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

COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DE 1º E 2º GRAU

ATA DE REUNIÃO
6ª Reunião Ordinária

.1 IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO:
Data

Horário de Início

10/11/2017

09 horas

Local
Sala Branca
Tribunal Pleno

MEMBROS PRESENTES

Comarca
João Pessoa
CARGO

1

ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCÃO

MAGISTRADO

7

ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL FILHO

SERVIDOR

9

ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO

12 BENEDITO VEMÂNCIO DA F. JÚNIOR
VLADINEI GONZAGA SANTOS

MAGISTRADO
SERVIDOR
ASTAJ

FILLIPE AMORIM FIRMO DA SILVA
GILBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES

SERVIDOR
MAGISTRADO

HIGOR RODRIGUES LEAL

SERVIDOR

JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS

SERVIDOR

LEANDRO DOS SANTOS

DESEMBARGADOR

MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

DESEMBARGADOR

.2 PAUTA
A) Abertura
B) Execução Orçamentária
C) Trabalho em grupo
D) Encerramento e Deliberações
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.3 DEBATES

A) Tony apresenta o a pauta do dia aos membros do Comitê e dá as boas vindas. Carol informou
que o Adriano Burity, da diretoria administrativa, esteve ausente deste reunião devido a um
trabalho importante que estava realizando naquela diretoria e também pela falta de aviso por parte
da diretoria de gestão estratégica em tempo hábil.
B) Em seguida, foram chamadas as convidadas Erivalda, gerente de programação orçamentária,
e Gisele, diretoria de economia e finanças, para apresentarem o quadro de execução
orçamentária atual do tribunal. Erivalda exibe uma apresentação de slides com tabelas e gráficos
mostrando a arrecadação do tribunal por meio do duodécimo, durante o ano, alcançou a cifra de
496 milhões. Considerando o valor total orçado para o tribunal em 2017, perdeu-se cerca de 19
milhões até agora. A partir do mês de maio, foi acrescentado 250 mil no repasse do duodécimo
pelo Poder Executivo. Neste ponto, Dº Gilberto observou que houve mudança de fato no
Cronograma Mensal de Desembolso (CMD), apesar de formalmente não haver sido modificado.
Este evento, segundo ele, poderia alterar a decadência do Mandado de Segurança. Ele solicita o
encaminhamento à Presidência deste fato a fim de tomar as medidas necessárias.
Erivalda continuou sua explanação e adentrou nas despesas do tribunal até o mês de outubro.
Segundo o levantamento feito pela diretoria de economia e finanças, o montante já executado
com pessoal representou 82% da dotação do 1º grau, enquanto que custeio ficou em torno de
65%. Quanto às despesas de capital muito pouco e zero em despesas de investimentos. Todos
esses dados são relativos apenas ao Tesouro.
Quanto ao Fundo Especial, Ronald, gerente de finanças e contabilidade, disse que houve um
aumento na arrecadação de custas judiciais e extrajudiciais bem maior, em comparação ao ano
anterior, e que foi surpreendente. Convidada pelo comitê, Dº Silmary (Corregedoria) fez um
trabalho de inspeção e fiscalização nos cartórios extrajudiciais, no mês de agosto, que pode
explicar esse aumento. Ela informou que o sistema do Selo Digital, como está atualmente, pode
ser fraudado facilmente. Pelo que foi exposto até agora, Tony observa que o comportamento de
2017 está muito semelhante ao de 2016, com as despesas aumentando e as receitas
permanecendo as mesmas. Continuando, Erivalda exibiu as despesas e as receitas do Fundo
Especial. Em maio, por exemplo, houve grande evasão de despesas relativas ao retroativo do
auxílio-alimentação. Mês a mês o saldo do fundo vem sendo queimado aos poucos para poder
cobrir as despesas de custeio.
Sobre o contrato com o Banco do Brasil, Gisele informou que novos bancos foram procurados
para conhecer taxas, serviços e outros dados bancários. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal
não se mostrou muito interessada, já o Bradesco enviou uma proposta por e-mail e se mostraram
bastante interessados a ponto de pagar até mesmo a multa contratual do banco atual. A diretoria
disse que sentará com o Banco do Brasil para negociação com base nos levantamentos
mencionados.
C) Em seguida, Carol anuncia a divisão dos membros em dois grupos, formados desde a reunião
anterior: Melhoria na Arrecadação e Racionalização de Despesas. Os membros se dividem e
começam as reuniões de grupos.
Carol apresenta o que foi deliberado pelo grupo de Melhoria na Arrecadação. Desde a reunião
passada, este grupo trabalhou a arrecadação em três frentes: a questão dos emolumentos,
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melhorar a parceria do Banco do Brasil e a melhoria com as custas judiciais. A partir de 2018
ser]ao tratadas duas frentes: a com relação aos emolumentos e outra às custas. A melhoria da
parceria com o Banco já está em andamento com Gisele da Diretoria de Economia e Finanças.
Sebastião, gerente de fiscalização extrajudicial, disse que há um projeto de lei para deixar a cargo
da Corregedoria a responsabilidade com a divulgação e fiscalização do Selo Digital junto à
sociedade. Em relação as custas judiciais, buscar-se-á a permissão do parcelamento e a
produção de orientações por meio de provimentos da corregedoria e capacitações dos
magistrados com o objetivo de tornar a concessão da gratuidade mais criteriosa.
Dº Gilberto apresentou o que foi deliberado pelo grupo de Racionalização. Os contratos foram
divididos em subgrupos a fim de estudá-los de forma mais eficiente e rápida a fim de conhecer
quais deles poderão ser cancelados, mantidos ou diminuídos. O custo com pessoal não será
tratado pois será aguardado o andamento do comitê de gestão de pessoas para não cair em
retrabalho.
D) Encerrando os trabalhos, Carol fez as considerações finais. Por fim, registrou-se a ausência do
membro Domingos, devidamente justificada, salientando que se deveu ao fato das despesas com
o deslocamento não estarem sendo ressarcidas por meio do pagamento de Diárias.

.4 DECISÕES/DELIBERAÇÕES

RESPONSÁVEL
Racionalização das
Despesas
Melhoria na
Arrecadação
Gisele
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DESCRIÇÃO
Estudo detalhados dos contratos existentes no TJPB
Trabalhar em duas frentes: custas judiciais e emolumentos
Melhorar a parceria com o Banco do Brasil
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