Poder Judiciário do Estado do Pará
Comitê Único, Gestor Orçamentário de 1º Grau

ATA DA 2ª REUNIÃO COMITÊ ÚNICO GESTOR ORÇAMENTÁRIO DE 1º GRAU
Local: plenário das câmaras cíveis reunidas do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará

Data: 28.07.2017

Alinhamento estratégico: Resolução 194 e 195 CNJ; Política de Priorização de Primeiro Grau
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Aberta a reunião às 9h pelo Magistrado Augusto Bruno Favacho que deu as boas-vindas.
Expôs que seria iniciada a reunião com a apresentação dos parâmetros da Resolução
219 CNJ pelos técnicos componentes da Comissão Estadual sobre o assunto, Marcus
Willian (Secretaria de Informática) e Antônio Carlos (Secretaria de Gestão de Pessoas), seguida
de debates.
ASSUNTOS DISCUTIDOS
1. Apresentação dos trabalhos da Comissão que trata a Lotação Paradigma
Pontos Discutidos:

- Os técnicos iniciaram a apresentação com o histórico da discussão
sobre a lotação de servidores;
- Explicaram que a Resolução 219 CNJ foi publicada com o objetivo de
estabelecer parâmetros e dimensionamentos objetivos de lotação de
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servidor;
- A edição da Resolução 13/2017 do TJPA, que revogou a Resolução 11
de 2015, começou a materializar o assunto no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Pará;
- Explicaram e exemplificaram que o primeiro passo foi o
agrupamento das unidades por competência material, quando
possível;
- O próximo passo, foi o cálculo do IPS, sendo a divisão dos feitos
baixados por servidor para obter o índice de produtividade e a partir
disso com a definição do terceiro quartil (75%), proceder o cálculo de
dimensionamento da quantidade de servidores por unidade;
- Considerando a ponderação da diversidade e extensão do estado do
Pará, foi exposto que para o grupo dos oficias de justiça o cálculo leva
em consideração a densidade demográfica;
- As possibilidade de movimentações previstas nas Resoluções serão
ponderadas, respeitada a regionalização dos concursos;
- Passaram a demonstrar como estão os agrupamentos do PJPA e a
Lotação Paradigma final.
2. Avaliação das ações voltadas à priorização do 1º grau a partir do Plano de Gestão 20172019
Pontos Discutidos:

- Foi adiado para a próxima reunião.

Deliberações:

Responsável

Prazo Final

- O Comitê recomenda que os Coordenadores das
Centrais de Mandados forneçam à Secretaria de
Informática informações relativas a medição da
produção dos Oficiais de Justiça do Estado,
incluindo dados mais específicos inerentes a
quantidade de atos praticados em cada mandado,
com vistas ao aprimoramento dos sistemas
informatizados do PJPA.
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- O Comitê solicitará à Administração as
informações e números de processos para
acompanhamento da implantação da Lotação
Paradigma encaminhados ao CNJ.
- O Comitê sugere à Comissão Lotação Paradigma
recontagem dos mandados devolvidos, levando
em consideração alteração ocorrida no sistema
libra, PJE e Projudi nos dois meses subsequentes a
data 06.07.2017.
- O Comitê aguardará a aferição dos dados de
Lotação Paradigma no 2º Grau para propor
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estratégias para o 1º Grau.
O Comitê solicitará à Secretaria de Gestão de
Pessoas a proporcionalidade de quantitativo de
servidores entre o 1º e 2º Grau.
A próxima reunião será 1º de setembro de 2017.
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Nada mais havendo, lida e aprovada por todos os presentes, encerrei a esta ata, que vai por mim,
Jéssica de Bosi e Araújo, ______________, e pelo Magistrado, assinada.

Augusto Bruno de Moraes Favacho

