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ATA DE REUNIÃO 
 

2ª Reunião Ordinária 
Comarca de João Pessoa 

 

1. Identificação da reunião:  

Data Horário de Início Local 
13/04/2018 09h00min  Sala Branca 

 
MEMBROS CARGO 

1 EDIVAN RODRIGUES ALEXANDRE MAGISTRADO 

2 WASHINGTON DAVID FEITOSA DA COSTA SERVIDOR 

3 MEALES MEDEIROS DE MELO MAGISTRADO 

4 RENAN DO VALLE MELO MARQUES MAGISTRADO 

5 BENEDITO VENÂNCIO F JUNIOR SERVIDOR - SINDOJUS 

6 TONY MÁRCIO LEITE PEGADO DIGES 

7 ANA CAROLINE LEAL VASCONCELOS GEPRO 

2. Pauta 

HORÁRIO ATIVIDADE OBJETIVO RESPONSÁVEL 

   09:00 1. Abertura  
Des. Carlos Beltrão /  

Tony Márcio 

09:15 2. Deliberações da última Reunião 
- Processos Disparados 
- Diárias dos Servidores 
- Malote enviado ao CNJ 

Carol 

10:00 3. Atualização Resolução 219 

Repassar números e últimas 
ações implementadas: 
Publicação da TLP e 
Movimentações no DJ 
02/04/2018 

Carol 

10:30 
4. Projeto Distribuição da Força de 
Trabalho 

Apresentação das Emendas 
consolidadas 

Carol 

10:30 4. Projeto FGV Análise da proposta inicial da 
FGV 

Comitê 

11:30 5. Encerramento e Deliberações ------------------- Des.Carlos/Tony 
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3. Reunião 

Tony fez a abertura da reunião, apresentando a pauta, além de registrar a ausência do Des. 
Carlos Beltrão que teve compromissos no Tribunal Regional Eleitoral; do servidor Danilo, que por 
problemas com os custos de deslocamento, continua impossibilitado de participar; e do 
representante das entidades classistas, Ramalho, que estava presente em um evento do 
Sindicato que ocorrera na mesma data. 

Carol iniciou trazendo cada tópico das deliberações da última reunião: 

1- Solicitação do Comitê de encaminhar ao CNJ o não acatamento das deliberações por parte da 
gestão e a falta de posicionamento formal: foi encaminhado um ofício ao CNJ dia 07/03/18 
juntamente com a ata da última reunião. Carol registrou que tiveram certa dificuldade de saber a 
quem enviar no CNJ. Falou também que o Comitê Nacional está suspenso e não tem nenhum 
conselheiro à frente da Política de Priorização e da Resolução 219. E, por esse motivo, foi 
encaminhado diretamente para a Presidência (gabinete da ministra Carmen Lúcia), o qual foi lido 
no dia 07/03/18, mas que até agora não chegou nenhum posicionamento. 

Dr. Edivan solicitou, com o acolhimento de todos os membros, que a Ata da reunião de 
19/02/2018 fosse juntada ao pedido de providência (Ata) da AMPB. 

2- Encaminhamento de expediente à Presidência com a sugestão de pagar a diária dos servidores 
do Comitê. Carol informou que foi encaminhado ofício juntamente com a ata da última reunião via 
malote digital. Foi enviado dia 07/03/18 e recebido, mas ainda não existe posicionamento formal. 
“O Des. Carlos Beltrão conversou com o Presidente e a ideia inicial seria custar a passagem além 
de pagar a diária” registrou Carol.  

3 – Capacitação sobre a política de priorização - Sobre o curso de capacitação, a ESMA pediu ao 
Conselho Nacional de Justiça indicação de um conselheiro para ministrar o curso. No Processo 
administrativo de número: 2017170416, a Escola solicita que seja dada ciência ao Comitê que, em 
seguida, sobrestará o processo, aguardando a indicação supracitada. Todos ficaram cientes. 

Avançando na pauta, Carol apresentou a atualização da Resolução 219 e explicou aos membros 
como se deram as movimentações ocorridas no DJ 02/04/2018.  

Nessa mesma temática, elencou todas as emendas do Projeto de Resolução que trata da 
Distribuição da Força de Trabalho, momento em que Dr. Edivan questionou a restrição dessa 
norma às Unidades Judiciárias de 1º grau, deixando de fora o 2º grau de jurisdição. Carol explicou 
das dificuldades de se calcular tal como rege a Resolução 219, a força ideal nos gabinetes de 
Desembargadores, em virtude de particularidades locais. Apesar da discordância a esse ponto, o 
Comitê, em sua maioria (Dr. Ricardo descordou), decidiu abster-se: resolveram que, a partir de 
agora, não deliberarão sobre qualquer assunto, até que o Presidente responda, formalmente à 
todas solicitações encaminhadas. 

Washington reforçou a atitude de abstenção argumentando sobre seu projeto de resolução de sua 
autoria para desafogar a contadoria de João Pessoa, o qual até o momento não foi apreciado. 

Por fim, apesar da abstenção, o Comitê decidiu permanecer o calendário proposto, onde a 
próxima reunião será dia 04/06/2018. 
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4. Deliberações 

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

Juntada ao Pedido de Providências da AMPB, a Ata da reunião de 

19/02/2018. GEPRO 

Juntada ao AdmEletrônico Nº 2017170416 a ata desta reunião GEPRO 

 


