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lanejamento e gestão compartilhada explicam 
o saldo positivo que conquistamos neste pri-

meiro ano à frente do Judiciário. Graças ao di-
álogo e à colaboração entre magistrados, servidores  e a admi-
nistração, conseguimos crescer “em alto e profundo, em largo 
e no coração”, como no poema “O operário em Construção”, de 
Vinicius de Moraes. 
Afinados com os princípios da governança colaborativa, que 
norteia o novo paradigma de planejamento da Justiça no País, 
demos passos fundamentais para cumprir as metas que fixamos, 
juntos, no nosso Plano de Gestão para o biênio 2013-2015, enrai-
zando o conceito de justiça e cidadania entre as populações do 
campo e da cidade; protagonizando ações concretas que visam a 
construção de uma cultura de paz; ampliando o atendimento ao 
público em todas as regiões do Estado; e aproximando os servi-
ços da Justiça ao dia a dia do cidadão. 
Esse relatório condensa o resultado deste esforço conjunto do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará para responder, na medida 
de suas possibilidades e de seus recursos, aos legítimos anseios 
do jurisdicionado paraense. 
Trata-se de uma prestação de contas que, a um só tempo, reve-
la onde avançamos, mas evidencia também onde precisamos re-
dobrar os esforços, as atenções e as ações para prestar sempre o 
melhor serviço àqueles que mais precisam da intervenção do Ju-
diciário.
É necessário ressaltar de antemão dois cuidados de que este 
relatório se cercou. O primeiro deles é o alinhamento rigoroso 
das ações que executamos ao Planejamento Estratégico para o 
período 2010/14, cujas diretrizes nacionais foram definidas pela 
Resolução 70/2009 do CNJ, e reiteradas, no âmbito do Estado, 

Planejamento e
gestão compartilhada
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pela Resolução 27/2009 – TJPA. O segundo refere-se à preocu-
pação de definir ações com reais possibilidades de execução pela 
gestão atual. 
O resultado disso é a expectativa, que já se revela concreta nos 
resultados deste relatório, de cumprimento da totalidade ou da 
maioria expressiva das 111 ações do Plano de Gestão, cuja res-
ponsabilidade de coordenação e execução distribui-se entre 33 
responsáveis de 30 diferentes setores do TJPA, capilaridade que 
explicita o caráter participativo e compartilhado da gestão e os 
ganhos que isso representa à instituição e aos jurisdicionados. 
A gestão profissional, fundamentada no diálogo, assegura efici-
ência ao investimento dos recursos públicos e evita desperdícios 
ao erário. Mas participação exige sobretudo conhecimento. E é 
por isso que o processo que envolve a execução das ações do 
Plano de Gestão - monitoramento, avaliação e divulgação dos 
resultados obtidos - é objetivo prioritário desta administração. 
Este relatório é, portanto, elemento fundamental ao processo de 
governança do Judiciário do Pará, pois divulga e presta contas do 
que foi planejado e do que foi realizado em 2013, possibilitando ao 
cidadão conhecer, avaliar e intervir para assegurar a efetividade 
das medidas em prol da melhoria dos serviços da Justiça no Estado.
Tudo o que fizemos até aqui não seria possível sem uma equipe 
de trabalho dedicada ao nosso projeto e sem o apoio imprescin-
dível de cada membro do Tribunal Pleno, dos magistrados e dos 
servidores. A todos, muito obrigada!

Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Presidente do Tribunal de Justiça do Pará
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Gestão participativa pactua 
ações para cumprir  metas

Plano de Gestão indica a direção e a 
meta do TJPA para o biênio 2013-2015 

e foi construído em várias reuniões de traba-
lho com a participação de magistrados e de  setores 
do Tribunal. Com ações pactuadas e exequíveis para o 
período, o Plano de Gestão é aprimorado à medida que 
as ações são executadas e exigem redimensionamento 
para viabilizar o cumprimento da meta. São 111 ações 
e 568 etapas, distribuídas por 33 responsáveis em 30 
setores. No primeiro ano desta gestão foram conclu-
ídas 24 ações,  22% do total previsto; 71% das ações 
estão em andamento e 7% serão iniciadas em 2014.

Projeto feito de forma colaborativa e 
compartilhada é aprimorado durante a execuçãoO Nada de grandioso

e bom foi realizado 
no curso da 

História sem 
entusiasmo, sem 

otimismo...* 

> Criar e implantar o Banco de Boas Práticas de 
magistrados e servidores;

> Implantar sistema informatizado de 
Monitoramento do Plano de Gestão;

> Criar Banco de Talentos;

> Mapear e priorizar as necessidades de formação, 
capacitação e treinamento dos integrantes do Poder 
Judiciário do Estado do Pará;

> Implantar a Rádio Web;

> Criar Comitê de Gestão Operacional;

> Criar Colegiado de Planejamento Estratégico;

> Criar Comitê de Indicadores;

> Agilizar o processo de substituição de juízes em 
ausências e afastamentos;

Conheça as ações Prioritárias do Plano de gestão

> Implantar o setor de autuação e numeração de 
processos originários do Tribunal de Justiça;

> Reorganizar a dinâmica de funcionamento dos 
Juizados Especiais e Turmas Recursais;

> Realizar Encontros Regionais;

> Implantar sistema informatizado para agilizar 
os processos de movimentação na carreira da 
magistratura;

> Aperfeiçoar os sistemas informatizados dos Juizados 
Especiais;

> Ampliar e implementar o Sistema Siga-Doc;

Ações para 2014

7%
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> Reorganizar a Gestão do Arquivo Geral do Poder 
Judiciário;

> Ampliar o acervo bibliográfico do Poder Judiciário 
do Estado do Pará;

> Aperfeiçoar o acesso virtual à biblioteca;

> Programar a formação continuada de magistrados 
e servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará;

> Implantar o Ensino à Distância;

> Ampliar e melhorar o atendimento interno à saúde 
dos integrantes do Poder Judiciário do Estado do 
Pará;

> Ampliar a abrangência da Justiça Itinerante - 
Juizados Especiais;

> Implantar Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CJUSC).

Ações para 2014

7%

22%

71%

Ações concluídas

Ações em andamento
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Poder Judiciário aproxima a 
Justiça do cidadão paraense

Judiciário paraense 
deu um largo passo 

para chegar cada vez mais 
perto de quem procura os seus servi-
ços. Medidas estruturantes foram adota-
das para ampliar o alcance da Justiça e 
levar atendimento ao jurisdicionado onde 
ele estiver. Em 2013, o Poder Judiciário 
propôs e teve aprovados pela Assembleia 
Legislativa projetos de lei que criam no-
vas Comarcas de primeira entrância e 
transformaram termos judiciários em 
outras Comarcas, além de criar mais Va-
ras. Outro projeto encaminhado ao Le-

Novas comarcas, varas e juizados especiais 
ampliam atendimento no Estado O

gislativo criou de uma só vez 12 Varas do 
Juizado Especial. Também foram criadas 
por Lei as Comarcas de Vitória do Xingu, 
Monte Dourado, no Município de Almei-
rim, Canaã dos Carajás e Inhangapi, áreas 
de implantação de grandes projetos e ge-
radores de demandas judiciárias.

Mais 12 varas dos 
juizados especiais 
e comarcas de 

1ª entrância foram 
criadas em 2013

Veja o quadro da exPansão do judiCiário em 2013

1ª entrância 
> Criação das Comarcas de Ipixuna do Pará, 
Anapu e Vitória do Xingu
> Transformação em Comarcas de 1ª entrância 
dos termos judiciários de Inhangapi 
(desmembrado da Comarca  Castanhal) e Aveiro 
(desmembrado da Comarca de Itaituba)
> 1 Vara na Comarca de Canaã dos Carajás
> 1  Vara na Comarca de Curionópolis
> 1  Vara na Comarca de Dom Eliseu
> 1  Vara na Comarca de São Félix do Xingu
> 1  Vara Distrital de Monte Dourado

2ª entrância
> 1 Vara na Comarca de Bragança
> 1 Vara na Comarca de Capanema
> 1Vara na Comarca de Itaituba
> 1 Vara do Juizado Especial na Comarca de Itaituba, 
pela transformação do Juizado Especial Adjunto
> 1 Vara na Comarca de Tucumã
> 1 Vara na Comarca de Xinguara
 
3ª entrância
> Criação das 3ª e  4ª varas da Infância e Juventude
> Criação da 7a  Vara da Fazenda Pública
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> Comarca da Capital – Distrito de 
Icoaraci – 1 vara
> Comarca de Altamira – 1 vara
> Comarca de Ananindeua – 4 varas
> Comarca de Castanhal – 1 vara

12 noVas Varas de juizados esPeCiais

> Comarca de Conceição do Araguaia – 1 vara
> Comarca de Paragominas – 1 vara
> Comarca de Parauapebas – 1 vara
> Comarca de Redenção – 1 vara
> Comarca de Tucuruí – 1 vara



Desafio do 
Judiciário no Pará 
é fazer chegar a 
Justiça aos mais 

longínquos recantos 
do imenso território 

do Estado
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Investimento em infraestrutura 
amplia o alcance da Justiça

TJPA reformou, ampliou, adaptou 
e construiu infraestrutura necessá-

ria à melhoria da prestação dos serviços 
jurisdicionais no Estado, ao longo de 2013. Das nove 
obras concluídas, cinco estão no interior: em Moca-
juba, no Baixo Tocantins; em Santa Izabel do Pará, 
nordeste do Estado; em Monte Dourado, no oeste; e 
em Tucumã e Conceição do Pará, no sul. As outras 
quatro estão na Região Metropolitana de Belém, em 
Icoaraci, Belém (duas) e Cidade Nova VIII, em Ana-
nindeua.  Um total de R$ 9.949.440,07 foi investido 
nas seguintes obras:

Juizado Especial de Icoaraci 

Reformado e ampliado, recebeu estacionamento pú-
blico com três vagas; recepção com guarda volume; 
atermação com 40 lugares, três deles para pessoas 
com necessidades especiais; espera com 14 lugares; 

Objetivo é garantir qualidade na prestação 
dos serviços jurisdicionais no EstadoO Foram concluídas 

nove obras no TJPA 
em 2013, com um 

investimento total  de 
R$ 9,9 milhões

duas salas para conciliação; sala para oficial de Justi-
ça; salas individuais para OAB, Ministério Público e 
Defensoria Pública; dois conjuntos de varas com ga-
binete de juiz, assessoria, audiência e secretaria; ar-
quivo com 19 estantes; depósito de bens apreendidos 
com espaço para 19 estantes; dois sanitários públicos; 
sanitário e copa adaptados para pessoas com necessi-
dades especiais. 

INVESTIMENTO: R$  1,543 milhão

Juizado 
Especial de 
Icoaraci: 
espaço e 
conforto 
para a 

cidadania
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Fórum de Mocajuba

Ampliação de 365 metros quadrados; reestruturação 
do salão do Júri, com criação de salas de testemunhas, 
sala secreta e novas celas; substituição dos pontos de 
cabeamento estruturado, instalações elétricas, insta-
lações hidráulicas; acessibilidade completa e espaço 
específico para Defensoria Pública, OAB, e Ministério 
Público.

INVESTIMENTO: R$ 2,254 milhões

Juizado Especial de Conceição do Araguaia

Sala de atermação com 24 lugares, sala de espera de 12 
lugares, sala para OAB, Defensoria Pública, Ministério 
Público, duas salas de conciliação, gabinete de juiz com 
sanitário privativo, assessoria, audiência e secretaria, 
além dos sanitários públicos para funcionários e pesso-
as com necessidades especiais; arquivo, depósito de bens 
apreendidos, copa, garagem privativa e paisagismo. 

INVESTIMENTO: R$ 1,133 milhãoEm Conceição do Araguaia, juizado especial 
foi ampliado e recebeu projeto de paisagismo

Em Mocajuba, um Fórum mais amplo para 
atender melhor as demandas do município
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Juizado Especial de  Santa 
Izabel recebeu uma nova 
estrutura de atendimento

Fórum de Tucumã

Espaço para bicicletas, espera com 18 lugares, salas para 
Ministério Público, Defensoria Pública e OAB, dois con-
juntos de varas, cada uma com gabinete de Juiz, asses-
soria, audiência e secretaria, sala para oficial de Justiça, 
arquivo, copa, sanitários públicos e para pessoas com ne-
cessidades especiais e garagem privativa.
A área ampliada de 250,30m² incluiu salão do Júri de 
73,47m² para 44 lugares, sala de conselho de senten-
ça, duas salas de testemunhas ou para reconhecimento, 
área de detenção provisória para adultos e infratores, 
depósito de bens apreendidos, sala de armas e garagem 
privativa. 

INVESTIMENTO: R$1,164 milhão

Juizado Especial de Santa Izabel

Atermação com 24 lugares; duas salas para conciliação; 
sala de informática; conjunto de vara com gabinete de 
juiz, assessoria, audiência e secretaria; espera com 18 
lugares; salas individuais para OAB, Ministério Público 
e Defensoria Pública; copa; arquivo geral com 15 es-
tantes. O prédio abriga atualmente o Fórum de Santo 
Antônio do Tauá, que está em construção. 

INVESTIMENTO: R$ 784 mil
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Fórum de Tucumã: ambientes de trabalho 
refrigerados, iluminação e ventilação natural
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Juizado Especial da Cidade Nova VIII

Localizado na Estrada da Providência, o prédio onde 
funciona o 3º juizado Especial Cível e Criminal de Ana-
nindeua, conhecido como Juizado Especial da Cidade 
Nova VIII, teve sua estrutura arquitetônica moderni-
zada para atender a demanda crescente de processos 

em tramitação. O prédio foi completamente adequado 
à legislação, no tocante à acessibilidade e saídas de 
emergência.

INVESTIMENTO: R$ 1,464 milhão

Anexos II E III - Belém

No Anexo II são 852,24m² de área construída, com dois 
pavimentos, onde funciona a Secretaria de Gestão de Pes-
soas; onze salas; dois cadastros com respectivos arquivos; 
sanitários públicos, privativos de funcionários e outro para 
pessoas com necessidades especiais. Nova pavimentação, 
novo forro, substituição do reboco, novos revestimentos, 
revisão geral das instalações elétricas e lógicas, pintura ge-
ral e abertura de novos vãos de iluminação natural.
O Anexo III tem 197,50m² de área construída, com seis salas 
para apoio administrativo; houve substituição do telhado, 
nova pavimentação, novos revestimentos, novo forro, subs-
tituição das instalações elétricas e lógicas, pintura geral. 
Ampliação de 351,58m² sobre área livre nos fundos do ter-
reno, para copa, espaço para sete mesas de quatro lugares e 
sanitários, além de passarela coberta e rampas de circulação 
entre os anexos; Fórum Criminal e estacionamento privati-
vo, com novo paisagismo e drenagem. Vidros temperados 
na fachada e as esquadrias de madeira originais, recupera-
das, uniformizam as fachadas das duas edificações. 

INVESTIMENTO: R$ 1,064 milhão
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Anexos II e III: 
reformados e 

ampliados, ganharam 
espaço de sociabilidade

Juizado Especial da 
Cidade Nova VIII 
teve  seu prédio 
modernizado



Central de Atendimento de Serviços de 
Informática - Casa Amarela, Belém

O antigo casarão onde funcionava a administração do 
Depositário Público teve estrutura recuperada e a facha-
da restaurada. Cobertura e esquadrias foram substituí-
das, bem como rede lógica, instalações elétricas, hidros-
sanitárias e de combate a incêndio estruturadas. O novo 
piso é de revestimento cerâmico e foram instaladas divi-
sórias conforme um novo layout interno, adaptado para 
receber a nova Central de Atendimento de Serviços de 
Informática. 

INVESTIMENTO: R$ 508 mil
Fórum Distrital de Monte Dourado

Imóvel onde funciona provisoriamente o Fórum de 
Monte Dourado no município de Almeirim foi adaptado 
para abrigar a Vara Distrital recém-criada. 

INVESTIMENTO: R$ 32 mil

Instalação da nova Central de Atendimento 
de Informática no Prédio do Depositário Público, 

em Belém

R$ 508 mil
Reforma e ampliação do Juizado 

Especial de Icoaraci

R$ 1,543 milhão
Reforma e ampliação 

do Fórum de Mocajuba

R$ 2,254 milhões
Reforma e ampliação do Juizado Especial 

de Conceição do Araguaia

R$ 1,133 milhão
Reforma e ampliação do Fórum de Tucumã

R$ 1,164 milhão
Reforma e Ampliação do Juizado Especial

de Santa Izabel

R$ 784 mil
Reforma e Ampliação dos Prédios 

Anexos II e III

R$ 1,064 milhão
Adaptação para instalação provisória 
do Fórum Distrital de Monte Dourado

R$ 32 mil
Reforma e Ampliação do 

Juizado Especial da Cidade Nova VIII

R$ 1,464 milhão

Total

R$ 9,946 milhões

obras ConCluídas

Casa Amarela concentra o atendimento na 
área de tecnologia da informação no TJPA
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Obras de reforma e ampliação 
abrangem vários municípios

 TJPA mantém em execução 
obras de reforma e ampliação, 

construção e adaptação de prédios 
para a expansão, em quantidade e qualidade, dos ser-
viços prestados pelo Poder Judiciário no Pará. Conhe-
ça um resumo dessas obras:

Santana do Araguaia 

O Fórum passa por reforma e ampliação em 363,84 m², 
com Salão do Júri, sala da guarda, salas de testemu-
nhas, sala secreta, sala de oficial de Justiça, secretaria 
da vara, sala de informática, secretaria do Fórum, De-
fensoria, Ministério Público, OAB, gabinete do juiz com 
assessoria e sala de audiência, banheiros públi cos, ba-
nheiros privativos de funcionários, banheiro para pes-
soas com necessidades especiais, depósito para bens 

Na capital e no interior do Estado, Judiciário 
ganha nova estrutura de atendimento ao público O

apreendidos, sala de armas, copa e depósito para ma-
teriais de limpeza. Haverá também celas masculinas 
e femininas, custódia de crianças e adolescentes, sala 
psicossocial e ampliação do espaço para atendimento 
ao público na recepção, na distribuição e no protocolo. 

INVESTIMENTO: R$ 2 milhões

...Será observado e 
ampliado o serviço 

de manutenção dos 
atuais prédios e 

novas construções 
já programadas em 

diversas comarcas.*

Em Santana do Araguaia, Fórum está sendo 
ampliado em mais 363,84 metros quadrados
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O TJPA  já investiu mais de 

12
milhões

em construção, reforma e am-
pliação de prédios na capital e no 
interior do Estado para assegurar 
conforto, segurança e funciona-
lidade à estrutura do Judiciário, 

garantir a magistrados e servidores 
melhores condições de trabalho 
e aos jurisdicionados um serviço 

célere e efi ciente.  
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Em construção: 
Judiciário amplia 
estrutura para 

fortalecer a Justiça 
onde as demandas 
são mais urgentes



Fórum de Goianésia

O TJPA investe na construção de um pré-
dio térreo, flexível e modular, em 620m² de 
área, mas com possibilidade de novos mó-
dulos de expansão. Segurança e conforto 
norteiam o fluxo de pessoas e processos no 
prédio, contemplando Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Defensoria Pública e Minis-
tério Público. As águas pluviais da cobertu-
ra serão captadas e reutilizadas no jardim; 
e todas as instalações serão adequadas às 
pessoas com necessidades especiais. 

INVESTIMENTO: R$ 1, 7 milhão

Juizado Especial 
Criminal do Jurunas

O TJPA investe na reforma e ampliação 
do prédio, em mais 342,83m² para a cria-
ção de uma nova vara. Serão substituídos 
piso, forro, cobertura, paredes, reboco, es-
quadrias, revestimentos de parede, pontos 
de cabeamento estruturado, instalações 
elétricas e hidráulicas e a urbanização; e 
haverá espaço específico para Defensoria 
Pública, OAB e MP. 

INVESTIMENTO: R$ 1,6 milhão

Em Goianésia, segurança, 
conforto e funcionalidade são as 
linhas mestras da construção 
do primeiro módulo do Fórum
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Adaptação da Residência Oficial 
de Santo Antônio do Tauá

Obra em andamento para o funcionamento provisório 
do Fórum da Comarca.

INVESTIMENTO: R$ 143 mil

Construção do novo 
Almoxarifado - Belém

Investimento em um projeto que prevê tecnologia de 
ponta para maximizar a eficiência termo-energética, o 
conforto ambiental e a segurança e minimizar os custos.

INVESTIMENTO: R$ 4,8 milhões

Novo 
almoxarifado 

agrega  
inovações 

tecnológicas 
para melhorar 

eficiência, 
aumentar a 
segurança e 

reduzir custos 

Prédio do 
Juizado 
Especial 
do Jurunas 
ganhará 
mais 
342,83m² 
para a 
instalação 
de uma nova 
vara.

RelatóRio de Gestão 2013      Tribunal de JusTiça do esTado do Pará 21



Construção 
do Novo Juizado 
Especial do PAAR

O TJPA está investindo na construção 
do novo prédio do Juizado Especial do 
PAAR, em Ananindeua.

INVESTIMENTO: R$ 1,5 milhão

Antigo prédio do 
Juizado Especial 

do PAAR 
cederá espaço 
à construção 
de uma nova 
e moderna 
edificação

No lugar onde 
funcionava o antigo 
Fórum de Tomé Açu, 
incendiado em 2008, 

surgirá um novo prédio

RelatóRio de Gestão 2013      Tribunal de JusTiça do esTado do Pará22



Fórum de Tomé-Açu

Prédio no terreno onde funcionava o antigo Fórum, in-
cendiado em 2008. Projeto possibilita expansão para 
mais um pavimento.

INVESTIMENTO: R$ 1,6 milhão

Fórum de Breves: ampliação e modernização 
garantem conforto e segurança
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Fórum de Breves

Está sendo totalmente reformado e ampliado em 
200,58m². O salão do Júri terá salas de testemunhas, 
sala secreta e novas celas. Serão substituídos pontos de 
cabeamento estruturado, instalações elétricas e hidráu-
licas, com urbanização e área de estacionamento. 

INVESTIMENTO:  R$ 2,2 milhões



Juizados 
especiais terão 
endereço único 
em Belém

s 13 Juizados Especiais Cíveis 
da capital funcionarão juntos em 

um novo prédio de dez andares e 8 mil 
m², em Nazaré, que será adequado para assegurar 
conforto e segurança ao público, aos magistrados e 
aos servidores. O Pleno do TJPA autorizou o inves-
timento, que representará economia para o Judici-
ário de mais de R$ 4 milhões ao ano. Atualmente 

Atualmente, 
eles funcionam 
em nove 
espaços 
diferentes 
na capital

O Prédio abrigará 
13 juizados, duas 

turmas recursais 
e administração da 

Coordenadoria dos 
Juizados  
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Prédio no bairro de Nazaré vai aumentar o grau 
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o Sistema de Juizados Especiais funciona em 
nove endereços diferentes. Há quatro imóveis 
do próprio TJPA; dois alugados e outros três 
cedidos por convênios. Isso implica em gastos 
individuais com locação, manutenção, reparos, 
estrutura física, protocolo, limpeza, segurança, 
suporte tecnológico, veículos e motoristas para 
a comunicação entre as unidades. O novo pré-

dio, localizado entre as travessas Rui Barbosa 
e Quintino, dispõe de estacionamento para 36 
veículos e proximidade com o principal termi-
nal fluvial de Belém, facilitando o acesso da 
população ribeirinha. O imóvel abrigará 13 jui-
zados especiais, duas turmas recursais e toda a 
estrutura administrativa da Coordenadoria dos 
Juizados Especiais.



Expansão do Judiciário amplia o 
número de servidores em 69,22%

té setembro de 2013, prazo de 
encerramento da validade do 

concurso público realizado em 
2009, o TJPA incorporou 1.195 servidores em cargos de 
nível médio e superior. Nesse período, o número de ser-
vidores efetivos saltou de 1.734 para 2.933, um incremen-
to de 69,22%, com atenção maior ao preenchimento de 

Em 2013 foram efetivados 452 dos 1.195 
servidores nomeados no concurso de 2009

A Vamos juntos ajudar 
a construir, a partir 

das ações do Poder 
Judiciário, que 

agora cabe-me 
dirigir, um mundo 

melhor.*

*Trecho do discurso de posse da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
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vagas nas comarcas do interior, para onde foram 
destinados 650 servidores, mais da metade do to-
tal de efetivados no período. Mais de um terço dos 
efetivados  – 452 aprovados aos cargos de Analista 
Judiciário, Oficial de Justiça Avaliador e Auxiliar 
Judiciário – foi convocada em 2013, conforme de-
monstram os gráficos: 

Em 2013, TJPA 
efetivou quase 

metade dos 
aprovados no 

concurso de 2009
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Justiça investe na frota 
para chegar mais rápido

ara assegurar que a Justiça chegue aos 
jurisdicionados de forma célere e efi-

ciente, o TJPA aumentou em 39% a sua 
frota entre 2012 e 2013, quando o número 

de veículos saltou de 308 para 430, com atendimen-
to prioritário às comarcas de 1ª e 2ª entrâncias, no 
interior, onde as necessidades de transporte são pre-
mentes, inclusive com a aquisição de duas lanchas 
costeiras para áreas de populações ribeirinhas. No 

Número de veículos saltou de 308 
para 430 e a prioridade é o interior

P O aumento 
da frota de veículos 

é uma das medidas 
para fortalecer 
o 1º grau do 

Judiciário

total, 122 novos veículos foram entregues a 72 co-
marcas, em 2013.
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Investimentos 
em carros e 

motocicletas garante 
mobilidade ao Judiciário 

para atender com 
rapidez as demandas 

no interior e 
na capital
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Portal do TJPA 
ganhou mais 

funcionalidades 
para falicitar 
o acesso aos 
serviços do 
Judiciário
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Tecnologia da informação garante 
celeridade e eficiência ao Judiciário

informática teve papel estratégico 
em 2013 para acelerar a tramita-
ção dos processos judiciais e tornar 

mais eficiente o trabalho da Justiça no Estado. Para for-
talecer essa área estratégica, o TJPA priorizou investi-
mentos em tecnologia.  
O parque computacional foi renovado: equipamentos 
com mais de quatro anos de uso foram substituídos por 
1,3 mil computadores desktops, 330 no-
tebooks, 490 impressoras, 250 impres-
soras multifuncionais, dois mil leito-
res de código de barras, mil scanners e 
dois mil no-breaks, além de mais 800 
computadores desktops e 800 no-bre-
aks doados pelo Conselho Nacional de 
Justiça.

Novo circuito de Internet 
acelerou a ação do Judiciário

Para incrementar a comunicação entre 
as comarcas do interior e da capital e 
assegurar mais celeridade ao trabalho 
de juízes e servidores, foi implantado 
um novo circuito de internet com ve-
locidade de 100 Mb no Fórum Cível. O 
TJPA também passou a utilizar um pro-
vedor de maior desempenho e menor 
indisponibilidade em migrações e atu-
alizações, atualização do Firewall para 
maior controle do fluxo de internet, 
garantindo disponibilidade do serviço, 
maior granularidade e redução dos ris-
cos com software desatualizado. 

Renovação do parque computacional confere 
agilidade ao trabalho de juízes e servidores

A implementação 
de novos aplicativos na 
área de tecnologia 

da informação 
facilitará o 

árduo trabalho dos 
magistrados.*

*Trecho do discurso de posse da presidente do Tribunal 



Foi implantado um sistema autônomo de concessão 
de endereços, possibilitando a conectividade com a in-
ternet independente de provedor e evitando a indispo-
nibilidade do serviço. Houve ainda Instalação do novo 
circuito de dados via satélite 2 Mb em 88 comarcas do 
interior com maior velocidade de acesso aos sistemas 
corporativos do TJPA.

Portal do TJPA 
informa a sociedade

O novo portal do Tribunal de 
Justiça está no ar desde agosto 
deste ano, com melhor visua-
lização de notícias, tecnologia 
e design equivalentes aos prin-
cipais portais dos tribunais do 
País, e acesso simples e rápido 
a informações processuais para 
cidadãos, magistrados, advoga-
dos e servidores.
Também foram lançados portal 
interno e biblioteca digital, que 

descentralizaram conteúdos e matérias de divulgação 
às unidades administrativas e judiciárias e facilitaram 
o acesso aos sistemas administrativos e judiciais, e a 
documentos e normativos.  
As áreas de magistrados e de servidores no portal in-
terno possibilitaram também a interação da Secreta-
ria de Gestão de Pessoas e da Central de Atendimento 
aos Magistrados com estes públicos, tornando-se re-
ferência institucional.

Casa Amarela: no antigo Depositário 
Público funciona a central de informática

Comissão de Informática 
é responsável pelo 

planejamento e gestão das 
ações do setor no TJPA
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colhimento de execução; projeto Depoimento Especial.
Para tornar mais ágil o trabalho diário, foi feita a inte-
gração com outros sistemas, como o de envio de alva-
rás à Susipe; o Vpost para acompanhamento on-line de 
Aviso de Recebimento dos Correios; o Diário de Justiça 
Eletrônico e o Ministério Público.

Ferramentas tecnológicas

> VideoConferÊnCia - Foi instalado equipamento técni-
co que dá acesso remoto à infovia do Conselho Nacional 
de Justiça e permitiu que, em junho de 2013, houves-
se a I Videoconferência entre o Fórum Cível de Belém 
e o Juizado Especial de Castanhal, com a participação 
do CNJ e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Magistrados (Enfam).
> sistema sigeo - Apoia a atividade judicante com dados 
de georeferenciamento.

> Formulário de declaração de parentesco 
informatizado
> Recadastramento dos Magistrados e Servidores
> Capacitação de Novos Servidores
> Implantação do SIMPLAN para monitoramento 
da execução das ações e etapas previstas no Plano 
de Gestão 2013-2015
> Implantação e Capacitação de Servidores no 
SIGA-DOC
> Novo modelo de registro de ponto on-line
> Malote Digital para melhorar a comunicação 
entre Corregedorias de Justiça e Cartórios 
Extrajudiciais
> Implantação do Banco de Boas Práticas
> Implantação do Banco de Talentos

outras demandas atendidas

Casa Amarela centraliza solução 
aos problemas de Informática

A nova Central de Atendimento de Tecno-
logia de Informação e Comunicação (TIC) 
concentrou as demandas em um único ponto 
de relacionamento para melhorar a qualida-
de do atendimento, cuja meta é de 80%  de 
resolução de chamados no 1º nível. Em de-
zembro, quatro meses após o início da opera-
ção, 42%   dos atendimentos foram resolvidos 
no 1º nível, contra os 21%  registrados no 1º 
semestre, antes da nova solução de atendi-
mento. A TIC pode ser acionada pelo Portal 
Interno ou pelo 0800. 

 Tramitação ganhou fôlego 
com incremento ao Sistema Libra

A movimentação processual foi aprimorada, com 
novas funcionalidades conferidas ao Sistema Libra, 
dentre as quais a distribuição automática de proces-
sos de execução fiscal da Prefeitura de Belém, com a 
Petição Inicial e a CDA incorporadas ao sistema; im-
pressão de documentos em lote; adaptação da Guia 
de Infância e Juventude à resolução 165 do CNJ; 
módulo de pesquisa para advogados credenciados à 
OAB; geração e movimentação do alvará de soltura; 
registro de eventos externos do apenado; inclusão 
dos processos da vara da Infância e Juventude no 
Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente 
Ameaçado de Morte; controle do cadastro de docu-
mentos por setor; alerta de recebimento de denúncia 
nos processos investigatórios; juntada de guia de re-

Equipe da Casa 
Amarela assegura 

suporte à 
informática 

Videoconferência amplia o alcance da Justiça e 
contribui para dar celeridade aos processos
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sPP

Recebe, protocola, transporta e entrega petições, 
recursos e documentos em todo o território 
nacional, em convênio com os Correios.

 V-Post

Acelera os serviços de postagem e 
retorno de Avisos de Recebimentos 
(AR) via digital.

srP

Acelera e controla o trânsito de processos 
nos Fóruns Cível, Criminal e sede do 
TJPA.

siga-doc

Rapidez na protocolização, transferência e 
recebimento de processos administrativos 
via digital.

Serviços aumentam rapidez, 
controle e alcance das ações

Utilização de novos sistemas de informação 
garantem efetividade e segurança 

erramentas tecnoló-
gicas são fundamentais 

para garantir rapidez, con-
trole e amplitude aos procedimentos administra-
tivos de competência do TJPA, que se utiliza dos 
seguintes serviços:

F ...esses aplicativos 
posssibilitarão ampliar 

a construção de 
indicadores confi áveis, 

norteadores 
de decisões 

administrativas.*

30
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Justiça itinerante busca a 
paz social e pacifica conflitos

projeto “Futebol com Justiça” coloca o 
Poder Judiciário no papel de mediador e 

protagonista da pacificação social nos even-
tos esportivos de grande concentração popular, parti-
cularmente o futebol. 
A ação aplica nos estádios as regras do Estatuto do 
Torcedor para garantir a solução de conflitos e repri-
mir infrações penais de menor potencial ofensivo.

Iniciativa judiciária reduz ocorrências 
policiais nos estádios de futebolO Os programas, 

campanhas e 
demais eventos 
que aproximam 

o Judiciário da 
comunidade serão 
fortalecidos.*

Projeto “Futebol 
com Justiça” reduz 

ocorrências policiais 
durante os eventos 

esportivos com 
grande participação 

de público
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A equipe do 
Futebol com 

Justiça em dia 
de atuação 

para cultivar a 
cultura de paz 
nos estádios 

do Pará

Ônibus da Justiça Itinerante: posto de 
atendimento das demandas no Mangueirão

A estreia ocorreu nos jogos decisivos da Taça Cidade 
de Belém, no início de 2013, em um RExPA, no Man-
gueirão. 
Dois ônibus adaptados com sala de audiências e ane-
xo para secretaria se transformaram em postos de 
atendimento das demandas no entorno do estádio. 
A estrutura funcionou em eventos cuja expectativa de 
público fosse igual ou superior a vinte mil torcedores.

A imprensa divulgou a presença do Judiciário e o re-
sultado foi a queda expressiva de ocorrências policiais. 
Nos jogos mais recentes, não houve conflitos a exigir 
intervenção judicial. A estrutura foi readequada à de-
manda e passou a funcionar com apenas um ônibus.
Em 15 eventos esportivos foram registrados 54 Ter-
mos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs), referen-
tes a infrações de menor potencial ofensivo.
Para 2014, a intenção é reduzir para 10 mil a expecta-
tiva de público a justificar a presença do “Futebol com 
Justiça”, o que vai ampliar em muito o alcance das 
ações nos estádios do Pará.
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Colaboração entre juízes acelera 
prestação jurisdicional

Vídeoconferência
acelera desfecho 
de processos

ntre junho e dezembro do ano passado, 
os juizados especiais usaram a tecnolo-

gia da videoconferência para desatravancar 
processos sem sentença e realizar audiências em uni-
dades judiciárias de maior movimento na capital. No 
período, foram proferidas 1.742 sentenças na capital 
e no interior, onde um elevado número de processos 
aguardava decisão. O projeto “Armário Limpo”, piloto 
de Mutirão Eletrônico, viabilizou mais 277 audiên-
cias, com sentenças proferidas, no âmbito da 1ª Vara 
de Juizados Especiais de Belém, uma das mais movi-
mentadas da capital. 
A ideia é permitir que juízes passem a colaborar na 
condução de audiências e proferir sentenças em em 

Colaboração 
e tecnologia 
contribuem 
para otimizar 
recursos

E Penso que 
assim estaremos 
contribuindo 

de forma concreta 
e eficiente 

para a obtenção 
da celeridade 

processual.*

varas que apresentem, eeventualmente, maior mo-
vimentação processua, reduzindo custos com deslo-
camento.

> Belém - 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas de 
Juizados Especiais Cíveis; Vara de Juizado 
Especial Cível de Acidente de Trânsito; 1ª e 2ª 
Varas de Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
do Idoso; Vara de Juizado Especial Cível de 
Icoaraci

> Ananindeua - 1ª, 2ª e 3ª Varas de Juizado 
Especias Cíveis

Varas benefiCiadas
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> Castanhal -  Juizado Especial Cível

> Altamira  - Vara de Juizado Especial Cível

> Conceição do Araguaia - Vara de Juizado 
Especial Cível

> Marabá - Vara de Juizado Especial Cível

> Parauapebas - Vara de Juizado Especial 
Cível



Museu sobre Rodas conta 
a história do Judiciário

ma linha do tempo que conta a história 
do TJPA desde a sua origem até os dias 

de hoje, utilizando-se do acervo da institui-
ção para traçar um paralelo entre o passado e o 

presente e projetar perspectivas de futuro. 
Essa é a missão do “Museu sobre Rodas”, ação inova-
dora do TJPA, que leva a história do Judiciário paraense 

Acervo da instituição constrói uma ponte entre 
o passado e o presente, rumo ao futuroU O passado 

orienta o presente 
nas práticas 

salutares da boa 
administração. 

Não tenho receio em 
ousar. *
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O Museu sobre Rodas na 
celebração do Dia do Idoso, na 

Praça Batista Campos

TJPA e CNBB atuam juntos 
em defesa do idoso

O TJPA se integrou às ações referentes à Sema-
na do Idoso para reafirmar as políticas públicas 
voltadas a um  envelhecimento saudável e com 
dignidade.
Em conjunto com a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil  - CNBB -, o Juizado Especial 
Itinerante participou do evento “Respeitar as 
pessoas idosas é tratar o próprio futuro com res-
peito”, com atividades de educação, orientação 
do idoso e promoção da Justiça.

aos municípios mais distantes, onde grande parte 
da população não tem oportunidade de visitar um 
museu que ajude a esclarecer o papel da Justiça. 
Crianças, adolescentes e adultos têm a oportunida-
de de desmistificar a aura de mistério e distância 
que sempre pairou sobre o Judiciário, o que contri-
bui para aproximar a Justiça dos cidadãos.
As peças em exposição buscam aproximar o Judi-
ciário da comunidade local, com apresentações de 
fatos históricos relevantes, além de explicar como 
funciona a instituição e de que forma, quando e 
como o cidadão pode recorrer à Justiça. Em San-
tarém, Salinópolis, Paragominas, Parauabepas, Be-
lém e Augusto Correa, 3.064 pessoas assistiram à 
exposição.
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Em Outeiro, distrito de Belém, 
o TJPA leva seus serviços às praias

Projeto leva cultura de justiça 
e paz às praias do Pará

projeto Verão com Justiça surgiu 
para assegurar tranquilidade às fa-

mílias que vão às praias de maior movi-
mento no interior do Pará e na Região Metropolitana de 
Belém, durante as férias. Em sistema de revezamento 
nos quatro finais de semana de julho, o projeto assegu-
rou a presença da Justiça na Praia Grande do Outeiro, e 
na Praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro, ambas em 
Belém; além de Marudá, em Marapanim; e na Praia do 
Atalaia e na orla do Maçarico, em Salinópolis.

Na Região Metropolitana de Belém e no interior, 
Justiça está presente também nas fériasO A História do 

Poder Judiciário 
no Estado do Pará 
não começa agora 

e nem terminará 
ao final de meu 

mandato.*
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Juizados vão selecionar 
conciliadores voluntários

cadêmicos de Direito, bacharéis e 
advogados em atividade ou apo-

sentados, agentes públicos aposen-
tados ou pessoas com boa reputação e disponibilida-
de de tempo são candidatos potenciais à seleção para 
Conciliador Voluntário, auxiliar da Justiça que exerce 
suas atividades de forma gratuita, com carga horária 
mínima de 16 horas mensais, conforme resolução do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
A seleção é feita pelos magistrados nas unidades judici-
árias, conforme Portaria nº 140/2013-CJE, da Coordena-

Eles são auxiliares da Justiça, cuja ação voluntária 
é definida pelo Conselho Nacional de JustiçaA Como disse Cícero, 

‘não há nada que 
não se consiga com 

força de vontade, 
a bondade e, 

principalmente, 
com o amor.’*

doria dos Juizados Especiais que regulamentou a ação 
no âmbito dos Juizados Especiais do Pará.

Juízes do Pará participam de treinamento
 sobre conciliação 
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TOTAL DE 
CONCILIAçãO

PERCENTuAL DE 
RESOLuçãO

EMPRESAS JuDICIAL NãO JuDICIAL
NãO 

ACORDO

Oi 3 3 11 11 28 14 50%
Tim 13 6 5 10 34 18 53%
Vivo 0 0 6 0 6 6 100%
Claro 0 0 2 10 12 2 17%
Net 0 1 8 3 12 8 67%
Celpa 2 5 47 44 98 49 50%
Cosanpa 0 0 16 13 29 16 55%
B. Brasil 19 5 3 19 46 22 48%
Bradesco 0 2 3 13 18 3 17%
CEF¹ 1 0 1 3 5 2 40%
Itaú 0 1 0 6 7 0 0%
Santander² 0 0 0 3 3 --- ---
Visão² 0 0 0 1 1 --- ---
Total 38 23 102 136 299 140 47%

TOTAL DE 
ATENDIMENTOACORDO C/

SENTENçA
ACORDO C/
SENTENçA

NãO 
ACORDO

Atendimento – Acordo 
e Não Acordo

299

Atendimento Geral 
do TJ/PA

56

Serviços Eleitorais 
TRE/PA

46

Atendimento 
da SEGuP/Pol. Civil

67

Atendimento 
pela OAB/PA

69

TOTAL GERAL 
DE ATENDIMENTOS

537

resultados da 1ª feira de ConCiliação 
– Consumidor inteligente

Semana de Conciliação 
homologa mais de mil acordos
A VII Semana Nacional de Conciliação, entre 2 e 6 de de-
zembro de 2013, realizou 3.820 audiências das 4.354 agen-
dadas e homologou 1.051 acordos, o equivalente a 28% do 
total, assegurando o atendimento a 9.231 pessoas e movi-
mentando um total de R$ 1,9 milhão. A 1ª Feira de Conci-
liação – Consumidor Inteligente foi o ponto culminante da 
ação, junto com o Procon, Tribunal Regional Eleitoral do 
Pará, Segup, OAB/PA, Uepa e das empresas parceiras (Ban-
co do Brasil, CEF, Itaú, Bradesco, Oi, Tim, Vivo, Claro, Net, 
Cosanpa e Celpa), que contou com a expedição de títulos 
eleitorais e documentos de identidade; agendamento de 
audiências relacionadas ao direito do consumidor e uma 
série de outros serviços. Do total de 531 atendimentos, 280 
demandas foram acordadas. Houve atambém orientações 
jurídicas por parte do TJPA e OAB/PA, além de serviços 
prestados pelo TRE e Segup. A estrutura foi montada no 
Ginásio da Escola Superior de Educação Física, em Belém, 
no dia 7 de dezembro de 2013, de 8 às 18 horas, envol-
vendo oito magistrados e 140 servidores, entre os quais 
conciliadores, estagiários e terceirizados. 
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O desembargador Cláudio Montalvão 
coordena o trabalho do Setor de Autuação
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Conciliação chega 
à Transamazônica

As 9 mil pessoas da Vila de Cajazeiras, a 25 quilômetros 
de Itupiranga, no sudeste do Pará,  Transamazônica, re-
ceberam com alegria a caravana de representantes da 
Comarca, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, 
Polícias Civil e Militar. Em parceria com a Prefeitura, 
foram feitas 25 audiências para solucionar ou dar anda-
mento a processos de interesse da comunidade, além de 
palestras e encontros de orientação. 
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Processos padronizados com 
novo Setor de Autuação
Foi implantado, em 2013, o setor de Autuação, 
vinculado à Central de Distribuição do 2º grau e 
coordenado pela vice-presidência do Tribunal de 
Justiça. Cabe ao setor fazer o registro, numeração 
e capeamento de processos. Anteriormente, o ser-
viço era realizado pelas Secretarias de Câmaras. 
Para estruturar o setor, houve lotação e treina-
mento de servidores, além da   disponibilização 
de Sistema de Informática. Como principal resul-
tado, o TJPA obteve a padronização da autuação 
de processos. 

A I Feira da Conciliação, no ginásio da Escola 
Superior de Educação Física, atendeu 537 pessoas

A desembargadora Maria de Nazaré 
Saavedra coordena projeto de combate à 

violência doméstica

O combate à violência contra a mulher ganhou 
impulso em 2013, no âmbito do TJPA, com a cria-
ção do projeto “Mudando a História: Uma Vida 

sem Violência”, que a Coordenadoria Estadual de 
Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher implantou nas Comarcas de Ananindeua, Ma-
rabá, Santarém e Paragominas. Cerca de 800 agentes 
da rede de atendimento e combate à violência contra 
a mulher foram treinados a prestar atendimento efi-
caz às mulheres vítimas de violência, nos parâmetros 
definidos pela Lei Maria da Penha. 

Projeto incentiva combate à 
violência contra a mulher
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Casa da Justiça 
garante aos filhos 
o direito ao 
nome do pai

projeto Pai Presente foi uma das 
ações que, em 2013, transformaram a 

Casa de Justiça e Cidadania (CJC) em refe-
rência à solução de um dos mais graves dramas sociais 
enfrentados por crianças e adolescentes do País: a au-
sência da referência paterna na certidão de nascimento. 
O projeto oferece à comunidade exames de DNA regu-
larmente para estimular o reconhecimento voluntário 
da paternidade. 
O artigo 229 da Constituição Federal consagra o princí-
pio da paternidade responsável, tendo os pais o dever de 
assistir, criar e educar os filhos menores, sendo que toda 
criança ou adolescente tem direito a ser criado e educa-
do no seio da sua família (Lei 8.069/1990, artigo 19). O 
reconhecimento do estado de filiação é direito persona-
líssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exer-
citado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 
restrição (Lei 8.069/1990, artigo 27). 
É direito de toda criança ou adolescente ter a paternida-
de no seu registro de nascimento, que pode ser realiza-
do a qualquer tempo, por escritura pública, instrumento 
particular ou manifestação direta e expressa perante um 
juiz; ou ainda ser judicialmente reconhecido em ação de 
investigação de paternidade.

Projeto estimula 
o reconhecimento 
voluntário a 
partir do exame 
de DNAO Estamos agindo 

para esses que se 
ignoram. Agimos 

também para os 
que estão ao nosso 

lado. Agimos para 
todas as criaturas*

Em parceria com a Susipe, o reconhecimento voluntário 
de paternidade será levado aos presídios, para dar opor-
tunidade a que os detentos reconheçam seu filhos no 
âmbito da Casa de Cidadania e Justiça. Outro ponto alto 
de 2013 foi a performance do Centro de Pacificação So-
cial, que oferece meios consensuais para a resolução de 
conflitos de caráter judicial, cumprindo o que determina 
a Emenda nº 01, de 31 de janeiro de 2013, do Conselho 
Nacional de Justiça. Em audiências de cunho pré-pro-
cessual, o acordo é homologado pela juíza coordenado-
ra da CJC, com ciência da Defensoria Pública e análise 
do Ministério Público se houver interesse de menor. O 
acordo ganha força de Título Judicial Exequível.
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TJPA reconcilia Justiça e 
Cidadania contribuindo para 
assegurar o direito dos filhos 

e reaproximar as famílias
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Solução para conflitos 
A resolução que cria o Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos do TJPA (NUPEMEC) 
foi aprovada pelo Pleno em dezembro de 2013. O novo ór-
gão, que atende à recomendação do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), terá entre seus objetivos, o planejamento e 
a instituição de políticas voltadas ao tratamento de confli-
tos e o incentivo e promoção à capacitação e treinamento 
de profissionais que se dedicam à conciliação.



Judiciário 
brasileiro 
debate no Pará o 
futuro da Justiça

VII Encontro Nacional do 
Judiciário, realizado pela pri-

meira vez no Pará, nos dias 18 e 
19 de novembro de 2013, é uma evidência de que 
o TJPA já se constitui em uma referência em ges-
tão e planejamento no Judiciário brasileiro. 

Governança 
colaborativa é o 
meio para cumprir 
os objetivos da 
Justiça em 2014O
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Pará recebe 
magistrados 

de todo o País 
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A presidente do TJPA Luzia Nadja, ao lado do presidente do 
STF, Joaquim Barbosa, e do governador Simão Jatene

Aberto ofi cialmente pelo presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Joaquim Barbosa, o 
evento reuniu em Belém presidentes 

de todas as cortes do País para decidir 
as metas nacionais de 2014 e os ma-
crodesafi os para o período 2015/2020, 
dentro dos princípios de governança 
colaborativa.
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maCrodesafios Para 2014
Aprovados no VII Encontro Nacional do Judiciário

> Garantir os direitos da cidadania; 
> Combater a corrupção e a improbidade administrativa; 
> Promover a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional; 
> Adotar soluções alternativas de confl ito; 
> Gerir as demandas repetitivas e dos grandes litigantes; 
> Impulsionar as execuções fi scais, cíveis e trabalhistas; 
> Aprimorar a gestão da justiça criminal; 
> Fortalecer a segurança do processo eleitoral; 
> Melhorar a gestão de pessoas; 
> Aperfeiçoar a gestão de custos; 
> Instituir a governança judiciária; 
> Melhorar a infraestrutura e governança da Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 
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Em Belém, o ministro Joaquim Barbosa, presidente 
do STF e do CNJ, junto às desembargadoras e 

desembargadores do TJPA O VII Encontro Nacional do Judiciário 
consagra a governança colaborativa
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Diálogo e colaboração fundamentam 
planejamento e gestão no TJPA

odernas meto-
dologias de pla-

nejamento e gestão 
são a estratégia de administra-
ção da desembargadora Luzia 

Nadja para o Poder Judiciário no 
Pará.Isso exige canais de diálogo 

ao debate e à reflexão que fundamentam 
as decisões finais.
As instâncias de trabalho definem as áreas de atuação 
estratégica do TJPA, alinhando-as ao planejamento in-
terno aprovado pelo Tribunal Pleno e às estratégias do 
Conselho Nacional de Justiça.

Encontros regionais: integração

Os Encontros Regionais são essenciais a esse processo, 
pois democratizam a informação das ações mais rele-

Encontros com a base do Judiciário 
democratizam a reflexão, o debate e a ação

vantes da Presidência, Vice-Presidência, Corregedorias 
e Juizados Especiais.
Abrangem a capacitação nas áreas jurídica, de gestão e 
planejamento; a análise de dados da “Justiça em Núme-
ros” e das “Metas Nacionais”; a contribuição direta de 
magistrados e servidores de 1ª instância para a gestão e 
planejamento do Judiciário. Esse processo de governan-
ça colaborativo consolida  a integração entre as equipes 
de trabalho.  

E para avançar 
convoco, desde 
logo, todos os 
magistrados e 

servidores deste 
Poder, sem excluir 

ninguém.*

*Trecho do discurso de posse da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
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enContros 
regionais 
em 2013

1º)Caripi, em 
Barcarena, em 

junho, com 16 juízes 
e 26 diretores das 

regiões judiciárias de 
Abaetetuba, Cametá e 

Castanhal

2º) Santarém, em 
agosto, com 39 

magistrados e 37 
diretores de Altamira, 
Itaituba e Santarém

3º) Paragominas, 
em outubro, com 
18 magistrados 
e 27 servidores 
das regiões de 

Vigia, Capanema e 
Paragominas 
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quem faz o quÊ?

Cuida da execução do Plano de Gestão, onde estão consolidadas 
as ações estratégicas do biênio 2013/15, com apoio do Sistema 
de Monitoramento de Projetos (Simplan).

Viabiliza a execução das ações estratégicas, eliminando 
barreiras e ruídos organizacionais e assessorandoa Presidência 
em matéria organizacional.

Acompanha o alcance das Metas Nacionais sob a 
responsabilidade do Tribunal e discute questões relativas ao 
desempenho dos indicadores.

Colegiado  de 
Planejamento 

Estratégico

Comitê 
de Gestão 

Operacional

Comitê 
de 

Indicadores
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Gestão de recursos orçamentários e 
fi nanceiros do TJPA soma resultados

o total de R$ 738,4 milhões de 
despesas realizadas pelo TJPA, 

88%  utilizaram recursos do tesouro 
estadual, 11% do Fundo de Reaparelhamento do Judici-
ário (FRJ) e 1% de outras receitas. 

Sistema coroa o processo de colaboração 
para executar 111 ações e 568 etapas

D O Plano de Metas 
contém o melhor de 

minhas intenções 
e a disposição 

amorosa de cumprir 
o que foi escrito.*

*Trecho do discurso de posse da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

  
  
 VALOR (R$1,00) %
 

Recursos do Tesouro Estadual 650.601.741  88%

Recursos Próprios do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ 82.256.141  11%

Receita Patrimonial - Outros Poderes 5.288.140  1%

Recursos Provenientes de Transferência - Convênios e Outros 228.849  0%
     

TOTAL GERAL 738.374.871  100%

FONTE: TJPA/SEPLAN/SIAFEM

FONTE DE RECuRSOS

desPesa realizada Por fonte de reCursos 2013

DESPESA REALIZADA
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O Simplan garante 
o monitoramento das 
ações decorrentes do 

planejamento definido 
por 33 representantes 

de 30 setores 
do plano de gestão 

do TJPA

Tribunal de JusTiça do esTado do Pará      RelatóRio de Gestão 201354
éR

Ik
A 

N
u

N
ES



Despesas com pessoal estão 
dentro do limite da lei

Dos recursos do Tesouro Estadual, R$ 551,07 milhões, 
foram usados em despesas de pessoal, o equivalente a 
75% dos gastos do TJPA em 2013. Se analisadas à luz das 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), as 
despesas com pessoal equivalem a 3,88% sobre a Receita 
Corrente Líquida (RCL), dentro do limite legal estabeleci-
do de 6% fi xado pela lei.

Monitoramento via internet 
apoia execução do Plano de Gestão

O TJPA investiu cerca de R$ 24,51 milhões do total das 
despesas, no aperfeiçoamento da prestação dos serviços 
jurisdicionais, com ações nas áreas de informática, cons-
trução, ampliação e reforma de prédios, aquisição de veí-
culos, motos, lanchas e mobiliário e outros.
O quadro a seguir demonstra a composição do total das 
realizações pelos principais grupos de despesas.

  
 VALOR (R$1,00) %

Pessoal e Encargos Sociais  551.078.226  75%
   

Outras Despesas Correntes 133.496.911  18%
    

Investimentos 24.511.677  3%
     . obras 12.086.944   

     . Equipamentos e Materiais Permanentes 12.424.733   
 

 Outros  28.935.967  4%
     

TOTAL GERAL 738.374.871  100%

FONTE: TJPA/SEPLAN/SIAFEM

orçamento Por gruPo de desPesa

GRuPO DE DESPESA

DESPESA REALIZADA

A criação de ferramenta tecnológica para monitorar a 
execução do Plano de Gestão do TJPA é uma inovação 
institucional que tem feito a diferença no que se refere 
aos resultados alcançados no primeiro ano do biênio 
2013/2015. O Sistema de Monitoramento de Planeja-
mento (Simplan) coroa a construção colaborativa do 
plano, que contou com a participação de 33 responsá-
veis por 30 setores do TJPA  e que prevê um conjunto 
de  111 ações e 568 etapas.
Com a utilização de um soft ware livre do tipo “Redmine”, 

os responsáveis pela execução do plano inserem, men-
salmente, até o dia 10 do mês subsequente,  o anda-
mento da execução das ações e etapas, cujas informa-
ções quantitativas e qualitativas são disponibilizadas 
via internet, para subsidiar a tomada de decisões. 
Cerca de 50 agentes responsáveis por ações e etapas, 
entre servidores, secretários e magistrados, receberam 
treinamento para trabalhar com o Simplan, que dispõe 
de uma série de ferramentas de operação e de Guia de 
acesso ao Sistema.
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A receita própria do TJPA cresceu 29,57% em relação a  
2012, com uma arrecadação de R$ 76,1 milhões, obtida 
graças aos ganhos em eficiência, fiscalização rigorosa 
das receitas judiciais e extrajudiciais, crescimento de 
62% da receita das Custas dos Juizados Especiais e ele-
vação dos Rendimentos de Depósitos, gerado pelo spre-
ad, uma variação positiva de 42,84%. Dados a seguir 
mostram o que foi arrecadado nas receitas componen-
tes do FRJ.
A arrecadação da receita judicial, composta pela taxa 
judiciária, custas e despesas judiciais, somou, em 2013, 
R$ 31.137.775,84, acréscimo de 29,11% em relação a  
2012. Esse êxito se explica pelo crescimento de 62% 
da receita das Custas dos Juizados Especiais, o equiva-
lente a  R$ 1.554.477,13; pela fiscalização em 68 uni-
dades judiciárias efetivada em conjunto com a equipe 
de correção; fiscalização autônoma em 21 unidades ju-
diciárias; implantação do 
Sistema de Custas Web; e 
nomeação de 5 fiscais de 
arrecadação.

Para 2014, a perspectiva é ainda de maior incremento 
nas receitas próprias, dada a  aprovação da Lei nº.7.758, 
de 11 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a atua-
lização monetária da Tabela de Custas - vigente deste 
2006 -, em 47,98%.
A receita extrajudicial, composta pela taxa de fiscalização,  
comercialização dos selos de segurança, taxa de distribui-
ção dos cartórios de protesto e repasse dos cartórios in-
terinos, teve incremento de 20,68%, decorrente de ações 
como a recuperação de créditos de inadimplência equi-
valentes a 15% da receita do extrajudicial; excedente de 
remuneração dos cartorários interinos; correição em 62 
cartórios; fiscalização autônoma em 16 cartórios; fiscali-
zação on line em 39 cartórios.
A receita extrajudicial também terá incremento em 
2014 com a aprovação da Lei nº 7.766, de 19 de dezem-
bro de 2013, que faz a atualização monetária da Tabela 
de Emolumentos dos atos notariais e registrais - vigen-
te desde 2009 -, no percentual de 25%.
As receitas dos Rendimentos de Depósitos, geradas 
pelo spread, foi 42,84% maior do que em 2012, uma 
evidência clara dos ganhos de eficiência no controle da 
gestão. 

Justiça Itinerante garante R$ 2,4 
milhões no Orçamento da União

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, numa ação pio-
neira, conseguiu captar R$ 2,4 milhões do Orçamento 
Geral da União (OGU), via emendas parlamentares da 
bancada paraense no Congresso Nacional. Os recur-
sos foram destinados à aquisição de dois ônibus para 
o projeto de Justiça Itinerante, apresentado pelo TJPA 
aos parlamentares do Estado em novembro de 2013. O 

objetivo é garantir o aces-
so à Justiça em localida-
des mais distantes, por 
meio do Sistema dos Jui-
zados Especiais e Justiça 
Comum. A iniciativa, res-
paldada pelo diálogo e a 
orientação permanente da 
nova gestão do TJPA, será 
determinante para o for-
talecimento nos recursos 
orçamentários de 2014.

Receita própria cresce 29,57% 
e incremento continua em 2014

reCeitas

33%
Extrajudicial

41%
Judicial

25%
Rendimentos 
de depósitos

1%
Outras 

receitas
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TJPA coordena planejamento 
nacional na região Norte

Poder Judiciário do Pará parti-
cipa do Planejamento Estratégico 

Nacional para o período 2015/2020, 
conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça.  Esse 
trabalho feito em governança colaborativa com to-
das as cortes do País, deu ao processo um caráter 
participativo, de construção coletiva, por etapas, 
desde junho de 2013.
Os grupos de trabalho foram formados para integrar 
os vários segmentos da Justiça (Federal, Estadual, 
Militar, Tribunais Superiores, Eleitoral, Trabalho). 
No caso da Justiça Estadual, que envolve 27 tribu-
nais de vários portes, prevaleceu o critério da regio-
nalidade – Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-O-
este. 

Grupos de trabalho definem estratégias 
da Justiça para o período 2015/2020

O TJPA coordena o 
grupo de trabalho 
da região Norte 
no planejamento 

do segmento da
 Justiça  Estadual 

em âmbito nacional

O
A coordenação nacional da Justiça Estadual ficou a 
cargo do Tribunal de Justiça de Rondônia, enquanto 
que ao TJPA coube a coordenação da Região Norte, 
ambos em regime de votação.
 

Planejamento: representantes de tribunais dos 
estados da região Norte reunidos em Belém
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Boas práticas ganham 
chancela institucional

m Banco de Boas Práticas, com 
iniciativas inovadoras de gestão dos 

próprios magistrados, está à disposição 
de qualquer comarca para ser replicado onde for possí-
vel. Esses projetos, hoje institucionalizadas pelo TJPA, 
foram sistematizados pela Assessoria Especial da Pre-
sidência e disponibilizados pela Central de Pesquisa e 
Apoio à Magistratura. 

“Ribeirinho Cidadão”: 
porto seguro para 
a inclusão social 

O projeto Ribeirinho Cidadão foi criado para asse-
gurar às populações que vivem às margens dos rios 
acesso a direitos e aos serviços públicos.
O atendimento público, inclusive na esfera judicial a 
essas populações, inspirou o TJPA a criar em 2011, 
na Comarca de Altamira, o Projeto Ribeirinho Cida-
dão, que busca a inclusão social na região da Terra do 
Meio. Em 2013, o projeto foi implantado também no 
município de Almeirim, oeste do Pará, com os mes-
mos objetivos.
Almeirim faz divisa com a Guiana Francesa, o Suri-
name e o Amapá,  tem uma vasta extensão territorial 
(72.960,274 km²), dividida em 121 comunidades.  O pro-
jeto foi implementado nas  comunidades às margens 
dos rios Arraiolos, Paru, Chicaia e Jari , oferecendo au-
diências com conciliação, instrução e prolação de sen-

TJPA avaliza oito experiências desenvolvidas por 
magistrados e que podem ser replicadas no Estado 

tença, regularização eleitoral, emissão de carteiras de 
identidade e certidões de nascimento, a partir de reco-
nhecimento voluntário de paternidade; esclarecimentos 
sobre direitos humanos essenciais; consciência para a 
defesa dos direitos e a sua não violação e apresentação 
de possíveis sanções à sua violação. 

Olhar para o 
futuro e direcionar 
objetivos claros

 será o meu norte. 
Todos são chamados 

a colaborar.*

U
Barcos costeiros vão atuar no serviço às 
comarcas de Santarém, oeste do Pará
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“Conquistando a Liberdade”: 
sistema penal e escolas 

articuladas

O Projeto Conquistando a Liberdade articula parcerias, 
patrocínios e apoios para promover novos valores junto 
à população carcerária, fazendo-os se sentirem dignos, 
mesmo na condição de presos. O objetivo é quebrar o 
preconceito em relação ao preso; resgatar-lhe a autoes-
tima; e alertar o aluno da escola pública para viver longe 
do mundo do crime, tudo através de práticas de Educa-
ção Ambiental, conscientizando o preso e a comunidade 
sobre a importância do meio ambiente. 
Por meio da atividade chamada “Papo di Rocha”, o preso 
conta aos alunos como entrou no mundo do crime, a ex-
periência do cárcere, a vida longe da família e as as per-
das com o encarceramento para que o jovem evite atos 
infracionais ou crimes. É atividade de cultura da paz.
O trabalho de recuperação em espaços públicos inclui 
reforma ou conserto de praças, postos de saúde, delega-
cias, hospitais, escolas e cemitérios. Assim, ao tempo em 
que melhoram as condições de áreas públicas, gerando 
qualidade de vida para a população local,  criam a cons-
ciência da preservação do patrimônio público. O projeto 
rendeu ao juiz Deomar Barroso, seu idealizador, menção 
honrosa do projeto Innovare.

“Cidadania Total”: 
acesso aos serviços públicos 

O projeto Cidadania Total foi criado pela Comarca de Au-
gusto Corrêa para garantir à população do município o 
acesso aos serviços públicos em geral: documentos, ser-
viços nas áreas social, cultural, de saúde pública, seguran-
ça, educação e prevenção a drogas, assistência técnica e 

Projeto Ribeirinho Cidadão garante às 
comunidades das margens dos rios acesso a 

direitos e serviços públicos

Justiça Ribeirinha: convênio entre o TJPA e a 
Caixa estenderá o projeto à região do Marajó, 

com a utilização da estrutura da Agência-Barco, 
que reserva espaços a instituições parceiras para 

prestação de serviços sociais. TJPA levará às comarcas 
da ilha audiências de conciliação, reconhecimento 
judicial de união estável e de paternidade, registro 
de nascimento, habilitação de casamento, além de 

serviços de cartórios extra-judiciais e palestras sobre 
combate à violência, direitos da infância e juventude 
e outros temas sociais. O projeto vai atender, a partir 

de 2014, quinze municípios da ilha do Marajó.
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“Biblioteca do Saber”: 
doação de livros abre novas 

perspectivas a detentos

Um novo horizonte a partir da leitura é o princípio 
do projeto de Doação de Livros à Biblioteca do Sa-

ber, criada em 2011, pelo setor pedagógico do Cen-
tro Regional de Recuperação Agrícola Mariano An-
tunes (Cramma), em Marabá. O espaço é pequeno e 
o acervo, modesto, a maioria dos livros é de caráter 
didático, doados pela prefeitura, igrejas, advogados 
e servidores da Justiça, com pouca participação da 
comunidade, onde a iniciativa da biblioteca é des-
conhecida. Como o número de vagas para o acesso 
à educação formal é reduzido no Cramma, a juíza da 
7ª Vara de Execução Penal de Marabá decidiu, com 
a equipe pedagógica, que a participação dos deten-
tos em atividades na biblioteca seria avaliada como 
atividade educacional, contribuindo para a remição 
da pena, na equivalência de um dia remido a cada 
12 horas de leitura. Mas o número de livros é insu-
fi ciente para atender à demanda e tornou-se impe-
rioso aumentar o acervo da Biblioteca do Saber para 
ampliar o acesso à leitura e à remição de penas aos 
detentos do regime fechado no Cramma, cumprindo 
os princípios da Lei de Execuções Penais, que esta-
belece a ressocialização dos indivíduos como objeti-
vo da punição aplicada, permitindo a reinserção so-
cial do custodiado e a perspectiva de devolvê-lo em 
melhores condições à sociedade. 

“Semana da Conciliação Fiscal”:
descontos de até 90% 

em juros e multas 

A Semana de Conciliação em Execução Fiscal surgiu no 
âmbito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital para per-
mitir acordos em demandas já ajuizadas pelo Fisco Muni-
cipal, via política de solução do litígio de forma negociada, 
independentemente das composições feitas pelos devedo-
res perante a Secretaria Municipal de Finanças (Sefi n) em 
confl itos ainda não jurisdicionalizados, visando oportuni-
zar, no curso do processo executivo fi scal, a possibilidade 
de acordo através do parcelamento do débito tributário, 
com descontos de até 90% em juros e multa, em audiên-
cia de conciliação especialmente designada para esse fi m. 
Entre os objetivos da iniciativa estão reduzir o tempo de 
duração da lide na Justiça; reduzir o número de processos 
em tramitação na Vara; e implantar a política de concilia-
ção permanente em execução fi scal, com calendário anual 

Doação de livros ajuda na remição de 
pena aos detentos de Cramma, de Marabá
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extensão rural, resolução de confl itos jurídicos para a re-
gularização da situação civil, casamentos, divórcios, reti-
fi cação de documento, além de reconhecimento da pater-
nidade e estímulo ao congraçamento. Trata-se também 
de uma oportunidade de debate público para a resolução 
de vários outros problemas.
Realizadas nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de novembro, as 
ações envolveram a população da sede do município, 
além das comunidades de Aturiaí, Nova Olinda, Araí e 
Vila Verde. Houve expedição gratuita de documentos 
pessoais, informações sobre direitos assegurados na 
Constituição; soluções de pequenos litígios, divórcio, 
dissolução de sociedade de fato e retifi cação do registro 
civil; defesa da participação comunitária na segurança 
pública, educação e atividades sociais; transmissão de 
conhecimentos básicos em saúde, agricultura, obten-
ção de fi nanciamentos e outras informações para a me-
lhoria das condições de vida das populações rurais; e 
estímulo ao reconhecimento da paternidade.



atividades, além da corriqueira difi culdade de enten-
dimento e leitura do que se expedia.
A solução veio na forma de um treinamento em ser-
viço, com intercâmbio entre servidores de diferentes 
comarcas para a troca de conhecimentos, visando 
a melhoria dos processos de trabalho. Os conheci-
mentos são concretizados em rotinas efetivamente 
implementadas, sob supervisão do magistrado res-
ponsável, possibilitando que o projeto produza real 
efetividade. 
O projeto envolveu os servidores dos fóruns de 
Marabá e Itupiranga, os primeiros coordenando 
treinamento que englobou todos os setores admi-
nistrativos - distribuição, protocolo, UNAJ, cartas 
precatórias, secretarias judiciais, secretaria adminis-
trativa do Fórum e gabinetes, de forma a desenvol-
ver uma política de valorização do servidor público 
com a contínua capacitação profi ssional, em prol da 
efi ciência do serviço forense. A troca de experiên-
cias no próprio local de trabalho, oportuniza a ca-
pacitação em serviço de rotinas práticas, avaliando 
as difi culdades, erros e causas de morosidade, a fi m 
de melhorar as condições para os executores e para 
clientes/usuários. 

“Armário Limpo”: 
congestionamento reduzido

O projeto Armário Limpo surgiu para reduzir o conges-
tionamento no Sistema dos Juizados Especiais, em aten-
ção ao princípio constitucional da duração razoável do 
processo (CF/88, artigo 5º, LXXVIII). 
Levantamento da Coordenadoria de Juizados Especiais 
em oito varas do Estado, no início de 2013, constatou 
elevada taxa de congestionamento; aumento signifi cati-
vo dos acervos; acréscimo das taxas médias de distribui-
ção/ano; pauta de audiências sobrecarregadas; e demora 
na fi nalização de procedimentos.
O projeto institucionalizou mutirões eletrônicos de con-
ciliação, de audiências, de sentenças e de julgamentos 
nos Juizados Especiais, mediante regime de auxílio, vo-
luntário ou não, por magistrados, auxiliares da Justiça e 
servidores.
Eles dão apoio às unidades com elevado número de 
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no âmbito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de 
Belém, envolvendo mutirões em março, junho, setembro 
e novembro, com as parcerias da Prefeitura de Belém e 
de suas secretarias de Assuntos Jurídicos e de Finanças. O 
projeto garante rapidez e efetividade, através de soluções 
não impositivas construídas pelas próprias partes envolvi-
das por meio de negociação, com minimização de custos e 
tempo de duração da lide. 

“Comarcas Amigas”: 
rotinas em regime 

de colaboração

O projeto Comarcas Amigas veio para suprir a neces-
sidade de padronização de rotinas administrativas 
nas secretarias das comarcas, que ocasionava pro-
cessos indesejáveis de retrabalho, excessiva demora 
na produção de um ato, lentidão na consecução de 

A conciliação fi scal garante descontos de 
até 90% dos juros em caso de negociação
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reconhecimento voluntário da paternidade. Trata-se de 
oportunizar a pais e fi lhos, separados pelas contingên-
cias da vida, um momento de convivência que vá além 
dos benefícios sociais da formalidade legal, tais como 
garantia do direito ao reconhecimento do estado de fi -
liação, do direito ao nome, do direito à pensão alimen-
tícia, de direitos sucessórios, e de conhecer sua origem, 
e sua história familiar, além da redução signifi cativa de 
ajuizamentos de ações, desafogando o Judiciário local. O 
projeto garante a pais e fi lhos envolvidos nos reconheci-
mentos voluntários de paternidade o reencontro físico e 
emocional, para que valorizem a convivência e o afeto, 
auxiliando-os nesse difícil recomeço, com um ambiente 
de alegria e confraternização, programações esportivas, 
culturais, entre outras atividades que incentivem a rea-
proximação, como almoço e entrega de brindes, parti-
cipação de pais e fi lhos em atividades esportivas, como 
corrida e futsal, com medalhas de honra ao mérito aos 
vencedores; sorteio de prêmios, almoço festivo com pro-
gramação cultural e demonstração de artes marciais; e 
entrega de certifi cados aos pais.

“Recomeço”: 
reconhecimento da 

paternidade sem formalidades

O projeto Recomeço surgiu no âmbito da 3ª Vara Cível 
da Comarca de Santa Izabel do Pará, como ação com-
plementar ao projeto “Pai Presente”, que estimula o 
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processos em tramitação, no aguardo de audiências 
de conciliação e/ou instrução e julgamento, bem como 
os que só dependem de sentenças. A ação, em parceria 
com o Ministério Público e a Defensoria, é avaliada a 
cada três meses. A remuneração dos magistrados e ser-
vidores, pelos trabalhos extras, é defi nida por ato da 
Presidência.

 Recomeço: expeeriência garante a pais e 
fi lhos reencontro para além da formalidade 



O Portal do TJPA democratiza o acesso à 
informação no âmbito do Judiciário

A sede do Judiciário 
na web

Justiça, além de ser feita, precisa 
ser lida e ouvida. Sua comunica-

ção com o jurisdicionado exige fer-
ramentas modernas e conteúdo pautado nos serviços 
ao cidadão. Durante o ano de 2013, o TJPA ganhou dois 
grandes aliados nesse sentido: o novo Portal do Tribu-
nal, lançado em julho, e a Rádio Web Jus, inaugurada 
em setembro. Ambos estão integrados à Coordenado-

TJPA investe em modernas ferramentas para 
melhorar sua comunicação com a sociedade

A implementação 
da rádio web e de 

outras modalidades 
de divulgação das 

atividades judiciais 
merecerá atenção 

especial*
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ria de Imprensa, setor responsável pela comunicação 
do TJPA. 
O Portal, com novo layout, passou a oferecer mais espa-
ço para notícias e serviços, facilitou a consulta de infor-
mações ao público externo e criou um portal específi co 
para o público interno. 
A Rádio Web Jus levou ao ar, cerca de 100 reportagens, 
além de fazer a transmissão on line do Tribunal Ple-

no, às quartas-feiras. Nada menos do que 512 rádios 
de 144 municípios paraenses utilizaram matérias da 
Rádio Web Jus, num total de 68 mil ouvintes poten-
ciais. Há mais de 3.000 emissoras de rádio, em todo 
o Brasil, que recebem o conteúdo da Web Rádio Jus. 
Considerando o público potencial de cada emissora, o 
conteúdo já atingiu, no estado do Pará, mais de 2 mi-
lhões de ouvintes.

Web rádio jus

Há 

5.000 
rádios, em todo 

o Brasil, que recebem 
o conteúdo do Web 

Rádio Jus

Foram 
produzidas 

mais de 

100 
reportagens em 

6 semanas de 
trabalho.

Foram 
acessadas 

mais de 

4.000 
vezes pelas 
emissoras

Considerando 
o público potencial 
de cada emissora, o 
conteúdo já atingiu, 

no Pará, mais de 

2 milhões 
de ouvintes.

A Rádio Web do TJPA 
já chegou a mais de 2 
milhões de ouvintes
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Media training

Para tornar mais aberto o canal entre o 
TJPA e a imprensa, foi realizado, em se-
tembro de 2013, na sede do Tribunal, um 
curso de media training para 22 magistra-
dos de comarcas da capital e do interior.  
Além de conhecer como funcionam os 

Considerando 
o público potencial 
de cada emissora, o 
conteúdo já atingiu, 

no Pará, mais de 

2 milhões 
de ouvintes.

Em todo o Brasil, 

335 
municípios acessaram 

o conteúdo da 
Web Rádio Jus.
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veículos e como atuam os profissionais 
de comunicação, o magistrado partici-
pou de entrevistas simuladas e avaliou 
a importância do conhecimento sobre o 
assunto em pauta antes de enfrentar as 
câmeras. 

Media training: Profissionais de jornalismo com vasta 
experiência no mercado preparam os magistrados para se 

relacionar com os meios de comunicação



Capacitação é o carro-chefe 
da gestão de pessoas 

capacitação foi a principal fer-
ramenta da política de gestão de 

pessoas em 2013: foram 25.280 ho-
ras de cursos presenciais, externos e congressos, envol-
vendo 1.621 servidores.
A recepção de novos servidores, no âmbito do Progra-
ma de Ambientação Multiprofissional, também teve sua 
carga horária ampliada para absorver novos temas e pa-
lestrantes, com programação específica para os cargos 
de Oficial de Justiça, Contador e Psicólogo. O objetivo 
é assegurar aos servidores informações que facilitem o 
cumprimento das rotinas diárias.

Foram mais de 25 mil horas de cursos presenciais, 
externos e congressos, envolvendo 1.621 servidores

Especialização em
liderança e gestão
e programas de
valorização dos

servidores terão
atenção especial* 
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O programa de ambientação de novos 
servidores incorporou temas e palestras

Formação de líderes gestores

O TJPA propiciou a participação de sete desembargado-
res no Programa de Gestão Avançada do APG Amana

*Trecho do discurso de posse da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará



-Key, organização de excelência especializada na forma-
ção de líderes e de gestores em todo o Brasil. Trata-se de 
programa intensivo, que tem como foco a reinvenção da 
estratégias de gestão e dos papéis a serem desempenha-
dos pelos líderes, de forma inovadora e criativa.

Banco de Talentos cria 
novas oportunidades

O Banco de Talentos agrega ao Portal do Servidor uma fer-
ramenta moderna, que permite à administração conhecer 
as habilidades e a formação profissional e acadêmica dos 
magistrados e servidores, abrindo a possibilidade de lota-
ção do servidor em áreas onde ele possa dar maior contri-
buição e garantir a melhoria da prestação jurisdicional.

Tabela de substituição garante 
regularidade dos serviços

A substituição de magistrados passou a ser regulada por 
uma tabela automática nas unidades judiciárias de 1º grau, 
que abarca férias, licenças, impedimentos e suspeições, 
visando a regularidade dos serviços, em face do interesse 
público. De tal forma que os magistrados sabem com ante-
cedência quando, onde e em que condições atuarão em ca-
sos de substituições, todas elas devidamente remuneradas.
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Banco de Talentos abre perspectivas de 
lotação a partir da formação dos servidores 

29 Desembargadores
1 Juiz auditor (JME)
84 Juizes de 3ª entrância
97 Juizes de 2ª entrância

57 Juizes de 1ª entrância
60 Juizes substitutos
3 Pretores
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331 magistrados - 2013

total de serVidores 2013

449  2º Grau

449

823

213

754
88

46

1.555

2.378  1º Grau

2.239  Capital 1.689  Interior

259  Juizados especiais

842  Administração



Motivação busca multiplicar atitudes 
em prol da qualidade de vida

Qualidade de Vida é o que inspira as várias atividades 
motivacionais desenvolvidas no TJPA. Em 2013, a agen-
da do Tribunal foi intensa nessa área: Café com a Presi-
dente, Dia Internacional das Mulheres, Dia das Mães, 
Expo Servidor, Concurso de Fotografia, IV Campeonato 
de Futebol do Dia dos Pais, conversa sobre Câncer de 
Mama, em comemoração ao Outubro Rosa, Semana do 
Servidor 2013, caminhada Ecológica no Parque do Utin-
ga, Feira Orgânica e coral do Poder Judiciário; arreca-
dação de roupas e material de higiene às mulheres dos 
abrigos cadastrados na 1ª, 2ª e 3ª Varas de Violência Do-
méstica e Familiar; Vacinação para imunização contra 
gripe em parceria com a Sesma; comemoração ao Dia 
Mundial contra as Hepatites Virais B e C; Solidariedade 
ao Banco de Leite da Santa Casa, com o tema “Ajude 
uma mãe a alimentar seu filho”, entre outras ações.

Estímulo à prevenção é o foco do 
programa de saúde

O “Programa Saúde do Judiciário” estimula servidores 
e magistrados à avaliação médica para a prevenção de 
doenças ocupacionais ou crônicas. Há um padrão para 

Feira de 
Artesanato do 
Dia das Mães: 
servidoras da 

Justiça revelam 
uma variedade 

de talentos 

Palestra de 
saúde para 

os servidores 
envolvendo a 
prevenção de 

doenças
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exames de acordo com a faixa etária e uma pesquisa 
identificou os problemas do atendimento para as cor-
reções necessárias.
Convênio com a Fundação de Atendimento Sócio-edu-
cativo do Pará (Fasepa) garante bolsa-trabalho a ado-
lescentes infratores, cabendo à divisão médica super-
visioná-los, atendê-los e orientá-los. Há uma bolsa em 
Marabá, uma em Santarém e dez na Região Metropoli-
tana de Belém.
O Projeto “Sorrisos Felizes”, criado em 2003,  em 2013, 
garantiu tratamento odontológico aos servidores de 
cinco comarcas do interior: Bujaru, Mãe do Rio, Baião, 
Abaetetuba e Curuçá. O atendimento inclui servidores 
de outros órgãos cedidos ao TJPA. Foram atendidos 529 
pacientes – entre magistrados, servidores e dependen-
tes – totalizando 2.765 procedimentos. 

Estágios abrem a porta do mercado 
de trabalho a milhares de jovens

O TJPA também é a primeira porta aberta no merca-
do de trabalho para milhares de jovens acadêmicos de 
direito e de outros ramos profissionais. Há 828 esta-
giários lotados nas comarcas do interior e da capital, 
123 dos quais de nível médio e 705 de nível superior. 
Entraram em 2013, 785 estagiários.

Caminhada 
divulga ações 

do TJPA 
e alerta 

população sobre 
aplicação da 
Lei Maria da 

Penha

Feira Orgânica: 
iniciativa 

estimula hábitos  
saudáveis e de 
preservação 

ambiental entre 
os servidores
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Ensino a distância amplia 
acesso à capacitação

consolidação do ensino a dis-
tância (EaD) no âmbito da Escola 

Superior da Magistratura (ESM) 
permitiu ampliar o alcance dos cursos em convênio de 
cooperação técnica com as demais ESM do Brasil. O mé-
todo adotado em todos os cursos promovidos pela ESM 
combina o presencial com apoio das ferramentas infor-
matizadas.  
Esse ambiente virtual acessível incrementou a procura 
pelos cursos, que registraram mais de 2,9 mil inscrições 
em 2013. Graças ao sistema EaD, servidores e magistra-
dos têm acesso a eventos transmitidos via Internet, com 
o respectivo controle de participação virtual. O sistema 
também assegura a professores e alunos disponibilidade 
de informação em tempo integral, via quadro de avisos e 
mensagens no ambiente virtual.
Foram 2.511 horas de atividades acadêmicas, dentre as 
quais se destacam os cursos de formação continuada, 19 
deles credenciados pela Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) para vitali-
ciamento e aperfeiçoamento, além das qualificações de 

Escola Superior da Magistratura chega mais 
longe, com mais eficiência e mais economia 

A formação e 
capacitação 

de servidores 
merecerão 
atenção 
especial*

Aula 
inaugural da 

ESM para 
os novos 

magistrados 
efetivados 

pelo TJPA em 
2013

66

éR
Ik

A 
N

u
N

ES

*Trecho do discurso de posse da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

servidores com o objetivo de fortalecer as equipes inter-
displinares que atuam no âmbito do TJPA.

ESM ganha novo espaço 
para as aulas

Destaca-se ainda a reforma do prédio da ESM, amplia-
do para melhor atender às atividades didático-pedagó-
gicas e assegurar melhores condições de trabalho aos 
servidores, bem como a circulação de duas edições da 
revista “A Leitura”, disponibilizada em formato eletrô-
nico e com um conselho editorial composto por juris-
tas e magistrados nacionais e de fora do país. 

Tribunal de JusTiça do esTado do Pará      RelatóRio de Gestão 201370



agenda soCioambiental

ela primeira vez na sua história, o 
TJPA retirou do Arquivo Geral docu-
mentos que já cumpriram o prazo de 

temporalidade. Antes de ser destinado às 
cooperativas de reciclagem conveniadas, o 

descarte foi submetido a fragmentadoras industriais de 
papel, nos moldes exigidos pelo Conselho Nacional de 
Justiça. Foram descartados:

Descarte ajuda 
cooperativas de 
reciclagem

TJPA abre espaço 
no arquivo para 
organizar melhor 
sua documentação

P
529 
agravos da 
Comarca 
de 
Ananindeua

12.259
documentos 
com a relação 
nominativa de 
concursos

1.906 
documentos 
de 
acompanhamento 
de estágios

Estantes deslizantes: investimento para 
melhorar a organização dos documentos
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Aqui estou, 
seguindo as 

pegadas de São 
Gregório Magno: 

‘não é aos saltos 
que se sobe uma 

montanha, mas a 
passos lentos.*

Gestão de documentos padroniza 
métodos para administrar o acervo

Entre agosto e novembro de 2013 foram remaneja-
dos cerca de 1 milhão de documentos, abrindo espaço 
para a guarda do material acumulado nas secretarias 
dos Fóruns. O novo Anexo I, na Rua Bernal do Couto, 
1291, e as 784 estantes deslizantes nas duas unidades 
do Arquivo foram fundamentais para organizar me-
lhor a documentação. 
Um novo sistema de gerenciamento e controle de do-
cumentos de arquivo, desenvolvido em parceria com 
a Secretaria de Informática, está em fase de testes; 
e uma nova funcionalidade do Sistema Libra, antes 
exclusiva do setor de distribuição, cadastra processos 
arquivados e não inseridos em um sistema eletrônico, 
facilitando a identificação no acervo.
Essa política de gestão de documentos, que padroni-

Ananindeua 

Recebeu estantes, computadores, mesas, bolsistas es-
tagiários e treinamento, o que possibilitou a listagem 
de eliminação dos 529 agravos recomendados para 
descarte. 

aVanços

1 
milhão 
de documentos 
remanejados 

novo anexo i

784
estantes
deslizantes

Novo sistema 
de gerenciamento 
de documentos 
de arquivo

arquiVo
Remessas recebidas 
em 2013

Área Cível 27.241
Área Penal 17.143
2º Grau 15.450
TOTAL GERAL 59.834

za métodos para melhor administrar o acervo, já foi 
compartilhada com os arquivos das comarcas de Ana-
nindeua, Paragominas, Parauapebas e Santarém. Em 
2014 serão atendidos os polos de Castanhal, Maritu-
ba, Marabá e Tucuruí. 

Treinamento para digitalização de 
processos: métodos compartilhados
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Paragominas

Servidores do Arquivo Geral usaram o sistema Libra 
para organizar e controlar o acervo da 1ª e 3ª Varas Cí-
veis da comarca.

Santarém

Em Santarém, convênio de cooperação técnica entre 
a comarca e a Universidade Federal do Oeste do Pará 
(Ufopa) zelará pela documentação histórica da Caba-
nagem, comprometida pelo tempo e pela falta de cui-
dados especializados. O objetivo é higienizar, identifi-
car e conservar os processos de natureza histórica.  A 
Ufopa disponibilizará cópia digitalizada ao TJPA para 
que a documentação possa ser divulgada, conhecida 
e pesquisada, preservando a memória institucional 
e a cultura do povo do Pará. Para 2014 está prevista 
contratação de mão de obra e treinamento para a or-
ganização do acervo.

 A I Semana do Arquivo, Biblioteca e Museu reafir-
mou o papel estratégico desses setores no âmbito do 
TJPA. Cooperação, formação e informação foram pon-
tos altos do evento. Técnicos do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ), integrantes do Programa 
Nacional de Documentação e Memória do Judiciário 
(CNJ/Proname), deram treinamento aos servidores 
de secretarias e da Divisão de Documentação sobre 
o Uso das Tabelas Unificadas do CNJ, que visam a 
uniformização da classificação processual em todo o 
País.
As egressas do Sistema Penal que trabalham na Cen-
tral de Digitalização do TJPA participaram também 
de mini-curso sobre “O Uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) e a Higienização docu-
mental”, com orientações sobre a prevenção de do-
enças e a correta higienização para melhorar a ima-
gem digital dos documentos.

Memória e formação têm 
papel estratégico no TJPA

1ª Vara: 3ª Vara: 4.635
processos

2.994
processos

O Coral do TJPA se apresenta durante a I 
Semana do Arquivo, Biblioteca e Museu
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TJPA faz inventário 
e amplia patrimônio 

m 2013, o TJPA iniciou o inventário 
e a regularização dos documentos de 

seu patrimônio. O que não tinha mais 
uso funcional foi doado para instituições da socie-
dade civil. 
Até dezembro de 2013, o TJPA inventariou 20% 
dos 56.500 itens tombados como patrimônio da 
Justiça no Pará, cerca de 11,3 mil itens. Regula-
rizou também a documentação dos bens imóveis, 
organizando e mantendo arquivo e cópias dos tí-

Inventariados mais de 11 mil 
dos 56,5 mil itens tombadosE

ComPra e Valor (r$)

Móveis

R$ 2,037 milhões

Preocupação 
ambiental sai 
do papel e 

entra nas rotinas 
do dia a dia 
do Tribunal
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Investiu ainda mais de R$ 13milhões  nas seguintes ações:

Tribunal agrega novos 
itens ao patrimônio

O Tribunal  investiu na compra de novos bens para 
atender as necessidades de serviço das comarcas da 

capital e do interior do Estado e pautou suas aquisi-
ções pela responsabilidade socioambiental. 

tulos de domínio e posse, com as respectivas plantas 
dos bens patrimoniais.

Equipamentos de Informática

R$ 5,355 milhões



A requisição on line de materiais e a substituição dos co-
pos descartáveis e dos sacos usados pelo almoxarifado, por 
canecas e sacolas, respectivamente, mostram que a preocu-
pação ambiental do TJPA  sai do papel para a ação concreta 
no dia a dia.

Veículos

R$ 5,895 milhões

Preocupação ambiental sai do 
papel para as ações do dia a dia
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Almoxarifado substituiu sacos plásticos 
por uma sacola reciclável
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2º Curso de Formadores em Direito 
Registral para a Amazônia Legal

m parceria com a Escola Paulista de Magis-
tratura, dirigida pelo desembargador Arman-

do Sérgio Prado de Toledo, e Escola Superior 
de Magistratura do Pará, o TJPA realizou, em setembro 
de 2013, o II Curso de Formação de Formadores em Direi-
to Registral para a Amazônia Legal, no auditório Agnano 
de Moura Monteiro Lopes, do Fórum Cível da Capital. O 
evento tratou de assuntos como a qualificação e suscita-

Evento esclareceu mudanças no registro de imóveis 
diante dos avanços na legislação fundiária

Tema é central na 
região amazônica 

e no Pará, palco de 
inúmeros conflitos 
relacionados à 

posse da terra

E
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ção de dúvidas no registro de 
imóveis, a reserva legal no 
novo código florestal, impli-
cações no registro de imóveis 
rurais e detalhes do Programa 
Terra Legal.
Considerado um tema central 
para a região amazônica, de 
grande complexidade e gera-
dor de conflitos, as questões 
relacionadas ao registro de 
terras são de grande interes-

se de autoridades e instituições que pos-
sam contribuir para a solução de proble-
mas envolvendo o direito registral. Na 
ocasião também foi assinado o Termo de 
Cooperação de Acesso à Central de Indis-
ponibilidade de Bens, ao Sistema de Pe-
nhora on line e Intercâmbio de Informa-
ções por Meios Eletrônicos, entre o TJPA 
e a Associação de Registradores Imobili-
ários de São Paulo (Arisp), que facilitou 
consultas e permuta de informações en-
tre os dois Estados, na área judicial.

Formação: 
curso 

abordou as 
mudanças 

na legislação 
fundiária e 
ambiental 
no País

Membros do 
Conselho da 

Magistratura 
cerimônia de 
outorga da 

medalha:  (da 
esq. para a dir.): 
desembargadores 
Roberto Gonçalves 

Moura, Helena 
Dornelles, Milton 

Nobre, Luzia 
Nadja, João 

Maroja, Maria 
do Céo Coutinho 
e Vera Araújo de 

Souza
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Conselho da Magistratura outorga 
Ordem do Mérito Judiciário

O Conselho da Magistratura escolheu 47 
personalidades que se destacaram por 
contribuir com o engrandecimento do 
Estado do Pará e, particularmente, do Po-
der Judiciário  para serem homenageadas 
com a outorga das comendas da Ordem 
do Mérito Judiciário. A solenidade foi re-
alizada na Igreja de Santo Alexandre, em 

22 de agosto de 2013. Órgão maior de ins-
peção e disciplina em primeira instância 
e de planejamento e administração em 
primeira e segunda instância, o Conselho 
é presidido pela Desembargadora Luzia 
Nadja Guimarães Nascimento Presiden-
te do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e 
composto por sete desembargadores.



Controle interno dá salto 
no cumprimento de metas 

rigoroso controle interno da ges-
tão no TJPA assegurou, ao longo de 

2013, o cumprimento da maioria das ações 
previstas na Meta 16 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). De fevereiro ao final do ano, o Tribunal evoluiu 
de 18% para 88% no cumprimento a meta. De 17 ações 
previstas para fortalecer o controle prévio nas unidades 
judiciárias, três haviam sido alcançadas até o segundo 
mês do ano. O planejamento viabilizou a execução de 
outras 12 ao longo do ano, perfazendo 15 metas. As 

Manual de Procedimentos normatizou 
áreas estratégicas da gestão

O De fevereiro a 
dezembro, o TJPA 
saltou de 18% 
para 88% no 

cumprimento das 
ações previstas na 
Meta 16 do CNJ

Controle Interno: prática 
institucionalizada 
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duas restantes referem-se à avaliação do controle inter-
no e serão cumpridas em 2014.

Manual de procedimentos

O Manual de Procedimentos para a Elaboração de Nor-
mativos Técnicos e Administrativos, publicado em 19 de 
novembro de 2013, por meio da Portaria nº 4618/2013-
GP, foi uma ferramenta fundamental, pois estabeleceu 
um padrão de procedimentos para a normatização téc-
nica e administrativa em áreas estratégicas da gestão.

Sistema de controle 

A partir de núcleos de controle interno formados em 
todas as unidades judiciárias, foi institucionalizado o 
Sistema de Controle Interno do TJPA, pela Portaria nº 
4779/2013-GP, publicada em 28/11/2013, que regula-
menta essa atividade no TJPA.

AUDI

Em parceria com a Secre-
taria de Informática, foi 
desenvolvido o Sistema de 
Auditoria Interna – AUDI, 
iniciativa pioneira no âm-
bito do judiciário brasilei-
ro. O sistema AUDI, em 
primeiro momento abran-

nica e administrativa em áreas estratégicas da gestão.

A partir de núcleos de controle interno formados em 
todas as unidades judiciárias, foi institucionalizado o 
Sistema de Controle Interno do TJPA, pela Portaria nº 
4779/2013-GP, publicada em 28/11/2013, que regula-

CumPrimento 
das metas

18%

88%

ge as fases de “execução e relatório”, mas está projetado 
para abranger todas as fases da auditoria: planejamen-
to, execução e relatório, bem como armazenamento dos 
documentos auditados (papeis de trabalho). 

Seminários de Controle Interno atualizam 
as rotinas e padronizam prrocedimentos
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Tribunal tem novo sistema 
de jurisprudência

m novo sistema vai melhorar a in-
dexação e agilizar consultas à base 

de dados de jurisprudências do TJPA. A fer-
ramenta de consulta e de padronização de acórdãos, 
no Portal Eletrônico e no Sistema de Acompanha-
mento Processual de 2º Grau (SAP2G). O novo siste-
ma, desenvolvido pela Secretaria de Informática do 
TJPA, está sob a responsabilidade da Comissão de 
Jurisprudência, Biblioteca e Revista do TJPA e vai 
aprimorar um serviço já existente, que pode ser con-
sultado por advogados, magistrados, professores, 
alunos ou quem mais possa interessar. 

Serviço existente foi aprimorado e pode ser 
acessado por juízes, advogados e estudantesU Comissão de 

Jurisprudência, 
Biblioteca e 

Revista do TJPA é 
responsável pela 

gestão da nova 
ferramenta de 

consulta

Desembargadora Vera Araújo apresenta o novo 
sistema que facilita consultas de jurisprudência
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Equipe técnica dá suporte às 
demandas dos magistrados

ualidade, credibilidade, agilidade e 
efi ciência credenciam o apoio téc-

nico-jurídico e técnico-administrativo 
dado pela Central de Pesquisa e Apoio à Magistratura 
(CPAM) aos magistrados, sobretudo no interior do Es-
tado, onde as condições de comunicação são precárias e 
o sinal da internet é de baixa velocidade. Acionada por 
e-mail ou por telefone, a equipe da CPAM sai a cam-
po em busca de jurisprudências, acórdãos, informações 
técnicas, situação funcional, garantindo ao magistrado 
resposta célere e objetiva ao apoio solicitado.
Dos 547 atendimentos em 2013, 371 foram ao interior 
do Estado e 176 à capital. Foram 1.279 serviços, 1.165 

Centro de Pesquisa e Apoio 
responde pela difusão de material 
jurídico-científi co aos juízesQ Dos 547 

atendimentos 
feitos em 2013, 

371 foram de 
demandas do

interior do Estado.

responde pela difusão de material 

A CPAM TAMBéM GERENCIA OS SEGUINTES SISTEMAS DE TERCEIROS

BACENJUD
Repassa 
automaticamente as 
ordens judiciais aos 
bancos, diminuindo 
o tempo de 
tramitação, 
garantindo máxima 
segurança de 
tecnologia 
sofi sticada de 
criptografi a de 
dados, reduzindo os 
custos com recursos 
humanos e materiais.

e-CNJ
Sistema de 
Processo 
Eletrônico do 
Conselho Nacional 
de Justiça, que usa 
Certifi cado Digital 
para assegurar 
a veracidade da 
identifi cação 
do portador 
ao requerer, 
consultar e prestar 
informações ao 
CNJ.

INFOJUD
Sistema de 
Informações 
ao Judiciário, 
serviço oferecido 
aos magistrados 
(e servidores 
por eles 
autorizados), 
cujo objetivo 
é atender às 
solicitações do 
Poder Judiciário 
à Receita 
Federal.

INFOSEG
Integra as 
Informações 
de Segurança 
Pública, Justiça e 
Fiscalização, como 
dados de inquéritos, 
processos, de armas 
de fogo, de veículos, 
de condutores, de 
mandados de prisão, 
dentre outros entre 
todas as unidades da 
Federação e Órgãos 
Federais.

RENAJUD
Ferramenta eletrônica que 
interliga o Poder Judiciário 
e o Departamento Nacional 
de Trânsito – Denatran, 
possibilitando consultas 
e o envio, em tempo 
real, de ordens judiciais 
eletrônicas de restrição 
e de retirada de restrição 
de veículos automotores 
na Base Índice Nacional 
(BIN) do Registro Nacional 
de Veículos Automotores – 
Renavam.
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dos quais de caráter técnico-administrativo e 114 téc-
nico-jurídico. A CPAM também instituiu três bancos de 
dados: o de boas práticas, com oito projetos; o de infor-
mações, que cria um índex com ferramenta de buscas 
dos atos administrativos e legislativos de interesse dos 
magistrados; e o de sentenças.
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Bombeiros formaram 84 brigadistas 
contra incêndios no TJPA

qualificação de servidores do 
TJPA em prevenção, combate a 

incêndio, primeiros socorros e 
abandono de área sinistrada formou 84 

brigadistas, distribuídos nos prédios do Judiciário da 
Região Metropolitana de Belém, aptos a adotar as pri-
meiras ações de emergência até a chegada do Corpo de 
Bombeiros. 
O prédio Sede do TJPA também dispõe de um Plano de 
Emergência que  enumera as ações a serem executadas 
pelos militares e pelo público para garantir uma eva-
cuação sem tumulto, com segurança e no menor  tem-
po possível. A previsão é de que até fevereiro de 2014 
haja a primeira ação simulada. Em seguida, as mesmas 
atividades serão executadas  no Fórum Criminal da Ca-
pital, Fórum Cível, Fórum de Ananindeua e Fórum de 
Icoaraci.
A Subcoordenadoria Bombeiro Militar do TJPA fez 
também a catalogação de informações sobre os prédios 
do Poder Judiciário no que se refere às Normas de Se-
gurança contra Incêndio e Pânico. Dos 144 prédios, só 
dois tinham Habite-se (com validade vencida) e um com 

Servidores passam por treinamento em 
primeiros socorros, em casos de sinistrosA

atestado regular. Já foram obtidos cinco Habite-se e fo-
ram feitas 106 vistorias, com relatórios validados pelo 
Auto de Vistoria Anual do Corpo de Bombeiros (AVCB) 
que traçam o diagnóstico do que precisa ser resolvido 
para posterior liberação do Habite-se. Estas ações estão 
sendo cumpridas em virtude da Implantação da Seção 
de Atividades Técnicas na Coordenadoria Militar.

Servidores do TJPA recebem treinamento 
para dar início ao combate a incêndios
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Plano de 
emergência enumera

 ações para garantir
 evacuação sem

 tumulto, com
 segurança e no menor

 tempo possível
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Parcerias interinstitucionais 
reforçam ação do Judiciário 

Tribunal firma acordos para ampliar serviços, 
aprimorar gestão e agilizar processos 

Desembargador 
Ronaldo Valle 

fala sobre  
parceria 

com Codem para 
regularizar 

áreas 
patrimoniais
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CARTÃO COMBUSTÍVEL – BANPARÁ  - Convênio com o 
Banpará criou o Sistema Cartão Combustível, ferra-
menta de gestão da frota que disponibiliza, em tempo 
real, via Web, os recursos destinados ao abastecimento 
de veículos do TJPA.
  
REGULARIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ÁREAS 
PATRIMONIAIS – CODEM  - A retificação das matrícu-
las das áreas patrimoniais do município de Belém, 
com dados modernos e georreferenciados, é o objeto 
do Termo de Cooperação firmado entre o município, 
o TJPA e os Serviços de Registro de Imóveis do 1° e 
2º Ofício da capital. A ação visa ampliar e garantir 
precisão ao controle do patrimônio da Companhia de 
Desenvolvimento da Área Matropolitana de Belém 
(Codem). A Corregedoria da Região Metropolitana de 
Belém é responsável, dentre outras atribuições, por 
uniformizar os entendimentos jurídicos quanto às 
exigências para a inscrição de títulos de domínio ou 
retificação ou dos registros sobre as áreas identifica-
das pela Codem. 
  
CERTIFICADO DIGITAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
- Convênio para emissão, pela CAIXA, de 750 atendi-
mentos para emissão de Certificados Digitais do tipo 
A3 a serem utilizados pelos servidores do TJPA. Os 
certificados são importantes à execução das atividades 

meio e fim por parte dos servidores, para a tramitação 
interna e externa de processos e documentos digitais, 
especialmente no sistema de processos administrativos 
digitais, o SIGA-DOC, o que confere maior celeridade 
aos trabalhos.
  
CONVÊNIO COM A SUSIPE - Parceria para assegurar con-
dições à recuperação e reintegração dos apenados do 
Sistema Penal do Pará ao convívio social.
 
RENATO CHAVES  - Cooperação Técnica entre TJPA, 
Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública 
e Centro de Perícias Renato Chaves para agilizar e 
disponibilizar laudos periciais com assinatura eletrôni-
ca e certificação digital, inserção de imagens, anexos e 
adaptação de funcionalidades e criação de portal para 
consulta à tramitação, visualização e impressão dos 
laudos periciais, permitindo acesso e uso pelo TJPA e 
Ministério Público.
 
RÁDIO WEB - Convênios com a Defensoria Pública, Mi-
nistério Público, OAB/PA, Tribunal Regional Eleitoral e 
TRT 8ª Região para veiculação de matérias jornalísticas 
institucionais na Rádio Web.

UNICEF - Parceria para assegurar ações conjuntas na 
área de infância e juventude.



Números do CNJ mostram o bom 
desempenho da Justiça no Pará

Produtividade e eficiência do 
Tribunal ganham destaque

ndicadores do “Justiça em 
Números Nacional 2012”, publi-

cados em 2013 pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), demonstram o bom desempenho 
do TJPA com relação à prestação Jurisdicional eficiente 
e célere. Na edição de 2012, ganha destaque a análise 
do Índice de Produtividade Comparativa da Justiça (IP-
C-JUS), que confronta a eficiência dos Tribunais de um 
mesmo ramo do Poder Judiciário, através da análise 
combinatória entre os indicadores de Produtividade 
(Total de Processos Baixados) e indicadores que ava-

I
Gráfico 1

TAXA DE CONGESTIONAMENTO (%) 
DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 2012
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A Justiça em números mostra que o TJPA 
avançou em eficiência e celeridade

liam a Estrutura Orçamentária, Física e Funcional de 
cada Poder, resultando assim, no cálculo do Grau de 
Eficiência de 76% para o Tribunal de Justiça do Pará.
O Judiciário paraense tem a 3ª menor e melhor taxa de Con-
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gestionamento (64%) entre os tribunais estaduais de médio 
porte, abaixo da média nacional de 73% (Gráfico 1).
O TJPA tem a 3ª melhor colocação de Processos Baixa-
dos em relação à quantidade de Casos Novos em 2012, 
indicando o esforço realizado em 112% para diminuir o 
excedente do acervo de processos em tramitação, fican-
do acima da média nacional de 96% (Gráfico 2).
O TJPA obteve a 3ª melhor colocação entre os tribunais 
de médio porte, com 76% de eficiência, ficando acima da 
Média Nacional de 73% em 2012, conforme o indicador 
que avalia a eficiência entre os tribunais de Justiça esta-
duais, calculado pelo CNJ, o IPC-JUS (Gráfico 3).

Oficina capacita juízes para Meta 18 

Trinta e dois magistrados que atuam em Belém e em 
Comarcas do interior do Pará participaram de um curso 
prático de capacitação sobre Improbidade Administra-
tiva. O curso, coordenado pelo juiz auxiliar do Superior 
Tribunal de Justiça e da Escola Nacional de Formação e 

Gráfico 2
TOTAL DE PROCESSOS BAIXADOS 
POR CASOS NOVOS (%) – 2012

Gráfico 3 
IPC-JUS - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE 

COMPARATIVA DA JUSTIÇA ENTRE 
OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 

DE MéDIO PORTE – 2012

Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), Ricardo Chi-
menti, foi desenvolvido em parceria entre o CNJ e a En-
fam para auxiliar no cumprimento da Meta 18. A partir 
de processos já existentes que tramitam nas Comarcas 
do Estado, foi possível debater e analisar as principais 
discussões suscitadas nessas ações. Chimenti  parabeni-
zou o Judiciário do Pará pela criação do Grupo de Tra-
balho da Meta 18, instalado em julho de 2013, para dar 
apoio aos magistrados no cumprimento da determina-
ção do CNJ.
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Juízes do TJPA participam de curso 
prático sobre processos de improbidade
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Oficinas 

Com os temas “Promoção da Autonomia 
de Adolescentes Acolhidos”, “Apadrinha-
mento Afetivo para Crianças e Adoles-
centes com Remotas Chances de Adoção” 
e “Direito de ter Direitos” a CEIJ, junta-
mente com as instituições parceiras na 
programação alusiva ao Dia da Adoção, 

promoveu a capacitação de dezenas de 
agentes integrantes do Sistema de Ga-
rantia de Direitos, e oportunizou a adoles-
centes acolhidos reflexões sobre o direito 
à convivência familiar e comunitária, à 
educação, à saúde, à profissionalização e 
sobre a construção de sua autonomia.  

Programa incentiva apadrinhamento 
de crianças e adolescentes acolhidos 
Em 2013, a Coordenadoria Estadual da 
Infância e Juventude formou o Grupo de 
Trabalho “Programa de Apadrinhamento 
Conta Comigo”, que tem por objetivo ela-
borar uma proposta de apadrinhamento 
para crianças e adolescentes acolhidos 

em Belém, Ananindeua, Marituba e tam-
bém no distrito de Icoaraci. O Grupo é 
composto por equipe interprofissional 
da CEIJ, das Varas de Infância e Juven-
tude e dos Serviços de Acolhimento da 
Região Metropolitana de Belém.  

Grupo de trabalho enfrenta 
violência sexual  
O Tribunal de Justiça do Pará, por meio 
da CEIJ, instalou o Grupo de Trabalho 
para Atendimento Especializado às 
Crianças e Adolescentes Vítimas de 
Violência Sexual. Formado por repre-
sentantes do Judiciário, Ministério Pú-
blico, Defensoria Pública, Ordem dos 

Advogados do Brasil, Polícia Civil e 
Propaz Integrado, o grupo definiu pro-
cedimentos e fluxos da oitiva especial 
de crianças e adolescentes vítimas e 
testemunhas de crimes, conforme re-
comendado pelo Conselho Nacional de 
Justiça.  

Profissionais são 
treinados para ouvir 
A CEIJ e a Escola Superior da Magistra-
tura do Pará elaboraram em conjunto, 
o Projeto de Capacitação em Técnicas 
de Entrevista Investigativa, que iniciou 
em julho de 2011, com o primeiro cur-

so. Em janeiro de 2014, uma nova turma 
começou o processo de formação para 
uso da metodologia do depoimento 
especial, conforme recomendado pelo 
Conselho Nacional de Justiça.  

Depoimentos em ambiente seguro 

Plano de Enfrentamento à Violência 
Sexual passa por revisão 

Norma regulamenta 
procedimentos socioeducativos 

A CEIJ articulou, juntamente com 
a Vara de Crimes contra Crianças 
e Adolescentes da Comarca de 
Belém, a instalação de sala com 
os devidos equipamentos neces-
sários à efetivação da oitiva es-
pecial de crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual. Esse 
procedimento passou a funcio-
nar efetivamente no final do ano 
de 2013. A sala é organizada de 
forma a oferecer o ambiente ne-
cessário para as crianças e ado-
lescentes se sentirem seguras na 
prestação de seus depoimentos.  

 Integrante do Comitê Estadual de En-
frentamento à Exploração e Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescen-
tes, a CEIJ participou dos trabalhos de 
revisão e reedição do Plano Estadual 

A CEIJ elaborou, a pedido da Corregedoria 
de Justiça das Comarcas da Região Metro-
politana de Belém, minuta com objetivo 
de editar normas para a regulamentação 
dos procedimentos relacionados à execu-
ção de medidas socioeducativas. O docu-
mento trata ainda do encaminhamento de 

de Enfrentamento à Exploração e Vio-
lência Sexual contra Crianças e Ado-
lescentes, amplamente discutido pe-
los demais órgãos públicos membros 
do comitê.  

adolescentes às unidades de atendimento, 
do controle de prazo dessas medidas e de 
suas reavaliações. Aborda também ques-
tões relativas  como à forma e ao prazo 
de remessa das guias de execução e de in-
ternação provisória, de acordo com o que 
prevê a Resolução nº 165/2012 do CNJ. 

Oficina “Direito 
de ter Direitos”

BOLETIM cEIj 3

Digitalização de 
Processos de Adoção 
Em 2013 a CEIJ elaborou o Projeto 
“Conhecendo Minha História”, cujo ob-
jetivo é a digitalização dos processos 
de adoção, que tramitaram em julgado, 

nas comarcas do estado do Pará, em 
cumprimento ao que estabelece os ar-
tigos 47 § 8º e 48 do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente.  

Aperfeiçoamento do 
Sistema Socioeducativo 
Em parceria com a Escola Superior da 
Magistratura do Pará, a CEIJ promoveu 
curso de atualização sobre o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo (SINASE), instituído pela Lei 
12.594/2012, e sobre os cadastros nacio-
nais mantidos pelo Conselho Nacional 
de Justiça relativos à infância e juven-

tude. O curso formou 40 pessoas entre 
magistrados e servidores do TJPA e foi 
ministrado pelo juiz José Dantas de Pai-
va, coordenador da Infância e Juventude 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte, auxiliado pelo diretor de Secreta-
ria da 1ª Vara da Infância e Juventude de 
Natal, José Francisco de Souza. 
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Justiça restaurativa e círculos 
da paz são temas de curso 

Alternativas para jovens 
em confl ito com a lei 

Pós – Graduação Lato Sensu em 
Direito da Criança e do Adolescente.  

Com o objetivo de capacitar magistra-
dos e servidores do Tribunal de Justiça 
do Pará e outros profi ssionais do Siste-
ma de Garantia de Direitos, a CEIJ pro-
moveu, juntamente com a Escola Supe-
rior da Magistratura do Pará e FASEPA, 
cursos de formação em Justiça Restau-
rativa e Construção de Círculos de Paz.  
Foram duas turmas, abrangendo 52 alu-
nos. O curso teve como ministrante a 
professora norte-americana Kay Pranis, 
reconhecida internacionalmente, autora 
de diversas publicações na área.  
Além do curso, foi ministrada  palestra 
sobre o tema “Círculos de Justiça Res-

Organizado pelo Executivo estadual, 
o Grupo de Trabalho Justiça Juvenil 
Restaurativa tem o objetivo de discu-
tir estratégias que proporcionem ações 
interinstitucionais na área de Justiça 
Juvenil, assegurando aos adolescentes 
em confl ito com a lei alternativas e 
oportunidades de refl exão, bem como 
de construção de soluções. O Grupo é 
composto pelo TJPA, Ministério Públi-
co, Defensoria Pública, Propaz, FASE-
PA, FUNPAPA, SEGUP, SEDUC, Escola 
de Governo e UFPA.  

Projeto de iniciativa da CEIJ, promo-
vido pela ESM em parceria com o Mi-
nistério Público e a Defensoria Pública, 
com execução da UFPA, com aproxima-
damente 60 alunos, entre magistrados, 
promotores de justiça, defensores pú-

taurativa e de Construção de Paz”, com 
a professora Kay Pranis, envolvendo um 
público de cerca de 300 profi ssionais 
atuantes na área, objetivando ampliar 
as discussões em favor dos direitos de 
crianças e adolescentes. 
Articulação - A CEIJ também dispen-
sou apoio necessário para a implantação 
da Justiça Restaurativa, com as metodo-
logias de Comunicação Não Violenta e 
de Círculos de Construção de Paz, no 
Centro Integrado de Atendimento ao 
Adolescente (CIAA), em Belém, sob exe-
cução da equipe interprofi ssional da 2ª 
Vara da Infância e Juventude. 

Encontro - O tema justiça restaurati-
va também foi abordado no Encontro 
Norte-Nordeste de Cultura de Paz: Jus-
tiça Restaurativa e Mediação de Confl i-
tos, promovido pelo Governo do Pará, 
Terre des Hommes e UNICEF, ocorrido 
em novembro de 2013. A realização do 
evento contou com a colaboração do 
TJPA, através da CEIJ e da apresentação 
pública da prática de Justiça Restaura-
tiva efetivada pela equipe do Centro 
Integrado de Atendimento ao Adoles-
cente - 2ª Vara da Infância e Juventude. 

blicos, advogados e outros. A pós – gra-
duação, já contou com disciplinas como 
História da Infância e da Juventude no 
Brasil e na Amazônia e Família, Socie-
dade e Política Social. Tem previsão de 
conclusão no ano de 2014. 

BOLETIM cEIj4

Melhorias para a execução 
da medida socioeducativa 
Em reunião com representantes de órgãos 
e entidades que compõem os Sistema de 
Garantia de Direitos e Socioeducativo, em 
âmbito estadual, realizada no prédio que 
abriga as Varas da Infância e Juventude 
de Belém, a CEIJ discutiu a defi nição de 
ações conjuntas para a melhoria do aten-
dimento socioeducativo, dispensado aos 
adolescentes autores de atos infracionais. 
Dentre os órgãos integrantes estão o 

TJPA, através da CEIJ e da 2ª Vara da In-
fância e Juventude de Belém, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Ordem dos 
Advogados do Brasil-seccional do Pará, 
Fundação de Atendimento Socioeducati-
vo do Pará (FASEPA), Casa Civil, SEJUDH, 
PROPAZ, COMDAC, SEMEC, FUNPAPA. 
Também foram convidados: SEAS, SE-
DUC, SESPA, SEGUP, SESMA, Gabinete 
do Prefeito e CEDECA/Emaús. 

BOLETIM cEIj

A Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ), órgão permanente de 
assessoria à Presidência do Poder Judiciário, criada em 2010 pela resolução no. 
13-GP, registra, por meio deste informativo, mais um ano de intenso trabalho em 
prol da infância e juventude. Ainda há grandes desafi os conjunturais e estruturais 
a superar a fi m de promover o acesso aos direitos de crianças e adolescentes, o que 
requer compromisso e emprenho de todos os servidores envolvidos com a área. A 
CEIJ agradece a todos que atenderam o convite para efetivar as diversas ações, e 
apresenta neste Informativo algumas das principais ações ocorridas em 2013. 

Apresentação

Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
Coordenador Estadual da Infância e Juventude

Maio: mês dedicado 
ao direito à convivência 
familiar e à adoção 

mês de maio foi de-
dicado a uma série de 

atividades em comemo-
ração ao Dia Nacional da 

Adoção: seminários e ofi -
cinas voltadas à realidade das 

crianças e adolescentes no Pará e à 
promoção de políticas públicas voltadas à 

efetivação dos direitos da Infância e 
Juventude.  Os eventos foram realiza-
dos pela Coordenadoria, em parceria 
com a Escola Superior da Magistra-
tura, Comissão Estadual Judiciária 
de Adoção Internacional, Grupo de 
Apoio à Adoção Renascer, Universi-
dade Federal do Pará e UNAMA.  

O

PODER jUDIcIÁRIO

TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

cOORDENADORIA ESTADUAL DA INFÂNcIA E DA jUVENTUDE - cEIj

Seminário 
“Direito à 

Convivência 
Familiar”

Fórum Cível. Térreo, salas 1/2. Rua Cel. Fontoura. Cidade Velha. CEP 66015-260. Belém-PA. Fone: 3205-2716/2742.

www.tjpa.jus.br/ceij • ceij@tjpa.jus.br

Na Conferência de abertura do Semi-
nário que ocorreu em 24 de maio, re-
alizada pela presidente do Tribunal de 
Justiça do Pará, a desembargadora Lu-
zia Nadja Nascimento palestrou sobre 
adoção e institucionalização de crian-
ças e adolescentes.  
A desembargadora enfocou a impor-

tância do trabalho dos profi ssionais 
que atuam diretamente nessa área, 
enfatizando o fortalecimento das polí-
ticas de atendimento às crianças e ado-
lescentes, extensivo também aos pais 
adotivos, para superação de possíveis 
mitos e medos. Além da conferência, 
houve debates e mesas redondas. 

Conferência defende 
fortalecimento das políticas 
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