Ata da 7º Reunião do Comitê Único, Gestor Regional e Orçamentário
de Primeiro Grau
Data: 05 de setembro de 2016
Local: Sala de Reunião da Presidência, TJPA.
Hora: 9h
Participantes:
Membros do Comitê – André Filo-Creão, Cristiano Magalhães Gomes, Lúcio Guerreiro,
José Coriolano da Silveira, João Joaquim Cardoso Neto, Mário Rosa e Maurício Crispino
Gomes
Convidado –Fábio Djan, Coordenador de Estatística do TJPA
Secretária do Comitê – Jéssica de Bosi

1 – DISCUSSÕES
Às 9h30, o Juiz Cristiano Magalhães abriu a reunião e passou a palavra ao coordenador
da estatística, Senhor Fábio Djan, que apresentou a relação de comarcas do interior
construída a partir dos dados estatísticos que foram requisitados na última reunião:


Relação entre o número de processos distribuídos no ano de 2015 e o
número de pessoal com e sem os quantitativos de servidores requisitados,
ambos por comarca do primeiro grau.



Relação entre o valor arrecadado com os processos distribuídos em 2015
e o número de processos distribuídos, por comarca do primeiro grau.

Diante de questionamentos do Comitê, o Coordenador Fábio esclareceu que, a partir da
leitura dos dados, o Tribunal segue a lógica de lotar mais servidores onde há maior
distribuição. Acrescentou também que foram destacadas no estudo as 25 comarcas que

apresentaram os maiores índices estabelecidos. Ainda demonstrou alguns índices
nacionais como forma de comparação.
As discussões seguiram e centraram-se na análise dos números e como eles poderiam ser
utilizados como sugestão de critério para priorização do 1º Grau de Jurisdição, sem criar
parâmetros de privilégio.

2 – DELIBERAÇÕES


O Comitê estabeleceu como critério para formação de lista de priorização do
primeiro Grau a relação das comarcas que possuam déficit de número de
servidores efetivos por feitos distribuídos, bem como aquelas comarcas que
apresentam maior arrecadação e que cumulativamente tenham déficit de
servidores efetivos.



O Comitê encaminhará a lista com a mescla das relações acima descritas à
Presidência e Secretarias Administrativas para ciência e devidas procidências.



A próxima reunião foi marcada para ocorrer no dia 21 de outubro de 2016, às 9h.

