
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
POLITICA DE PRIORIZAÇÃO DE 1ª GRAU

COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DE 1º E 2º GRAU

ATA DE REUNIÃO

5ª Reunião Ordinária

.1 Identificação da reunião: 

Data Horário de Início Local Comarca

06/10/2017 09 horas
Sala de Treinamentos 

Diretoria de Gestão de Pessoas
João Pessoa

MEMBROS PRESENTES CARGO

1 ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCÃO MAGISTRADO

2 ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL FILHO SERVIDOR

3 BENEDITO VENÂNCIO DA F. JÚNIOR SERVIDOR

4 FILLIPE AMORIM FIRMO DA SILVA SERVIDOR

5 GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES MAGISTRADO

6 HIGOR RODRIGUES LEAL SERVIDOR

7 LEANDRO DOS SANTOS DESEMBARGADOR

.2 Pauta

A) Abertura

B) Execução Orçamentária

C) Projeto de Lei Orçamentária Anual 2018

D) Metodologia de Trabalho em Grupo

E) Grupos de Trabalho

F) Apresentação dos Resultados

G) Encerramento e Deliberações
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.3 Debates

A) Des. Arnóbio e Tony dão as boas vindas ao comitê e iniciam os trabalhos. Carol informa que
Gisele, Diretora de Economia e Finanças, e Erivalda, Gerente de Programação Orçamentária, não
poderão comparecer para apresentar a Execução Orçamentária. Ela apresentou a pauta do dia
aos presentes.

B) Carol apresentou a execução orçamentária, pois esteve presente com Gisele e Erivalda na
confecção da proposta de execução orçamentária. No ano de 2017, o orçamento do tribunal era
cerca de R$ 619 milhões, sendo a previsão para 2018 na ordem de R$ 655 milhões de recursos
do tesouro. Já a previsão de arrecadação do Fundo Especial foi estimada em cerca de R$ 84
milhões, levando em consideração a média de arrecadação do ano de 2017 que foi em R$ 100
milhões. 

C) Na proposta enviada ao Executivo, R$ 655 milhões, foi acrescentado cerca de 4% relativo a
inflação, sem aumento de servidores e magistrados, sem data-base e cotando com 12 nomeações
ao mês durante o ano de 2018,  por força do Mandado de Segurança.  Tony disse que já era
esperado  pela  Presidência  o  corte  do  Executivo  nessa  proposta  enviada  pelo  Judiciário.  Em
conversa com o Ministério Público e a Presidência chegou-se a essa estratégia relacionada à
proposta no sentido de argumentar junto ao Executivo.

D)  Carol  inicia  a  apresentação  mostrando  metodologia  que  será  adotada  para  facilitar  o
andamento de cada grupo de trabalho. Em seguida, os membros foram divididos em duas equipes
compostas de magistrados e servidores, resultando nas seguintes frentes de trabalho: Melhoria na
Arrecadação e Racionalização das Despesas. 

foi utilizada a metodologia da Matriz de Árvores, que serve para decompor a tempestade de ideias
(brainstorm) gerada pelos membros presentes. 

E) O critério escolhido para a divisão dos membros nas frentes de trabalho deu-se com base na
formação de equipes mistas, ou seja, compostas de magistrados e servidores. Assim, os grupos
ficaram da seguinte forma: 

Grupo  Melhoria  na  Arrecadação:  Leandro  dos  Santos  (des.),  Alexandre  Targino  (juiz),  Diego
Garcia (juiz), Benedito (servidor), Domingos (servidor), Falkandre (juiz) e Dº Bruno Medrado (juiz).

Grupo  Racionalização  de  Despesas:  Gilberto  Medeiros  (juiz),  Fillipe  Amorim  (servidor),  João
Ramalho (servidor), Fábio José (servidor), Higor Rodrigues (servidor) e Altamir (servidor).

F) O primeiro grupo a se apresentar foi Melhoria na Arrecadação, cujo trabalho resultou em duas
iniciativas: I – Incrementar os mecanismos de Fiscalização dos Cartórios Extrajudiciais (Relator:
Dº Alexandre Targino); II – Incrementar a Arrecadação do Poder Judiciário mediante maior rigor no
deferimento da justiça gratuita e diminuição do valor previsto no Regimento de Custas (Relator: Dº
Alexandre Targino).

O segundo, Racionalização das Despesas, também apresentou duas iniciativas: I – Otimização
das despesas de Pessoal  (Relator:  Fillipe Amorim);  II  – Otimização das despesas de Custeio
(Relator: Dº Gilberto).

G) Des. Arnóbio fez o pronunciamento de encerramento do evento.
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.4 Decisões/Deliberações

RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO

Carol
Encaminhar material sobre a execução orçamentária aos membros do
comitê

Comitê Próxima reunião marcada para dia 10/11/2017

Comitê
Criação de duas frentes de trabalho: 
Melhoria na Arrecadação e Racionalização das Despesas
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