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BI corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria de Administração e Operações

PORTARIA N° fofa /2012

Institui Grupo de Trabalho destinado à

proposição de critérios objetivos para

distribuição e funcionamento das Turmas

Recursais no âmbito Estadual.

A DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO

ESTADO DE GOIÁS, usando de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de estudos para eventual implantação

de critérios objetivos para distribuição e funcionamento das Turmas Recursais;

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão de Legislação e Controle de

Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, encampada nos

autos de n° 4031482/2012.

RESOLVE:

I- InstituirGrupo de Trabalho, no âmbito do judiciário goiano, para estudar

a viabilidade da implantação de critérios objetivos para distribuição de elementos mínimos

necessários ao funcionamento das Turmas Recursais;

II - Convocar para compor o Grupo de Trabalho os magistrados Dra.

Sandra Regina Teixeira Campos e o Dr. Sebastião José de Assis Neto, Leonardo Pereira

Martins, Diretor de Administração e Operações desta Corregedoria; Anabella de Fátima

Ponce Brom, Coordenadora Judiciária da Comarca de Goiânia; Ana Cláudia Bastos

Loureiro, Diretora da Divisão de Sistemas da Informação da Diretoria de Informática; Maria

de Fátima da Silva, Diretora da Divisão de Gerenciamento do Processo Eletrônico;

Rua 10. n° 150. 11°andar. St Oeste, Goiânia Goiás - CEP 74120 020 - Telefone (62)3216-2618 - Fax (62) 3216-2711 - www.tjao.jus.br
S flJ ili fli fã] fü il! iü líl Flü iü ilí üü fü '.:•! \:1 lii ;il f:.' u- li'-. ;:2 fl! :;•- {?.: ".! í"} lU l:.: ív. il. VJ f£ fl: ill í-ú v:- r.i

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico • Acesse https:Wwww.ggo.jus.br



ANO V- EDIÇÃO N° 1173-SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÃO: quinta-feira. 25/10/2012 PUBLICAÇÃO: sexta-feira. 26/10/2012

m corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria de Administração e Operações

III - O Grupo de Trabalho será presidido pela Dra. Sandra ReginaTeixeira

Campos e secretariado porquem for designado;

IV - O Grupo de Trabalho tem prazo de 15 (quinze) dias para reunir-se

pela primeira ocasião, contados da data da publicação desta portaria, devendo apresentar,

ao final dos trabalhos, relatório das ações mais relevantes desenvolvidas;

V - À presidente do Grupo de Trabalho é facultado convocar e/ou

convidar, conforme o caso, quaisquer servidores do primeiro grau do Poder Judiciário

goiano para participar das reuniões, sem prejuízo das ordinárias atribuições do cargo do

convocado;

VI - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cientifiquem-se os integrantes do Grupo de

Trabalho.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE

GOIÁS, em Goiânia, aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2012.

sgs

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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