
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça

Gabinete da Presidência

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 065, de 06 de agosto de 2014

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a política nacional de priorização do primeiro grau de juris-
dição e a necessidade de estabelecer instrumentos efetivos de combate às causas dos proble-
mas enfrentados pela primeira instância, nos termos da Resolução 195, de 03 de junho de 2014 
do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a importância de se garantir que os recursos organizacio-
nais sejam utilizados equitativamente em todos os segmentos da instituição e com mobilidade 
suficiente para atender às necessidades temporárias ou excepcionais dos serviços judiciários, 
como pressuposto do princípio constitucional da eficiência da administração;

CONSIDERANDO que a Resolução nº 195, de 03 de junho de 2014, do Con-
selho Nacional de Justiça, dispõe sobre a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judici-
ário de primeiro e segundo graus;

CONSIDERANDO os resultados obtidos no processo de eleições na I JORNA-
DA DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU, ocorrido nas Comarcas de Patos, Campina Gran-
de, Guarabira e Capital;

RESOLVE: convocar os integrantes do Comitê Orçamentário do 2º Grau, iden-
tificados abaixo, para participarem das reuniões que elaborará o orçamento do Tribunal para o 
exercício de 2015, a ser realizada nos dias 07, 14, 25 e 28 do mês de agosto do corrente ano, às 
09:00h, a serem realizadas na sala de reunião do Pleno do Tribunal de Justiça – Anexo Adminis-
trativo.

COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DO SEGUNDO GRAU
1. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Desembargador
2. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, Desembargador re-

presentando a Associação dos Magistrados da Paraíba
3. MILENA ANDRADE DE CASTRO CUNHA, Técnica Judiciária, Tribunal de 

Justiça
4. JOÃO RAMALHO ALVES DA SILVA, SINJEP, representando os servidores 

do 2º Grau

Desembargadora MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI
Presidente do Tribunal de Justiça
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