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tribunal
de lusticri

PODER JUDICIÁRIO

F'r'ísidéncia

Correaedona-Geral cia Justiça

PORTARIA CONJUNTA N°O3/2O13-0lP

Altera e amplia o Programa "Justiça
Plena", para "Justiça Plena do Estado de
Goiás" da Corregedoria Nacional de
Justiça, no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS e a CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a Resolução n° 70, de 18 de março de 2009, do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica
em todos os Tribunais;

Considerando as metas prioritárias estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Justiça para 2010 e o Plano Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás em execução;

Considerando que ao definir as ações setoriais da gestão
estratégica da Corregedoria-Geral da Justiça, estabeleceu-se como meta, também, a
prestação de auxilio ao juiz no gerenciamento dos trabalhos desenvolvidos na
comarca, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos superiores;

Considerando a necessidade de harmonizar as ações de todos
os segmentos do Poder Judiciário de Goiás na consecução dos objetivos propostos de
uma justiça célere e eficaz, que busca promover e sustentar o equilíbrio social;

RESOLVEM:

Art. 1o Instituir, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás,
o Programa "Justiça Plena do Estado de Goiás" da Corregedoria Nacional de Justiça,
visando a:

I - oferecer apoio administrativo a Gestão de Processos de
repercussão social no Estado;

II - zelar pela independência, imparcialidade e aplicação do
princípio do juiz natural;

III - buscar o cumprimento em tempo razoável dos escopos
jurídico, social e político do processo, implementando as providências necessárias para
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