


Apresentação

O simbolismohistóricodos “100Dias” temsido referênciaaaçõesedecisõesadota-
das no início de gestões administrativas, indicando o cumprimento de propostas e ama-
terialização de compromissos com setores e instituições. Ao completar esse emblemático
período, faço chegar aos EminentesMagistrados, servidores e colaboradores do Poder Ju-
diciário do Estado, e ao mundo jurídico, uma síntese das iniciativas constantes do Plano
Gestão 2019-2021 queme cabe conduzir, objetivando corresponder à confiança dosmeus
pares e pontuando as metas estabelecidas nacionalmente pelo CNJ, no processo de per-
manentebuscadamelhoriadaprestação jurisdicional e,assim,atenderde formacadavez
maiseficiente,asexpectativasepleitosdasociedadeaquemservimos.

Para isso, tem sido fundamental a participação de sua excelência a vice-presidente
CéliaReginaPinheiro, bem comodasCorregedoras dasComarcas daRegiãoMetropolita-
na,desembargadoraNazaréSaavedra edasComarcas do Interior,desembargadoraDiracy
Alves, ao que se acrescenta a solidariedade e o apoio doPleno doTJPA.Graças a essa inte-
gração de todos e a conjugação de esforços, na direção comum, estamos fortalecendo a
grande obra iniciada há quase 200 anos e continuada pelos sucessores, cada um ao seu
tempoe adequação às circunstâncias e condições sociais e econômicas dopaís, sobretudo
honrando as tradições que têmdignificado a Justiça paraense e amemória dos seusma-
gistradosedirigentesdetodosostempos.

DesembargadorLeonardodeNoronhaTavares
PresidentedoTribunaldeJustiçadoEstadodoPará



Instituídaemfevereiro,aCentraldeNegócios
tem como objetivo aprimorar e consolidar as
informações pertinentes aos sistemas corpo-
rativos doTJPA que impactamnos processos
estatísticos do CNJ (Relatórios Justiça em
Números e Metas Nacionais). O grupo tem
trabalhadonadefiniçãode regras internasde
negócio, subsidiando a reformulação da base
de dados do TJPA, além de orientar as áreas
finalísticas.

CentraldeNegócios
alinhainformações
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Com o objetivo de desburocratizar o processo
de ascensão ao TJPA e de movimentação de
juízesnacarreiradamagistratura, foiproposta
alteração da Resolução nº 09/2018, racionali-
zando atos e procedimentos administrativos,
mediante a simplificação de formalidades ou
exigências desnecessárias. A medida possibi-
litou o desenvolvimento de solução tecnológi-
caparaunificaramovimentaçãonacarreira.

Menosburocraciana
movimentaçãodecarreira
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Magistrados e servidores receberam qualifi-
cação em Justiça em Números e Gestão de
Unidade Judiciária, com vistas a elaborar
planodeaçãodaunidade judiciária,alinhado
ao Projeto de Correição Integrada das Corre-
gedorias doTJPA.Os cursos têmcomobase o
compromisso com a razoável duração do
processo e as exigências de celeridade e efici-
ência na prestação jurisdicional. A agenda de
cursosseguiráaolongodospróximosmeses.

CursoscapacitamemJustiça
emNúmeroseGestãode
UnidadeJudiciária
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O TJPA convocou a última leva de candi-
datos aprovados para o cargo de Auxiliar
Judiciário do Concurso Público nº 2/2014,
que teve o vencimento em 16 de abril deste
ano, resultando o total de 48 servidores,
distribuídos em25Comarcas.

Novosservidores
tomamposse
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Foram realizados os observatórios sobre Prá-
ticas Pedagógicas, Justiça emNúmeros, Saú-
dee Infância.OseventosocorreramnaEscola
JudicialDr. Juiz Elder Lisboa e têmcomoob-
jetivo discutir temáticas com outras institui-
ções convidadas para construção de artigos e
desenvolvimento de pesquisas, bem como o
aprimoramentodaprestaçãojurisdicional.

Realizaçãodeobservatórios
emáreasdiversas

7



O TJPA instituiu, emmaio de 2019, o Índice
de Eficiência Judiciária (IE-Jud) que medi-
rá o desempenho de cada unidade judiciá-
ria do Estado, de modo a propiciar a gestão
por resultado, em cumprimento aos prin-
cípios constitucionais da razoável duração
doprocesso eda eficiência.

IE-Judaserviço
dobomdesempenho
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O Portal da Transparência foi reformulado
comvistas a disponibilizar informações qua-
lificadas, organizadas em eixos temáticos,
para facilitar a pesquisa de assuntos de inte-
resse ao cidadão. De acordo com aResolução
nº215,doCNJ, e pormeio deuma força tarefa
envolvendo vários setores administrativos do
TJPA, foi possível alcançar ameta interna de
70% de aprimoramento no conteúdo publi-
cado. Também foi disponibilizado o Sistema
da Ouvidoria, para atender a recomendação
doCNJ e garantir acesso pormeio de formu-
láriopúblicoedeconsultaemtemporeal.

Avançosna
transparência
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Um novo sistema baseado na busca de me-
lhores resultados na prestação jurisdicional
foi lançado: o projeto deCorreição Integrada.
O sistemamobilizamagistrados e servidores
para o trabalho de forma sistêmica, em har-
monia com diversos setores do Judiciário,
definindoopapeldecadaumparapromoção
da gestão por resultados. O lançamento do
projetoocorreunaComarcadeCastanhal.

CorreiçõesIntegradas
harmonizamsetores
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Por meio do Gabinete Virtual, a Coordena-
doria dos Juizados Especiais prolatou 2.309
sentenças. No projeto Itinerante, em parce-
ria com a Caixa, foram contabilizados 237
despachos, 92 decisões interlocutórias e 149
sentenças, no arquipélago do Marajó. A Iti-
nerância Ribeirinha, em parceria com a
Marinha do Brasil, levou 200 atendimentos
à Comarca de Breves e 302 à Comarca de
PontadePedras.

Juizados
Especiais
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Para atendimento das expectativas da Coor-
denadoria de Juizados Especiais no sentido
de concentrar emapenas um sistema o acer-
vo processual dos Juizados Especiais, os pro-
cessos que antes tramitavam no sistema
PROJUDI serãomigrados para o sistemaPJe.
O cronograma está em andamento e será
cumprido até o final de junhode 2019.Apar-
tir dessa data, o sistema PROJUDI será utili-
zado apenas para consulta do acervo dos
processos.

Migraçãodosprocessos
PROJUDIparaoPJe
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Com a reestruturação do Data Warehouse,
queintegraasbasesdedadosdossistemasdo
TJPA, diversas áreas (finalística e adminis-
trativa) poderão dispor de dados analíticos
em tempo real para subsidiar suas rotinas de
trabalho, além do acompanhamento e mo-
nitoramento de indicadores. O trabalho de
reestruturaçãoéconduzidopelaSecretariade
Informática, com suporte da Central de Ne-
gócios e do Departamento de Planejamento,
GestãoeEstatística.

Reformulação
doDW
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Foram definidos fluxo e cronograma para
implantação de novas Salas de Depoimento
Especial neste ano.A Ceij tambémpromoveu
curso básico sobre o Programa de Apadri-
nhamento Afetivo para Equipes Interprofis-
sionais na Comarca de Castanhal e palestra
na Escola Judicial sobre "Os desafios do En-
frentamento ao Extermínio da Juventude
Brasileira".

Ceijdefineampliação
doDepoimentoEspecial
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O incentivoaohábitoeogostopela leitura foi
levado às crianças do Aurá pelo projeto Lei-
tura Oportunizando Vidas, que teve a parce-
ria da Anoreg e do Sindojus. O programa
Escola daVida, com oComando doCorpo de
Bombeiros, desenvolveu atividades culturais
e educacionais. E o ProjetoGaia, em parceria
comoCesupa, garantiu atendimentomédico
e odontológico às crianças e adolescentes da
comunidadedoAurá.

AcreditarnoAmanhã:ação
deresponsabilidadesocial
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Foi criado um grupo formado por membros
da Escola Judicial, Gestão de Pessoas, Coor-
denadoria de Saúde e do Departamento de
Planejamento, Gestão e Estatística para pro-
por ações de melhoria no clima organizacio-
nal referente ao grau de satisfação de
servidoresemagistrados.

Análiseeaçõesparamelhorar
resultadosdeclimaorganizacional
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Grupo formado por magistrados, represen-
tante da Presidência e técnicos especialistas
emgestão de pessoas, tecnologia da informa-
ção e planejamento foi designado para con-
duzir a implantação do regime de
teletrabalho no TJPA. Inicialmente, o projeto
terá caráter experimental em seis unidades
judiciasporseismeses.

Elaboradonormativo
sobreTeletrabalho
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A CentraldePesquisaeApoioaosMagistrados
ganhoumaiordinâmicacomaorganizaçãode
banco de sentenças e de acórdãos por assun-
tos, disponibilizados no portal do TJPA. Ame-
dida proporcionou aos magistrados maior
agilidadenapesquisa sobre as atuais posições
doTribunal emdiversasmatériasde interesse.
O juiz auxiliar Lúcio BarretoGuerreiro foi de-
signado,pormeiodaPortarianº2.198/2019-GP,
paraafunçãodeCoordenadordaCentral.

RevitalizaçãodaCentralde
PesquisaeApoioaoMagistrado
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OpaineldeGestão Judiciária foi reformulado
paradisponibilizar àsunidades judiciáriasde
1º Grau ferramentas estratégicas, analíticas e
operacionais. A nova plataforma de inteli-
gênciadenegócios (sistemadeB.I.)apresenta
o Índice de Produtividade do Judiciário Pa-
raense (IE-Jud), Índice deAtendimento àDe-
manda, Taxa de Congestionamento, Índices
de Produtividade de Magistrados e Servido-
res, Processos Paralisados hámais de 100 di-
as,Meta1eMeta2.

GestãoJudiciária
temnovopainel
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A Central de Digitalização do 1º Grau ampli-
ou sua atuação ao apoiar o cumprimento da
iniciativa estratégica de Combate à Corrup-
ção e à Improbidade Administrativa, conver-
tendoprocessos físicos referentesàMeta4do
CNJ, bem como ao auxiliar a expansão do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU). Foram digitalizados 5.134 processos,
totalizando 1,1milhão de folhas digitalizadas
e gerando uma economia de R$ 321.473,41
com a dispensa de serviços de terceirização
demão-de-obra.

ExpansãodaDigitalização
deProcessos
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Em maio, ocorreu a apresentação do des-
membramento do Plano de Gestão 2019-
2021 em reunião do Colegiado de Planeja-
mento. A construção do plano foi fundada
nasdiretrizesdegestão compartilhadacomo
propósito de atingir a missão institucional.
No total, estão previstas 65 ações para o biê-
nio. Também foi lançada a nova identidade
visual do planejamento presente no portal,
banner ilustrativodomapaestratégico, folder,
cartilha dos direcionadores estratégicos e
marcador de livro comQRcode, sendo possí-
vel acessar,viadispositivomóvel,a íntegrado
planodegestãodestebiênio.

PlanodeGestão
2019-2021
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Os resultados da reestruturação organizacio-
naldasunidadesdeapoiodoTJPA serão envi-
ados,pormeio deProjeto de Lei, àAssembleia
Legislativa ainda neste semestre. O objetivo é
ampliar a capacidade de gestão e governança
do Tribunal. Realizada em duas etapas, a pri-
meira cria condições objetivas ao cumpri-
mento da Resolução nº 219/2016, do CNJ. A
segunda aprimora o arranjo organizacional -
fluxosdetrabalhosedosprocessosdecisórios.

ReestruturaçãoOrganizacional
doPoderJudiciário
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Força tarefa foi criada para expansão do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe) na jurisdição
daexecuçãopenal.O trabalho foidivididoem
fases de digitalização dos processos físicos,
cadastramento e implantação dos arquivos
digitais no Sistema Eletrônico de Execução
Unificado (SEEU). A ação integra em uma
única plataforma os procedimentos para a
tramitação de processos na execução penal,
além de permitir acesso e controle informa-
tizados dos dados relacionados ao sistema
carceráriobrasileiro.

Expansão
doPJeeSEEU
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Foi iniciado emmarço oprocesso de implan-
tação do Cadastro de Profissionais e Órgãos
Técnicos ou Científicos (CPTEC) e do Cadas-
tro Eletrônico de Leiloeiros e Corretores
(CELC) no âmbito do Poder Judiciário do Pa-
rá. A Comissão para implantação dosCadas-
tros Eletrônicos foi instituída por meio da
Portarianº1289/2019-GP.

Sistemainformatizado
decadastros
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Com o objetivo de aumentar o número de
processos julgadosno 2ºGraude jurisdição, o
TJPA institucionalizou o Grupo de Assesso-
ramento e Suporte (GAS), cuja atuação de
apoio aos gabinetes de Desembargadores foi
definidapelaPortarianº5.625/2018-GP.
No período de 12 de março de 2019 a 09 de
maio de 2019, oGAS apoiou três gabinetes de
desembargadores. Elaborou 367 minutas de
decisão, das quais 120 monocráticas e 247
acórdãos, sendo que amaioria foi julgada em
Plenário Virtual, intensificando a celeridade
daprestaçãojurisdicional.

Grupooferece
suporteao2ºGrau

25



Ediçãoearte

DepartamentodeComunicação/
CoordenadoriadeImprensa






