizaçao do Primeiro Grau de Jurisdição dos

tribunais brasileiros, nos termos da Portaria n° 155 de 6 de setembro de 2013,

anexa.

Considerando que as Corregedorias conhecem as rotinas do

primeiro grau de jurisdição, solicito a gentileza de divulgar o ato de criação

do referido Grupo de Trabalho a todos os magistrados dessa Corte,

salientando a possibilidade de encaminhamento,até 25 de setembro de

2013,para o endereço eletrônico <priorizacao.sugestoes@cnj.jus.br>, de

propostas e/ou boas práticas que possam contribuir para o trabalho a

ser desenvolvido.

Sem mais, apresento meus melhores cumprimentos.

Tinistro Joaquim Barbosa
Presidente


