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DISPONIBILIZAÇÃO: terça-feira. 25/03/2014

corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goíás Secretaria-Geral

PROVIMENTO N.° 09/2014

PUBLICAÇÃO, quarta-feira, 26/03/2014

Institui a medalha do Mérito Destaque do
Primeiro Grau do Estado de Goiás - e dá

outras providências.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO as louváveis iniciativas de juizes e
servidores vertidas à consecução de melhores resultados na prestação
jurisdicional de primeiro grau;

CONSIDERANDO as diversas inciativas na adoção de boas
e inovadoras práticas para melhor enfrentamento da crescente demanda dos
serviços judiciários;

CONSIDERANDO a inestimável participação de juizes e
servidores na execução do Plano de Gestão da Corregedoria-Geral da Justiça;

CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade de
reconhecer publicamente os bons préstimos de juizes e servidores que tenham
se destacado no apoio à execução do Plano de Gestão do órgão ou na
propositura e execução de projetos impactantes nas rotinas, atividades ou
serviços do primeiro grau;

RESOLVE

Ari 1o - Fica instituída a MEDALHA DO MÉRITO
DESTAQUE DE PRIMEIRO GRAU pmoUorma de reconhecimento da
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ifone.
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás a juizes e servidores do
Poder Judiciário goiano que se destacaram no exercício de suas funções, na
execução do Plano de Gestão da Corregedoria ou na propositura eexecução de
projetos que importem em melhoria da eficiência da prestação jurisdicional ou
traduzam benefícios àsociedade nas áreas social e ambiental.

Art 2o - A MEDALHA DO MÉRITO DESTAQUE DE
PRIMEIRO GRAU será entregue em solenidade pública bienal, a ser realizada
no mês de dezembro dos anos pares, para a qual serão convidados os
magistrados de primeiro grau.

Art. 3o - São características da MEDALHA DO MÉRITO
DESTAQUE DE PRIMEIRO GRAU:

I- formato circular medindo 35mm (trinta e cinco milímetros);
II- confeccionada em metal dourado em verso e anverso;
III- o anverso conterá em alto relevo metálico, envolto em

folhagens pintadas de verde o logotipo da Corregedoria, pintado de bordo e,
abaixo dele, ainscrição "Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás";

IV- O verso conterá em alto relevo metálico, margeante á
borda da medalha e esculpida em formato semicircular, a inscrição "MÉRITO
DESTAQUE DO PRIMEIRO GRAU", e, ao centro, o logotipo do Tribunal de
Justiça, abaixo do qual a inscrição "Tribunal de Justiça do Estado de Goiás";

V- compõe a medalha fita de gorgurão chamalotado na cor

vermelho bordo medindo 45mm X36mm (quarenta e cinco milímetros por trinta
e seis milímetros) e passador medindo 36mm X 11 mm (trinta e seis milímetros
por onze milímetros), medindo 35mm (trinta e cinco milímetros) de diâmetro.

Parágrafo único - A cada medalha corresponderá o
respectivo certificado, seqüencial e crescentemente numerado, lavrado em duas
vias e assinado pelo Corregedor-Geral e pelo agraciado.

Art. 4o - Serão agraciados com a MEDALHA DO MÉRITO
DESTAQUE DE PRIMEIRO GRAU, aca^alplenidade, 15 (quinze) juizes eo
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quantitativo equivalente ao de duas equipes de servidores, na forma deste
provimento.

Parágrafo único - Os juizes serão agraciados pelos
seguintes critérios:

I - eficiência, no quantitativo de 8 (oito),

II - destaque em projetos estratégicos da Corregedoria-Geral
e/ou boas práticas aplicadas ao primeiro grau de jurisdição, no quantitativo de 6
(seis),

III - destaque na produção em unidade(s) judiciária(s) de que
não seja titular, no quantitativo de 1(um).

Artigo 5o - Entende-se por eficiência, para os fins do inciso I
do parágrafo único do artigo 4o, a consecução da META 1 do Conselho Nacional
de Justiça que apregoa o julgamento de quantidade maior de processos de
conhecimento do que o montante distribuído, considerado o período de 1o de
novembro do ano anterior a 1o de novembro do ano da entrega da medalha, com
as exclusões do glossário da referida meta, consideradas as seguintes
especialidades em que tenha atuado o juiz por maior período:

a - Varas Cíveis e Ambientais,

b - Varas Criminais e de Violência Doméstica,

c - Varas de Família e Sucessões,

d - Varas de Fazenda Pública,

e - Varas de Infância e Juventude,

f- Varas Únicas,

g - Varas de Competência Mistas,

h - Juizados (Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda
Pública).

Art. 6o - Para o agraciamento pelo critério do inciso II do
parágrafo único do artigo 4o, a proposjtura e execução de projetos deverão
refletir sensível melhora da eficiência/prestação jurisdicional ou traduzir
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benefícios à sociedade nas áreas social e ambiental, bem como deverão os
projetos ser inscritos no Banco de Dados de Boas Práticas desta Corregedoria-
Geral, até oprimeiro dia do mês de novembro do ano da entrega.

Art. 7o -As relações dos juizes, dos servidores e dos projetos
aos quais se referem oartigo antecedente serão apresentadas até oprimeiro dia
útil do mês de novembro dos anos pares, autuadas e dirigidas ao Corregedor-
Geral da Justiça, que determinará adistribuição equitativa aos Juizes Auxiliares
da Corregedoria-Geral. Estes elaborarão, em conjunto, listagem dos que
entenderem merecedores da homenagem no respectivo ano, segundo critérios
uniformes de distribuição de notas, eaencaminharão ao Corregedor-Geral até o
primeiro dia útil do mês de dezembro do mesmo ano.

Parágrafo único - A Secretaria-Geral desta Corregedoria
deverá manter relação atualizada de todos os juizes e servidores ligados
diretamente à execução dos projetos mencionados no art. 5o, com a respectiva
lotação.

Art. 8o - Considera-se produção, para efeito do inciso III do

parágrafo único do artigo 4°, exclusivamente, as sentenças prolatadas e
publicadas.

Art. 9o - Para cada solenidade serão identificadas, via do
sistema informatizado de gestão de pessoas, e agraciadas 2 (duas) equipes de
servidores de escrivanias (escrivão ou respondente e escreventes), a partir da
aplicação simultânea dos critérios de maior produtividade (aferida pela Diretoria
de Tecnologia da Informação -CGJ) e organização do serviço (validada pela
Secretaria de Atividades Forenses da Diretoria de Correição e Serviços de Apoio
- CGJ), sendo 1(uma) equipe da capital e 1(uma) do interior.

Parágrafo único - As equipes a que refere o caput, poderão
ser compostas por quantitativos diversos de servidores, sendo a premiaçâo
vinculada aos resultados do trabalho/em)j>quipe avaliado, comparado com
equipes assemelhadas.
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Art. 10 - A Divisão de Gerenciamento de Estatística da
Corregedoria-Geral manterá banco de dados dos agraciados com a MEDALHA
DO MÉRITO DESTAQUE DE PRIMEIRO GRAU, bem como arquivo digitalizado
dos respectivos certificados, além de providenciar a inclusão do ato no
respectivo dossiê funcional e em todos os assentamentos pertinentes; inclusive,
quanto aos juizes, fará menção à medalha nas informações que instruem os
processos de promoção, remoção e acesso.

Art. 11 - Não concorrerão à MEDALHA DO MÉRITO
DESTAQUE DE PRIMEIRO GRAU:

I- juizes e servidores condenados em processo
administrativo disciplinar nos últimos dois anos anteriores ao agraciamento;

II- juizes e servidores que já tenham sido agraciados com a
comenda;

III- juizes que tenham exercido durante os últimos dois anos

anterior ao agraciamento, ainda que por curto lapso de tempo, funções
administrativas que lhe subtraiam a jurisdição;

IV- juizes e servidores que, durante os últimos dois anos

anteriores ao agraciamento ainda que por curto lapso de tempo, tenham
exercido mandado de representação classista que lhe subtraia jurisdição;

V- servidores cujo vínculo com o Poder Judiciário não seja
efetivo;

Art. 12 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação.

Goiânia, 14 de março de 2014.

NELMA BRANGQ FERREIRA PERILO
Corregedoría-Geral da Justiça
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