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PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Divisão de Gerenciamento de Estatística

Ofício Circular n°M/2014-DGE :,üGoiânia, > > de março de 2014.

Aos Senhores Juizes de Direito

Senhor(a) Juiz(a),

Em atendimento às disposições contidas na Resolução n°

17/2014 da Corte Especial, que alterou o procedimento de remoção a pedido de

magistrados no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, comunico a

Vossa Excelência que foi aberto prazo de 10 dias para juntada da documentação

complementar necessária à instrução dos processos em trâmite neste órgão,

nos termos do referido ato.

O procedimento excepcional deverá ser realizado via

protocolo desta Corregedoria, o que não contraria a regra contida na Portaria

09/2011, na qual consta a impossibilidade de os setores deste órgão censor de

receberem quaisquer documentos relacionados à promoção/remoção/acesso.

Atenciosamente,

Desembargadora NELIWvÔ
Corregedora-

FERREIRAPERILO

ral da Justiça

Rua 10. n° 150, 11° andar. St. Oeste. Goiânia Goiás-CEP 74120-020-Telefone (62)3216-2646 - Fax (62) 3216-2711 - www.tjqo.ius.br



ANO Vil EDIÇÃO N" 1439 Suplementa SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇAO: terça-feira. ia'02/2014 PUBLICAÇÃO: quafla-feka. 19/02/2014

tribunal poder JUDICIÁRIO
de jUStiça Corte Especial
do estado de goiás

RESOLUÇÃO N° 17, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre as remoções a pedido e permuta
de magistrados no âmbito do Poder Judiciário
do Estado de Goiás.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, por sua

CORTE ESPECIAL, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no art. 93, II, VIII-A, da constituição Federal;

Considerando o estabelecido na Resolução n° 32, de 10 de abril de

2007, do Conselho Nacional de Justiça, que trata da matéria, transferindo aos tribunais a

incumbência de editar atos normativos definindo critérios para as remoções e permutas a

pedido de magistrados;

Considerando o prazo estabelecido para a edição do respectivo ato

normativo, previsto no art. 3oda citada Resolução;

RESOLVE:

Art. Io A remoção e permuta de magistrados de Io grau e de membros

do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Goiás observarão as normas

previstas nesta resolução.

Parágrafo único. Aplicam-se as regras previstas nesta resolução ao

procedimento de remoção para os cargos de juizes substitutos em segundo grau.

PERMUTA E REMOÇÃO DE DESEMBARGADORES

Art. 2o Os Desembargadores poderão permutar de Câmara ou,

voluntariamente, remover-se para aquela em que existir vaga, após deliberação e aprovação

pela maioria de votos dos membros da Corte Especial do Tribunal de Justiça.
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§ Io O requerimento de permuta ou de remoção de que trata este artigo

deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, observando-se, em relação à

remoção, o prazo previsto em edital noticiando a vacância do cargo.

§ 2o Deverá ser apresentado à deliberação da Corte Especial o

requerimento de permuta ou de remoção de Desembargador na primeira sessão subsequente

à data de seu protocolo, autorizando-se ao Presidente do Tribunal acolher o pedido ad

referendum da Corte Especial, em caso de urgência e a conveniência da prestação

jurisdicional.

§ 3o Em caso de pedidos múltiplos de remoção, terá preferência o

Desembargador mais antigo.

§ 4o A permuta de membros do Tribunal de Justiça poderá ser rejeitada

pela Corte Especial, com base na discricionariedade administrativa, em decisão

devidamente fundamentada.

REMOÇÃO DE MAGISTRADOS DE Io GRAU

Art. 3o A remoção por antigüidade e merecimento de magistrados de Io

grau de jurisdição dar-se-á de um cargo para outro na mesma entrância, precedendo, quando

pelo critério de merecimento, ao provimento inicial e à promoção por merecimento.

Parágrafo único. Na remoção será observado o critério de antigüidade e

merecimento, aiternadamente.

Art. 4o O magistrado interessado na remoção formulará requerimento ao

Presidente do Tribunal de Justiça, no prazo previsto no edital de abertura do respectivo

procedimento, acompanhado de certidão emitida pelo Escrivão/Secretário da unidade

judiciária de sua titularidade comprovando a não retenção injustificada de autos além do

prazo legal, ficando o emitente responsável pela veracidade das informações contidas na

referida certidão.

Art. 5o São condições para o magistrado concorrer à remoção, que

DOCUMENT O ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico • Acesse hnps:\\www.ljgo.jus.br



ANO VII -EDIÇÃO N° 1489 Suplemento •SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇAO: terça-feira, 18/02/2014 PUBLICAÇÃO: quarta-feira. 19/02/2014

tribunal poderjudiciário
de jUStiça Corte Especial
do estado de goiás

deverão ser informadas pela Corregedoria-Geral da Justiça:

I - figurar na primeira quinta parte da lista de antigüidade, na respectiva

entrância, aprovada peloTribunal, esta exigida apenas paraa remoção por merecimento;

II - contar com no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício na

respectiva entrância;

III - não ter sido removido ou permutado nos últimos doze meses que

antecedem a publicação do edital de abertura do procedimento, na respectiva entrância;

IV - não reter injustificadamente autos além do prazo legal, não podendo

devolvê-los à escrivania/secretaria sem o devido despacho ou decisão;

V - não haver sido punido, nos últimos doze meses, em processo

administrativo disciplinar, com pena igual ou superior à de censura;

VI - não estar afastado de suas funções em razão de decisão provisória

proferida em processo administrativo ou criminal.

§ Io Não havendo na primeira quinta parte quem atenda às condições

estabelecidas no capuí deste artigo, poderão concorrer à vaga, pelo critério de merecimento,

os magistrados que integram a segunda quinta parte da lista de antigüidade e assim

sucessivamente.

§ 2o A quinta parte da lista de antigüidade deve sofrer arredondamento

para o número inteiro superior, caso fracionário o resultado daaplicação do percentual.

§ 3o Se algum integrante da quinta parte não se manifestar interesse,

apenas participam osdemais integrantes dela, não sendo admissível suarecomposição.

§ 4o não existindo candidato à remoção que atenda ás condições

previstas neste artigo, oferecer-se-á a vaga à promoção.

Art. 6o A apreciação dos requerimentos de remoção ocorrerá em sessão

pública da Corte Especial, em votação nominal, aberta e fundamentada, iniciando-se pelo
membro mais antigo do Colegiado, observadas as normas previstas nesta resolução.

Parágrafo único. Durante a sessão de votação é facultado ao

Desembargador votante rever o seu voto, inclusive redimensionando a pontuação atribuída a

qualquer candidato, de forma fundamentada.
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Art. 7o Na avaliação do merecimento os membros da Corte Especial

deverão declarar os fundamentos de sua convicção, com menção individualizada aos

seguintes critérios e pontuação:

I - desempenho, até 4 (quatro) pontos para cada uma das alíneas

constantes do art. 5oda resolução n° 106/2010, do CNJ, totalizando 20 (vinte) pontos;

II - produtividade: até 30 (trinta) pontos, levando em consideração o teor

dos dois incisos do art. 6o da resolução n° 106/2010, do CNJ, totalizando 30 (trinta) pontos;

III - presteza: até 12,50 (doze vírgula cinqüenta) pontos para cada um

dos dois incisos do art. T da Resolução n° 106/2010, do CNJ, totalizando 25 (vinte e cinco)

pontos;

IV - aperfeiçoamento técnico: até 5 (cinco) pontos para o inciso I, até 2

(dois) pontos para o inciso II e até 3 (três) pontos para o inciso III, todos do art. 8o da

resolução n° 106/2010, do CNJ, totalizando 10 (dez) pontos;

V - adequação da conduta ao CEMN: até 15 (quinze) pontos para os

critérios estabelecidos no art. 9o da Resolução n° 106/2010, do CNJ

§ Io A avaliação desses critérios deverá abranger, no mínimo, os últimos

24 (vinte e quatro) meses de exercício do cargo e será realizada de forma semelhante à

normatização que disciplina a promoção por merecimento no âmbito deste Tribunal de

Justiça.

§ 2o Os candidatos que estiverem ausentes da atividade jurisdicional no

último biênio, por qualquer motivo e desde que autorizados pela Corte Especial ou pela

Presidência do Tribunal de Justiça, serão avaliados com base no período antecedente ao

afastamento.

Art. 8o A distribuição da pontuação dos critérios previstos no artigo T

desta resolução deverá ocorrer de forma idêntica àquela disciplinada no art. 5o, II, III e IV,

da Resolução n° 03, de 11 de agosto de 2010, deste Tribunal de Justiça, que dispõe sobre as

normas de promoção por merecimento.

Art. 9o Para fins de avaliação da qualidade das decisões proferidas pelo

magistrado postulante, prevista no art. 5o da Resolução n° 106/2010, do CNJ, deverá o
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mesmo, ainda, instruir o requerimento de promoção ou acesso, com oito cópias ou segunda

via de sentenças/decisões/votos/acórdãos, proferidos durante o período de avaliação.

Art. 10. A avaliação dos critérios de produtividade e presteza deverá ser

realizada com base em informações da Corregedoria-Geral da Justiça, que deverão ser

prestadas na mesma forma prevista no artigo 3oda mesma Resolução n° 03/2010.

Parágrafo único. A Corregedoria-Geral da Justiça informará, ainda, se o

magistrado está em dia com a alimentação dos sistemas relacionados no artigo 7o, parágrafo

único, da Resolução referida no caput deste dispositivo.

Art. 11. Para a avaliação do aperfeiçoamento técnico, o magistrado

postulante à remoção deverá anexar ao respectivo requerimento cópias autenticadas dos

documentos relacionados no artigo 4o da mencionada resolução n° 03, de 11 de agosto de

2010, deste Tribunal de Justiça.

Art. 12. O Secretário da Corte Especial deverá fazer o registro da

pontuação dada pelos Desembargadores votantes a cada um dos candidatos requerentes à

remoção por merecimento, constando ainda a totalização da referida pontuação, após

colheita individualizada de votos, declarando, então, o Presidente da sessão, o resultado.

§ Io Será escolhido para remoção, por merecimento o magistrado que

figurar na lista tríplice em primeiro lugar.

§ 2o É obrigatória a remoção do magistrado que figure por3 (três) vezes

consecutivas ou 5 (cinco) alternadas em lista de merecimento para remoção para a mesma

entrância.

§ 3o O magistrado que não alcançar, no mínimo, 60 % (sessenta por

cento) da pontuação total prevista para os critérios relacionados no artigo 8odesta resolução

não obterá a remoção, ainda que seja o único concorrente.

§ 4o O magistrado postulante à remoção que já figurou na lista tríplice

somente poderá ser excluído da referida lista em decorrência de fato superveniente que

possa ser considerado atentatório à dignidade do cargo e por falta disciplinar, após

pronunciamento da Corte Especial ou por decisãojudicial.

§ 5o Em caso de empate na pontuação final entre magistrados
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requerentes de remoção, será considerado escolhido para figurar na lista o magistrado que já

tiver figurado em lista anterior de remoção para a mesma entrância e, persistindo o empate,

o magistrado mais antigo na carreira e, como terceiro critério de desempate, o mais antigo

em idade.

Art. 13. Ao término das inscrições, deverá a Secretaria da Corte Especial

remeter os requerimentos de remoção, autuados individualmente, com os respectivos

documentos à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo máximo de 2 (dois) dias.

Art. 14. finalizado o processo de levantamento de dados dos

magistrados inscritos, pela Corregedoria-Geral da Justiça, em cumprimento à previsão dos

artigos 5oe 9o desta resolução, na remoção por qualquer dos critérios, serão eles notificados,

pela Presidência do Tribunal de Justiça, via e.mail institucional, para tomar ciência das

informações relativas a todos os concorrentes, facultando-lhes a impugnação no prazo de 5

(cinco) dias, com direito à revisão pelo próprio Colegiado que examinar o pleito de remoção

e na mesma sessão.

Parágrafo único. Findo o prazo para impugnação a que se refere o

capai deste artigo, as informações serão encaminhadas aos integrantes da Corte Especial

para que, decorridos 10 (dez) dias, possam os autos ser levados em sessão extraordinária

administrativa desse Colegiado para votação, observadas as prescrições desta resolução.

Art. 15. Na remoção por antigüidade, a Corte Especial somente poderá

recusar o juiz mais antigo pelo voto de dois terços de seus membros, devidamente

fundamentado.

§ Io Ocorrendo a propositura de recusa do juiz mais antigo, será

suspenso o julgamento dos pedidos de preenchimento da vaga em relação a qual se deu a

recusa, bem como em relação às demais vagas que seriam providas e que poderiam suportar

influência do resultado da decisão, para garantir os princípios constitucionais do

contraditório e da ampla defesa.

§ 2o Suspenso o julgamento, o Presidente do Tribunal ordenará a

autuação, em apartado e em caráter confidencial, da manifestação pela recusa do juiz, e

determinará sejam prestadas informações, no âmbito do Tribunal, pertinentes sobre o fato ou
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fatos que sustentam a recusa do juiz mais antigo.

§ 3oA Presidência do Tribunal providenciará a notificação do magistrado

cuja recusa foi proposta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar sobre a

questão, quando poderá contestar os motivos de suas eventual recusa e apresentar as provas

que entender necessárias à sua defesa.

§ 4o O Presidente levará o processo à sessão de continuidade do

julgamento da movimentação, oportunidade em que proporá ao Colegiado a recusa do juiz,

se reputar insatisfatórias as justificativas, ou votará pelo afastamento dos motivos

apresentados visando a rejeição.

§ 5o Havendo recusa do magistrado mais antigo pelo voto de dois terços

dos membros da Corte Especial, na hipótese prevista no parágrafo anterior, será apreciado o

pedido do próximo nome inscrito e em princípio apto ao preenchimento da vaga por

antigüidade, até fixar-se a indicação.

§ 6o Concretizada a recusa do juiz mais antigo por motivo que possa

ensejar a aplicação de penalidade disciplinar, serão os autos do procedimento encaminhados

à Corregedoria-Geral da Justiça para início de procedimento preliminar prevista na

Resolução n° 135/2011 do CNJ.

Art. 16. As regras previstas nesta resolução somente se aplicam aos

procedimentos de remoção com editais publicados após a sua vigência.

DA PERMUTA DE MAGISTRADOS DE Io GRAU

Art. 17. Os pedidos de permuta entre Juizes de Direito de comarcas de

igual entrância serão dirigidos ao Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 18. Não será permutado o Juiz que estiver nas seguintes situações:

I - que não for titular da unidade judiciária pelo período de 2 (dois)

anos:

II - que retiver autos em seu poder além do prazo legal, sem

justificativa, não podendo devolvê-los à escrivania/secretaria sem o devido despacho ou
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III - que estiver inscrito em edital de promoção ou remoção;

IV - que houver sido permutado na entrância nos últimos dois anos;

V - que estiver licenciado ou afastado das atividades judiciantes, por

motivo disciplinar;

VI - que faltar menos de 2 (dois) anos para completar o tempo

necessário à aposentadoria compulsória.

Parágrafo único. A Secretaria da Corte Especial remeterá os

requerimentos de permuta, autuados individualmente, à Corregedoria-Geral da justiça, no

prazo máximo de 2 (dois) dias.

Art. 19. Competirá à Corregedoria-Geral da Justiça prestar informações

sobre as condições relacionadas no artigo anterior, além de esclarecer sobre a realidade

processual das unidades judiciárias dos magistrados interessados na permuta, informando

números de feitos em andamento e sobre a produtividade dos interessados nos últimos 24

(vinte e quatro) meses.

§ Io Finalizado o processo de levantamento de dados dos magistrados

interessados na permuta, pela Corregedoria-Geral da Justiça, serão eles notificados pela

Presidência do Tribunal de Justiça, via e.mail institucional, para tomar ciência das

informações do Órgão Correicional, facultando-lhes a impugnação no prazo de 5 (cinco)

dias, com direito à revisão pelo próprio Colegiado que examinar o pedido de permuta e na

mesma sessão.

§ 2o Findo o prazo para impugnação a que se refere o parágrafo anterior,

as informações serão encaminhadas aos integrantes da Corte Especial para que, decorridos

10 (dez) dias, possam os autos ser levados em sessão extraordinária desse Colegiado para

deliberação.

Art. 20. Na apreciação do pedido de permuta será levada em

consideração a conveniência e o interesse da administração judiciária e da prestação

jurisdicional, sendo que eventual rejeição deveráser devidamente fundamentada.

Parágrafo único. Somente será deferido o pedido de permuta se
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aprovado pela maioria dos votos dos componentes da Corte Especial.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor a partir da publicação.

SALA DE SESSÕES DA CORTE ESPECIAL, em Goiânia, aos 12
dias do mês de fevereiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze).

Desembargador NEY TELES DE PAULA
Presidente

Desembargador LEOBINO VALENTE CHAVES

Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO

Desembargador JOÃO WALDECK FÉLIX DESOUSA

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Desembargador WALTER CARLOS LEMES

Desembargador CARLOS ESCHER

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO
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(Resolução n° 17, de 12 de fevereiro de 2014)

Desembargador LUIZ EDUARDO DE SOUSA

Desembargador ALAN S. SENA CONCEIÇÃO

Desembargador LEANDRO CRISPIM

Desembargador ITANEY FRANCICSCO CAMPOS

Desembargadora AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO

Desembargador GERALDO GONÇALVES DA COSTA

Desembargador NORIVAL SANTOME
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PORTARIA N°::> /2011

A Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, Corregedora-

Geral da Justiça do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a incidência do devido processo legal, bem

assim, dos princípios informadores da Administração Pública, mormente a eficiência e a
impessoalidade, nos procedimentos de promoção, remoção e acesso;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1o, 2o e 4o da Resolução

n° 03/2010 da Corte Especial deste Tribunal;

CONSIDERANDO a Resolução 106 do Colendo Conselho Nacional

de Justiça;

RESOLVE:

Ficam os setores próprios desta Corregedoria orientados a não

receber documentos destinados à instrução dos pedidos de promoção, remoção e

acesso.

Registre-se. Publique-se.

GABINETE DA DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL

DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, /7 de março de 2011.

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO

Corte Especial

Edital publicado em 24/01/14 - Edição 1471

JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU

Remoção / Antigüidade

Juiz / n° do processo Comarca Tempo na entrância

1 DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE (4810945) GOIÂNIA - 4oJuizado Especial Civel 21 10 11

2 ENYON ARTUR FLEURY DE LEMOS (4815513) GOIÂNIA - 18a Vara Cível e Ambiental 21 05 28

3 SILVÂNIO DIVINO DEALVARENGA (4810465) GOIÁS - 2aVaraCivel, Criminal, das Faz.Púb.e de Reg.Púb.e Ambiental 21 05 06

4 ADEGMAR JOSÉ FERREIRA (4815203) GOIÂNIA- 10a Vara Criminal 20 03 10

5 CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO E MOURA * GOIÂNIA - 12a Vara Criminal 18 08 22

Apenas os 4 primeiros candidatos fazem parte da 1a quinta parte da lista de antigüidade.

* Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura - não faz parte da 1a quinta parte da lista de antigüidade.


