
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
RUA JOÃO DIOGO, 288 - Bairro CAMPINA - CEP 66015902 - Belém - PA

Ofício nº 585 / 2016 - TRE/PRE/DG/ASPEG

Belém, 25 de fevereiro de 2016.

A sua Senhoria o Senhor
FABRICIO BITTENCOURT DA CRUZ
Secretário Geral - Conselho Nacional de Justiça
Brasília - DF

Assunto: Informa procedimentos relativos à Resolução CNJ 194/2014.

Senhor Secretário,

Em atenção à consulta encerrada no Ofício N.º  0061958 -  SGE informo a Vossa
Senhoria que embora este Regional já possua integrado em sua rotina de trabalho ações voltadas ao 1º
grau de jurisdição desta Justiça Especializada, conforme informações constantes do relatório produzido
para embasar as discussões ocorridas na 1ª reunião da Rede de Priorização do 1º Grau em 2015 (Anexo
01), os atos necessários para fins de implementação formal das determinações contidas na Resolução
CNJ 194/2014 foram iniciadas em 2015 e ultimadas recentemente, conforme discorrido a seguir:

Por meio da Resolução TRE-PA n.º 5.291/2015 (Anexo 02) fora designado o juiz
membro desta Corte Eleitoral, Dr. Altemar da Silva Paes, como representante do Tribunal na Rede de
Priorização do Primeiro Grau junto ao Conselho Nacional de Justiça.

A partir da consulta apresentada pelo CNJ por meio do Ofício referenciado acima este
Tribunal adotou uma série de atos voltados à implementação efetiva  do que estabelece a Resolução
194/2014, conforme se pode depreender pelo documento acostado no Anexo 03.

A consecução dos atos mencionados acima culminou com a produção de Plano de
Ação formal voltado ao 1º Grau de Jurisdição (Anexo 04) e mais recentemente com a constituição
formal do Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau deste Tribunal (Anexo
05).

Considerando-se a recente criação do mencionado Comitê Gestor informa-se ainda a
previsão de realização da 1ª reunião presencial dos membros nos próximos dias para a definição das
metodologias  de  revisão  e  de  monitoramento  do  Plano  de  Ação  constituído,  conforme  se  pode
depreender pelo Ofício TRE-PA 534/2015 (Anexo 06) expedido aos respectivos membros.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO HOLANDA REIS , Presidente, em 04/03/2016, às
10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0117149 e o código CRC 02879C47.
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A instituição da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro 

Grau de Jurisdição foi promovida por meio da Resolução CNJ 194/2014. 

Neste sentido, uma das providências requeridas no aludido regramento 

normativo refere-se à elaboração de plano de ação voltado especificamente às questões 

afetas à prestação dos serviços no 1º grau de jurisdição do Poder Judiciário. 

Neste sentido, apesar do Tribunal Regional Eleitoral ainda não ter 

encaminhado o mencionado Plano àquele Conselho, como forma de contribuição para as 

discussões promovidas durante o evento ocorrido nos dias 05 a 07 de maio, apresenta-se 

em anexo algumas sugestões de ações referentes a cada linha de atuação especificada pelo 

CNJ. É certo que algumas das ações ali dispostas cuidam de providências de competência 

da própria instituição TRE-PA. Todavia, os desdobramentos para a efetiva consecução 

das mesmas, em alguns casos, dependem da atuação de outras instâncias superiores. 

Além das sugestões das ações registradas no documento em anexo, frise-

se ainda a existência de práticas já incorporadas na atuação do órgão, as quais vão ao 

encontro do que perquire na Resolução CNJ 194/2014: atenção ao 1º grau de jurisdição. 

Deste modo, com vistas ao fornecimento do panorama das atividades 

que atualmente já são desenvolvidas pelo Regional e que vão ao encontro das ideias e 

diretrizes estabelecidas na Res. 194/2014, com base nas linhas de atuação estabelecidas 

pela aludida Resolução do CNJ – art. 2º e respectivos incisos – passo a discorrer a seguir 

as atuações do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para cada uma delas. 

Informa-se ainda que no dia 28 de abril de 2015 fora encaminhado o 

Ofício Circular 957/2015 (em Anexo) aos juízes eleitorais das zonas do Estado, voltado à 

captação de sugestões de iniciativas para promover o enriquecimento das discussões 

levantadas na aludida 1ª Reunião da Rede de Priorização do 1º Grau da Justiça. 

As informações reportadas por alguns juízes eleitorais foram 

consolidadas e encontra-se disponibilizadas em documento específico em Anexo. 
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No que tange ainda à atenção a ser conferida ao 1º grau de jurisdição 

chama-se atenção para a questão da elevada taxa de congestionamento detectada quando 

da elaboração do Relatório de Gestão 2014. Neste sentido, considerando que as 

informações são abstraídas de ferramenta informatizada (SADP), no dia 15.04.2015 foi 

encaminhado e-mail à Seção de Banco de Dados (SBD) e à Corregedoria Regional 

Eleitoral (cópia em Anexo), com vistas a perquirir os motivos ensejadores da elevada taxa 

de congestionamento observada no âmbito do 1º grau. No dia 08.05.2015 a SBD 

respondeu ao questionamento suscitado e, de acordo com as informações ali dispostas, 

infere-se que o gargalo provavelmente esteja nos procedimentos atualmente executados 

no âmbito das zonas eleitorais, motivo pelo qual sugere-se a inclusão de tal assunto no 

Plano de Ação a ser elaborado e encaminhado ao CNJ, voltado à questão da Atenção 

dispensada ao 1º grau, conforme disciplinado na Resolução 194/2014. 

 

 Linha de atuação: Alinhamento ao Plano Estratégico (Art. 

2º, inciso I);  

A construção do Planejamento Estratégico para o ciclo 2015-2019 

tem como uma das diretrizes a valorização do primeiro grau. A 

previsão para conclusão dos trabalhos é até o final do exercício de 

2015. 

 

 Linha de atuação: Força de Trabalho (Art. 2º, inciso II);  

A distribuição de cargos no primeiro grau hoje tem por base as leis de 

criação de cargos na Justiça Eleitoral, onde se cria horizontalmente, 

independentemente do tamanho e da demanda da zona eleitoral, 

sempre dois cargos por zona eleitoral apenas. Neste contexto e, 

considerando ainda um rol extenso de atividades não jurisprudenciais, 

próprias da natureza sui generis desta especializada, há necessidade de 
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estudo de distribuição e adequação de quantitativos de cargos ante os 

vários fatores como: tamanho do eleitorado, distribuição do eleitoral 

geograficamente, volume e sazonalidade da demanda processual.  

 

 Linha de atuação: Adequação Orçamentária (Art. 2º, inciso III); 

As medidas voltadas para garantir orçamento para ações que suportem 

a priorização das ações voltadas ao 1º grau já tem sido realizadas, 

como demonstram realizações de ações como renovação do parque de 

TI, reformas e construções de cartórios eleitorais, entre outras. 

Normalmente tais ações decorrem do instituto das ações estratégicas, 

procedimento integrante das demais ações relativas ao planejamento 

orçamentário realizado anualmente. 

 Linha de atuação: Infraestrutura e Tecnologia (Art. 2º, inciso IV);  

Relacionado à infraestrutura, o TRE-PA conseguiu no período de 

Janeiro/2013 à Setembro/2014 concluir a construção de 08 (oito) 

cartórios eleitorais, e a reforma de 05 (cinco) prédios próprios, 

dotando-os de toda infraestrutura mobiliária apropriada para a 

instalação dos respectivos cartórios, para só então promover a 

transferência dos cartórios eleitorais anteriores. Atualmente temos em 

andamento obras de construção de fóruns eleitorais padronizados em 

diversos municípios do interior do estado, além de um fórum 

diferenciado no município de Marabá.  

Hoje, o Tribunal tem cerca de 57,69% de cartórios eleitorais 

instalados em imóveis próprios. Até final de 2015 espera-se alcançar a 

meta de 62,50%. 
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 Linha de atuação: Governança Colaborativa (Art. 2º, inciso V); 

Em relação ao assunto a instituição já mantém como procedimento 

habitual a realização de reuniões anuais da área administrativa com as 

Zonas Eleitorais (Reunião de Gestão), com o objetivo de integrar e 

discutir, fomentando a participação de magistrados e servidores 

concernentes ao Planejamento Estratégico do Tribunal, alé de obter 

subsídios para o melhoramento do Planejamento das Eleições. Este 

encontro apresenta ainda como resultado um conjunto de ações que 

serão implementadas pelas diversas áreas da administração do órgão e 

são devidamente acompanhadas pela gestão, o que normalmente 

viabiliza, ainda que relativamente, a participação de todas as zonas 

eleitorais do Estado no processo de planejamento do órgão. 

 

 Linha de atuação: Diálogo social e institucional (Art. 2º, inciso VI); 

O TRE-PA, através da sua Escola Judiciária Eleitoral, promove ações 

de cidadania por meio de programas como Eleitor do Futuro, que tem 

como objetivo incentivar a formação política de crianças, adolescentes 

e jovens na busca de soluções para os problemas de sua comunidade, 

informando acerca dos direitos, deveres e garantias do cidadão, com 

ênfase na Constituição Federal, Estadual e Estatuto do Idoso e do 

Adolescente, para uma efetiva inclusão social, fortalecendo assim, a 

democracia, por meio da Educação. 

Recentemente a Resolução TSE 234.33 institui a estrutura mínima que 

as Escolas Judiciárias Eleitorais dos Tribunais Regionais devem conter 

(uma coordenadoria e três seções). Neste sentido, o TRE-PA atende 

parcialmente o estabelecido na aludida norma, já que dispõe na 

estrutura de sua EJE: um cargo comissionado (assessoria) e duas 
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seções. Todavia, buscar-se-á as alternativas possíveis com vistas à 

implementação do que se estabelece na norma do TSE. 

 

 Linha de atuação: Prevenção e racionalização de litígios (Art. 2º, inciso VII); 

Nesta seara, a Secretaria Judiciária deste Regional elaborou em 2014 

estudo sobre as principais causas de indeferimento de candidaturas e 

recursos contra as mesmas, a partir de tal mapeamento realizou 

reuniões com os partidos políticos para informar e destacar tais 

equívocos com intuito de assegurar uma instrução processual melhor 

por parte dos agentes externos, simplificando os trabalhos internos 

por consequência. 

 

 Linha de atuação: Estudos e Pesquisas (Art. 2º, inciso VII); 

 

Em relação a esta linha de atuação este Regional realizou pesquisa de 

satisfação com os eleitores. Aplicou-se questionário ao referido 

público que investigou os seguintes aspectos: tipo de atendimento 

(agendado ou não), tempo de espera, cordialidade do atendente, 

ambiente montado, localização do posto e avaliação geral do 

atendimento, além de colher sugestões/críticas/comentários dos 

eleitores. Considerando o resultado da pesquisa, tivemos a avaliação 

geral do atendimento com satisfação de 95%, composta por 51% de 

avaliações “ótimo” e 44% de avaliações “bom” para o atendimento 

recebido 
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 Linha de atuação: Formação Continuada (Art. 2º, inciso IX); 

Somente no biênio 2013/2014, este Regional promoveu 9 ações de 

desenvolvimento profissional para os servidores das zonas eleitorais, 

entre treinamentos presenciais e à distância. Os treinamentos são 

baseados na gestão por competências do órgão, treinando os 

servidores em competências específicas das zonas e em competências 

gerenciais. Temos como exemplos: cursos de eficiência no 

atendimento ao cliente e desenvolvimento de lideranças. Os 

treinamentos ficaram acessíveis aos servidores indicados pelas 104 

zonas eleitorais do estado. 

 

 

Fazem parte do presente Relatório Informativo os seguintes Anexos: 

1. Resolução CNJ n.º 194/2014 que instituiu a Política; 

2. Ofício Circular 957/2015; 

3. Consolidação das informações obtidas de alguns juízos eleitorais, em 

atendimento ao Ofício Circular 957/2015; 

4. Resolução TRE-PA 5291/2015, à qual designa o representante do Tribunal na 

Rede de Priorização do 1º grau; 

5. E-mails abordando a questão da elevada taxa de congestionamento processual 

observada no âmbito das zonas eleitorais; 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
RUA JOÃO DIOGO, 288 - Bairro CAMPINA - CEP 66015902 - Belém - PA

Memorando nº 2 / 2016 - TRE/PRE/DG/ASPEG

Belém, 11 de janeiro de 2016.

Para: Diretoria Geral
Assunto: Implementação da Resolução CNJ 194/2014

Senhor Diretor,

A Secretaria Geral do Conselho Nacional de Justiça encaminhou à presidência deste TRE-PA, por meio
do Ofício 0061958-SGE, pedido de informações quanto à implementação da Política Nacional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituída pela Resolução CNJ 194/2014.

Nestes termos, a despeito deste Tribunal já contar com ações que vão ao encontro do que se estabelece a
mencionada Política, não há ainda Plano de Ação devidamente formalizado, assim como outras
providências encerradas na mencionada Resolução.

Assim, com vistas a subsidiar a resposta da Presidência do TRE-PA ao Conselho Nacional de Justiça, a
ASPEG elaborou Plano de Ação visando à implementação das determinações contidas na mencionada
Resolução CNJ 194/2014.

A minuta do presente Plano de Ação (0106295) tem como objetivo a implementação das seguintes
atividades:

Constituição formal de Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau (art.
4º);

1. 

Instituição do Fórum Permanente de Diálogo (art. 6º, parágrafo único);2. 
Formalização do Plano de Ações voltada à implementação da Política (art. 8º) ;3. 

Os atos necessários à implementação das atividades acima encontram-se encerrados no documento SEI
0106295.

Para a ultimação da atividade relacionada à formalização do Plano de Ações será necessário a
convalidação das informações pelas unidades envolvidas. Deste modo, a ASPEG sugere a Vossa
Senhoria, s.m.j, o estabelecimento de prazo para que as unidades procedam à análise do documento e
forneçam o devido feedback quanto às suas respectivas ações contidas na proposta inicial do Plano de
Ações, ressaltando-se a necessidade de fornecimento de resposta à consulta feita pela Secretaria Geral do
Conselho Nacional de Justiça.

Quanto às demais atividades (constituição do Comitê Gestor Regional e Instituição do Fórum
Permanente), caso não haja óbice à proposta dos atos apresentada, a ASPEG dará início às ações visando
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à implementação das mesmas.

Por fim, informo o encaminhamento concomitante às unidades envolvidas para fins de ciência quanto aos
procedimentos pretendidos.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SOUSA DE ARAÚJO, Assessor, em 11/01/2016, às
11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0106297 e o código CRC 2872D926.

0000167-21.2016.6.14.8000 0106297v8
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PLANO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS AO 1º GRAU 
 

 

A Resolução CNJ 194/2014 em seu art. 2º estabelece as linhas de atuação visando à 

materialização da Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau. 

Neste sentido, em virtude da 1ª Reunião da Rede de Priorização do Primeiro Grau de 

Justiça ocorrida em Maio de 2015 a ASPEG por meio do Ofício Circular 957/2015 

encaminhado a todas as zonas eleitorais do Estado solicitou o reporte de sugestões para 

o enriquecimento dos debates que seriam estruturados no aludido evento. 

Ao frisar a importância do envolvimento, do comprometimento e da colaboração de 

todos os envolvidos - já que a propositura de diretrizes voltadas ao contínuo 

aprimoramento das atividades do 1º grau somente será possível mediante o 

conhecimento acerca dos entraves habitualmente observados na consecução das rotinas 

de trabalho de cada unidade - a ASPEG obteve algumas sugestões de ações 

encaminhadas pelas zonas eleitorais, procurando agrupá-las de acordo com as linhas de 

atuação estabelecidas pela Resolução CNJ 194/2014. As sugestões apresentadas pelas 

zonas eleitorais foram ainda complementadas por ações propostas pela ASPEG. 

Neste sentido, considerando o intrínseco envolvimento da Corregedoria Regional 

Eleitoral nas atividades que envolvem a atuação das zonas eleitorais, a ASPEG entende 

primordial a convalidação ou complementação das informações encerradas no Plano de 

Ação pela CRE-PA. 

Visando facilitar a compreensão das ações e seu alinhamento às linhas de atuação 

estabelecidas pela Resolução CNJ 194/2014, as ações serão dispostas obedecendo-se tal 

divisão de enfoques, acompanhadas ainda das respectivas unidades responsáveis pela 

implementação da ação e dos respectivos prazos de execução. 

Frise-se que as ações atualmente dispostas no Plano de Ação poderão ser a qualquer 

momento complementado, por meio da atuação do Comitê Regional Gestor da Política, 

o qual ficará também encarregado por promover o acompanhamento da implementação 

da Política no âmbito do TRE-PA. 
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1. Alinhamento ao Planejamento 

Estratégico 
 

 

Objetivo: Alinhar o plano estratégico dos tribunais aos objetivos e linhas de atuação 

da política, de modo a orientar seus programas, projetos e ações. 

Nota: As ações inseridas nesta linha de atuação poderão ainda integrar o rol de 

iniciativas estratégicas previstas no Planejamento Estratégico da instituição. 

 

Item Ação Unidade Execução 

1.1 
Realizar estudos visando o reordenamento de zonas 
eleitorais1. 

SACE Jan/2017 

1.2 
Promover a participação de representantes do 1º 
grau (magistrados e/ou servidores) na definição ou 
revisão do Planejamento Estratégico (PE). 

ASPEG 
Quando 

ocorrer revisão 
do PE. 

                                                           
1
 Com a publicação da nova Resolução do TSE 23.422/2014 que cuidou, dentre outros temas, da criação 

e instalação de zonas eleitorais, bem como o reordenamento destas, a Seção de Administração do 
Cadastro Eleitoral atuou no ano de 2015 nas seguintes frentes: 

I. Atualizou os processos mais urgentes de criações de zona eleitoral do Pará que estavam 
sobrestados na corte superior do TSE, a fim de enquadrá-los nos novos requisitos elencados 
pela Resolução 23.422/2014, o que resultou na criação e instalação, em 2015, de duas novas 
zonas eleitorais no Estado, a 105ª (Juruti) e a 106ª (Parauapebas), sendo que os processos de 
criação de mais duas novas zonas eleitorais (Marituba e Ananindeua) encontram-se em vias de 
aprovação, o que deve ocorrer em Janeiro de 2016; 

II. Com o advento da Resolução em apreço aos Tribunais restou a obrigação de elaboração de 
estudo para justificar a manutenção ou determinar o reordenamento das zonas eleitorais com 
menos de 10.000 eleitores. No caso do TRE-PA, apenas três Zonas enquadraram-se nessa faixa: 
54ª ZE – Senador José Porfírio, 66ª – Peixe Boi e 102ª ZE – Jacareacanga. Para as zonas de 
Senador José Porfírio e Jacareacanga, por seu isolamento geográfico, qualquer outra solução 
que não a manutenção das respectivas, causaria enorme prejuízo ao jurisdicionado, de forma 
que a SACE elaborou relatório defendendo a manutenção destas zonas. A resolução de nº 
5.324, encaminhada pela SACE, foi aprovada pelo pleno do TRE-PA em 15 de Dezembro de 
2015.No caso de Peixe Boi, a solução encontrada foi a agregação do município de Bonito, termo 
de São Miguel do Guamá, para atendimento do requisito quantidade do eleitorado e também 
para proporcionar melhor acesso dos eleitores de Bonito aos serviços da Justiça Eleitoral, uma 
vez que ficou provado que o acesso de Bonito a Peixe Boi é muito melhor que para São Miguel 
do Guamá. Tal reordenamento foi aprovado pelo pleno do TRE em 181.12.15 por Resolução; 

III. A Coordenadoria de Logística de Eleições da Secretaria de Informática do TRE-PA ainda propôs 
alteração na resolução TRE-PA que trata da instalação de postos de atendimento em 
municípios termo (Res 3.773/2005), a qual veda o funcionamento de postos de atendimento 
online - PAE - fora do município sede da zona. Dessa maneira, os serviços prestados por esses 
postos no Estado ainda são feitos através de preenchimento de RAE manual com entrega do 
título ao eleitor requerente depois de semanas ou mesmo meses de espera. A proposta de 
alteração da Resolução prevê a elaboração de relatório técnico da STI e SA para embasar a 
decisão da Corregedoria para instalação do posto online, melhorando deste modo o acesso dos 
eleitores aos serviços da Justiça Eleitoral e reduzir a necessidade de criação de novas zonas.  
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Além da instalação de duas zonas eleitorais pendentes ainda de homologação pelo TSE 

(Ananindeua e Marituba), há no âmbito da Seção de Administração do Cadastro 

Eleitoral (SACE) alguns pedidos de Criação de Zona que retornaram do TSE para 

Atualização (Altamira e Ourém). Existem também sugestões de reordenamento e 

de criação de zonas que estavam sobrestadas porque o TSE estava elaborando a nova 

Resolução de Criação de Zonas. 

Como em 2016 – ano eleitoral - o atendimento ao eleitor encerra em maio, já não se 

recomendaria mudanças na circunscrição de zonas eleitorais neste momento. Deste 

modo, a SACE aproveitará o ensejo para iniciar estudos de possíveis reordenamentos e 

criações de novas zonas para apresentá-los concretamente no próximo ano (2017), para 

julgamento neste Regional e homologação no Tribunal Superior. 

Destaque também deve ser dado ao fato de que a nova Resolução de Instalação de 

Postos de Atendimento, que vigerá a partir 2017, poderá mitigar a necessidade de 

criações de zonas em municípios termo. 
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2. Força de Trabalho 
 

 

Objetivo: Equalizar a distribuição da força de trabalho entre primeiro e segundo graus, 

proporcionalmente à demanda de processos. 

Nota: 
As ações inseridas nesta linha de atuação devem guardar relação ao aspecto 

da força de trabalho disponibilizada para a execução das atribuições da zona 

eleitoral. 

 

Item Ação Unidade Execução 

2.1 

Analisar a viabilidade jurídica de definir critérios e regras 
para a criação de cargos nas zonas eleitorais de acordo 
com as especificidades da localidade (eleitorado, seções 
eleitorais, etc.), nos moldes em que é feito a requisição 
de funcionários. 

CRE Jan/2017 

2.2 

Pacificar junto aos órgãos de controle e regulamentar a 
questão da requisição de servidores públicos das esferas 
municipais e/ou estaduais, flexibilizando o processo e/ou 
aumentando o período de requisição. 

SGP Jan/2017 

2.3 

Analisar a viabilidade de contratação de serviço de 
segurança durante os meses que antecedem o pleito 
eleitoral e/ou o estabelecimento de parcerias junto aos 
órgãos de segurança pública para reforçar a atuação in 
loco junto aos cartórios eleitorais. 

SEGURANÇA 
INSTITUCIONAL 

Jun/2016 

2.4 
Após a ocorrência de vacância, analisar alternativa para 
tornar mais célere o processo de preenchimento da 
vaga. 

SGP Jan/2017 

2.5 

Analisar a viabilidade jurídica de se criar cargos de oficial 
de justiça nas zonas eleitorais maiores, e nas menores 
prever retribuição ao servidor que executar os 
mandados. 

ASPRE Jan/2017 

2.6 

Realizar mutirões racionais (força tarefa) para desafogar 
as zonas eleitorais que estejam com a taxa de 
congestionamento elevada, de acordo com a prévia 
avaliação da Corregedoria Regional Eleitoral. 

CRE Jan/2017 

2.7 
Fazer gestão junto ao TSE para priorizar a criação de 
cargos para o primeiro grau. 

SGP 
PRE 

Jan/2017 

2.8 
Implementar o preenchimento dos claros de lotação, 
através de abertura de editais de remoção. 

SGP Jun/2016 
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Em atenção ao item 2.6 do Plano de Ação cumpre-se ressaltar que a CRE-PA realiza o 

acompanhamento da tramitação processual nas zonas eleitorais do TRE-PA através de 

relatórios estatísticos extraídos do sistema SADP e, principalmente, por ocasião da 

realização das correições ordinárias, com a verificação dos processos em tramitação e 

da eficiência no desenvolvimento das atividades cartorárias.  

A partir da utilização do sistema de estatísticas do SADP, que se encontra em fase de 

implementação no TRE/PA, a Corregedoria passará a acompanhar com mais 

objetividade o grau de eficiência das zonas eleitorais, no que diz respeito à tramitação 

de processos e ao cumprimento de metas e indicadores no primeiro grau de 

jurisdição.  A partir dos relatórios emitidos pelo referido sistema, será possível 

identificar as zonas eleitorais com maior taxa de congestionamento, para definição das 

necessidades de apoio operacional, proporcionalmente à demanda de processos. 

No que tange ao item 2.1, de acordo com análise prévia da Corregedoria Regional 

Eleitoral, o artigo 96, I, b, da Constituição Federal dispõe que compete privativamente 

aos tribunais organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes 

forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. 

Inform ainda que o inciso II, b, do mesmo artigo, versa que compete privativamente aos 

Tribunais Superiores (no caso da Justiço Eleitoral, o TSE) propor ao Poder Legislativo 

respectivo a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares 

e dos juízos que lhes forem vinculados. 

Por sua vez, o artigo 71, III, do Regimento Interno do TRE/PA dispõe que compete ao 

Tribunal propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior Eleitoral, 

a criação ou supressão de cargos. 

Assim, conforme disposto na Constituição Federal e no Regimento Interno deste 

Tribunal, a análise da viabilidade jurídica sobre critérios e regras para a criação de 

cargos nas zonas eleitorais, compete ao TRE/PA, como ato de gestão administrativa, por 

meio de sua Presidência. 

A CRE/PA, todavia, no âmbito de sua competência regimental e pelo conhecimento 

sobre as necessidades específicas das zonas eleitorais, obtidas quando das correições, 

pode auxiliar a Presidência na análise específica de estipulação de critérios e regras 

sobre a criação de cargos nas zonas eleitorais do Estado do Pará. 
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3. Adequação Orçamentária 
 

 

Objetivo: 
Garantir orçamento adequado ao desenvolvimento das atividades judiciárias 

da 1ª instância, bem como adotar estratégias que assegurem excelência dos 

serviços judiciários. 

Nota: 
As ações inseridas nesta linha de atuação devem guardar relação ao aspecto 

"Orçamento" disponibilizado para a consecução das atribuições na zona 

eleitoral. 

 

Item Ação Unidade Execução 

3.1 
Disponibilizar suprimento de fundos ou materiais em 
tempo hábil às zonas eleitorais. 

GT-SF2 Jul/2016 

3.2 
Analisar possibilidades de se prover a participação das 
zonas eleitorais quando da construção dos 
planejamentos orçamentários. 

SOFC Jan/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Por meio da Portaria 15.557/2015, alterada posteriormente pela Portaria 15.654/2015, foi instituído 

Grupo de Trabalho voltado à determinação de diretrizes mínimas para o processo de solicitação e 
concessão de suprimento de fundos. No dia 15.12.15 o aludido GT encaminhou artefato às zonas 
eleitorais para subsidiar as solicitações. A padronização e a antecipação dos procedimentos visa ainda 
dispor das condições necessárias visando à concessão dos recursos até o início de Julho/2016. 
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4. Infraestrutura e Tecnologia 
 

 

Objetivo: 
Garantir orçamento adequado ao desenvolvimento das atividades judiciárias 

da 1ª instância, bem como adotar estratégias que assegurem excelência dos 

serviços judiciários. 

Nota: 
As ações inseridas nesta linha de atuação devem guardar à infraestrutura 

física e tecnológica disponibilizadas para a consecução das atribuições na 

zona eleitoral. 

 

Item Ação Unidade Execução 

4.1 

Prover instalações físicas adequadas em termos de 
operacionalidade, acessibilidade e segurança, seja por 
meio da construção de prédio próprio e/ou locação de 
espaço mais apropriado. 

SA  
Ação 

contínua3 

4.2 
Analisar a possibilidade e, se for o caso, disponibilizar 
veículos às zonas eleitorais que demandem tais recursos 
para a execução de atividades de sua alçada. 

SA Jan/2017 

4.3 

Desenvolver levantamento voltado à verificação da 
viabilidade de disponibilização de computadores pela 
quantidade de servidores da zona eleitoral, do mesmo 
modo que é feito na sede do Tribunal. 

ASPEG 
STI 
SA 

Jan/2017 

4.4 
Promover a renovação constante de mobiliários e 
equipamentos cujo uso esteja comprometido ou que 
interfira negativamente na prestação dos serviços. 

SA Ação 
contínua 

4.5 
Promover a renovação constante de ativos de TI cujo 
uso esteja comprometido ou que interfira 
negativamente na prestação dos serviços. 

STI Ação 
contínua 

4.6 
Melhorar velocidade da banda de rede e Internet nos 
Cartórios Eleitorais. 

STI Jan/2017 

4.7 

Prover os Cartórios das Zonas Eleitorais com mais de 
50.000 eleitores com equipamentos que forneçam 
senhas de atendimento e painéis de chamamento do 
eleitor na fila. 

SA Jan/2017 

 

                                                           
3
 No período de Fevereiro a Dezembro de 2015 concluiu a construção de 03 Fóruns Eleitorais: Portel, 

Nova Timboteua e Marapanim; reformou 25 imóveis (dentre eles a Central de Atendimento ao Eleitor 
de Belém) e realizou manutenção predial em 26 Cartórios Eleitorais, bem como 2.515 intervenções 
preventivas e corretivas nos imóveis da Capital e interior. 



 
 

 
10 

Em relação às ações descritas nos itens 4.5 e 4.6 há evidências de execução durante o 

ano de 2015, conforme informado pela Coordenadoria de Infraestrutura (COINF) da 

Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal. 

De acordo com a COINF são expressões desta execução os seguintes atos: 

 A interligação dos cartórios de Santarém (20º, 83º e 104º) e Castanhal (4º) por meio 

de fibra óptica, em substituição ao acesso por satélite; 

 A substituição de todos os computadores dos cartórios de Maracanã (31º), Viseu (14º) 

e Igarapé-Açu (5º); 

 Novo contrato (53/2015) para o serviço de impressão, que garantiu a substituição de 

todas as impressoras de todos os cartórios eleitorais por equipamentos novos; 

 Novo contrato (41/2015) para o serviço de acesso à internet, com maior velocidade; 

 Formalização do procedimento licitatório para contratação de serviço de acesso via 

satélite de maior capacidade para atender a 56 cartórios eleitorais; 

Assim, conforme se depreende pelo exposto acima, trata-se de ações habitualmente 

desempenhadas pelo órgão, mas que doravante serão consignadas formalmente no 

presente plano de ação. 

Em relação à atividade 4.3 a sua efetiva implementação depende da atuação conjunta de 

distintas áreas do Tribunal para a verificação de questões afetas às respectivas áreas de 

atuação, como por exemplo: 

 Avaliação do espaço adequado para mobiliários adicionais no imóvel; 

 Avaliação da disponibilidade de tomadas elétricas e eventual instalação de novas 

tomadas, bem como ligação à rede local de dados; 

 Eventual aquisição e fornecimento de mobiliário; 

 Eventual aquisição e fornecimento de computador; 

 Existência de recursos de custeio para o transporte de bens, bem como para suportar 

o incremento do consumo de energia elétrica; 

No que tange ao item 4.2 as possibilidade pleiteadas já estão sendo analisadas e de 

acordo com a disponibilidade para a execução das atividades já estão sendo atendidas, 

como por exemplo, o deslocamento de veículos para Santarém visando apoio de ações 

das zonas daquele município. 
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5. Governança Colaborativa 
 

 

Objetivo: 
Fomentar a participação de magistrados e servidores na governança da 

instituição, favorecendo a descentralização administrativa, a democratização 

interna e o comprometimento com os resultados institucionais. 

Nota: 
As ações inseridas nesta linha de atuação devem guardar relação à efetiva 

participação dos magistrados e servidores na definição das diretrizes da 

instituição. 

 

Item Ação Unidade Execução 

5.1 
Disponibilização de ferramenta informatizada por meio 
da qual se possa propiciar a troca de experiência entre 
as zonas eleitorais (Boas Práticas). 

STI Jan/2017 

5.2 
Realizar reuniões semestrais com a mesa administrativa 
do Tribunal a fim de avaliar a implementação das ações 
do Plano e os ajustes necessários. 

CGRP4 Semestralmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. 
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6. Diálogo Institucional 
 

 

Objetivo: Incentivar o diálogo com a sociedade e com instituições públicas e privados 

e desenvolver parcerias voltadas ao cumprimento dos objetivos da política. 

Nota: 
As ações inseridas nesta linha de atuação devem guardar relação à atuação 

da instituição TRE-PA com outros órgãos públicos e privados, visando o 

aprimoramento contínuo dos serviços. 

 

Item Ação Unidade Execução 

6.1 

Avaliar a possibilidade para que os juízos eleitorais 
possam firmar convênios de estágio. O que possibilitaria 
a divulgação do conhecimento do direito eleitoral entre 
os estudantes de direito e de contabilidade e, em 
contrapartida, a JE receberia força de trabalho extra. 

SGP Jan/2017 

6.2 
Disponibilização de material adequado às unidades do 1º 
grau para a promoção e o aprimoramento da 
comunicação. 

Comunicação 
Social 

Ação contínua, 
notadamente 
em período 

eleitoral. 

6.3 
Palestras de conscientização na Comunidade e nas 
Escolas em todas as Zonas Eleitorais por servidores e 
magistrados. 

Zonas 
EJE 

Ação contínua, 
notadamente 
em período 

eleitoral. 

6.4 
Intensificar a divulgação e disponibilização para as zonas 
eleitorais de informativos, cartilhas, etc., destinados ao 
público externo. 

EJE 

Ação contínua, 
notadamente 
em período 

eleitoral. 

6.5 
Implementar o projeto Mesário Voluntário nas Zonas 
Eleitorais. 

GT Conforme 
PIE20165 

 

 

 

 

                                                           
5
 Consta no Plano Integrado de Eleições 2016 ações específicas voltadas a este tema (itens 1.5.1 / 1.5.2 / 

1.5.3) compostas em sua essência por planos de ação voltados à implementação do Projeto Mesário 
Voluntários no âmbito das zonas eleitorais do TRE-PA. 
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7. Prevenção e Racionalização de 

Litígios 
 

 

Objetivo: 
Adotar medidas com vistas a conferir tratamento adequado às demandas de 

massa, fomentar o uso racional da justiça e garantir distribuição equitativa 

dos processos judiciais entre as unidades judiciárias de primeiro grau. 

Nota: As ações inseridas nesta linha de atuação devem guardar relação com as 

situações que interferem na eficiência da prestação jurisdicional. 

 

Item Ação Unidade Execução 

7.1 

Nos municípios com mais de uma zona eleitoral, instituir 
o instituto da distribuição dos processos, de sorte que 
garantisse a divisão equitativa da carga de trabalho entre 
os juízes da mesma cidade, evitando a sobrecarga em 
apenas um único cartório. 

CRE Jan/2017 

7.2 
Realizar planejamento especificamente voltado à 
realização de atendimentos itinerantes nas zonas 
eleitorais do interior do Estado. 

CCAI Jan/2017 

7.3 

Prover mecanismos para aprimorar o processamento e 
julgamento das prestações de contas partidárias e 
eleitorais, a exemplo de padronização de procedimentos 
e de documentos. 

SCIA Jan/2017 

 

Ciente da necessidade de distribuição equitativa da carga de trabalho entre juízes 

eleitorais, em atenção ao item 7.1 a Corregedoria deverá promover o contato devido 

junto à Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-PA com vistas ao 

desenvolvimento ou adaptação de sistema apropriado à demanda informada, restando 

ainda à CRE o encargo da promover as orientações futuras às zonas eleitorais. 
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8. Estudos e Pesquisas 
 

 

Objetivo: 
Promover estudos e pesquisas sobre causas e consequências do mau 

funcionamento da justiça de primeira instância e temas conexos, a fim de 

auxiliar o diagnóstico e a tomada de decisões. 

Nota: 
As ações inseridas nesta linha de atuação devem guardar relação com a 

propositura de estudos e pesquisas voltados ao aprimoramento da prestação 

jurisdicional de 1º grau. 

 

Item Ação Unidade Execução 

8.1 

Promover o devido acompanhamento da 
implementação das medidas voltadas ao saneamento de 
questões suscitadas que interferem na prestação 
jurisdicional das zonas eleitorais, sobretudo, quando da 
realização de correições eleitorais. 

CRE Ação 
Contínua 

8.2 
Promoção de ações visando à captação de feedback e 
anseios da sociedade civil em relação à JE. 

ASPEG 
Conforme 
PEJEPA16-

216 

8.3 
Elaborar relatório, com o apoio das Zonas Eleitorais, 
sobre as principais dificuldades encontradas para 
requisitar servidores de outros órgãos. 

SGP Jan/2017 

 

Em relação ao item 8.1 a Corregedoria, por meio da Coordenadoria de Orientação, 

Supervisão do Cadastro e de Procedimentos Correicionais e Judiciários – COPJC, já 

realiza continuamente o acompanhamento das zonas eleitorais no que diz respeito à 

prestação jurisdicional, com observância das questões relacionadas à tramitação de 

processos, cadastro eleitoral e condições de desenvolvimento das atividades cartorárias, 

o que doravante restará consignada formalmente no presente plano de ação. 

 

 

                                                           
6
 Consta no Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral do Pará – ciclo 2016/2021 (PEJEPA16-21) 

iniciativa estratégica voltada à estruturação de pesquisa de satisfação do cidadão nos cartórios eleitorais 
e postos de atendimento ao eleitor, visando avaliar a satisfação dos clientes da Justiça Eleitoral quanto 
ao atendimento recebido, possibilitando implementar meios voltados à melhoria contínua dos serviços. 
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9. Formação Continuada 
 

 

Objetivo: Fomentar a capacitação contínua de magistrados e servidores nas 

competências relativas às atividades do primeiro grau de jurisdição. 

Nota: As ações inseridas nesta linha de atuação devem guardar relação com a 

capacitação adequada de magistrados e servidores. 

 

Item Ação Unidade Execução 

9.1 

Manter programa de capacitação contínua aplicáveis a 
servidores do quadro e funcionários requisitados, 
sobretudo, no que tange a procedimentos cartorários, 
direitos e deveres, inclusive, em anos não eleitorais. 

SGP 
Conforme 
PEJEPA16-

217 

9.2 
Promover cursos para capacitar os magistrados (1º grau) 
em processos das classes AIJE8 e AIME9.  

EJE 
SGP 

Ação 
Contínua 
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 Consta no Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral do Pará – ciclo 2016/2021 (PEJEPA16-21) 

iniciativa estratégica voltada à elaboração de planos ou estudos visando manter condições mínimas de 
funcionamento dos Cartórios Eleitorais do interior, notadamente, no que concerne à capacitação e à 
força de trabalho. Além desta ação especificamente voltada à temática, no PEJEPA16-21 constam ainda 
02 (dois) indicadores de desempenho voltados exclusivamente ao 1º grau, são eles: 1)Índice de 
oportunidade de capacitação para o 1º grau; 2) Índice de cartórios com lotação adequada ao previsto 
em lei; 
8
 Ação de Investigação Judicial Eleitoral; 

9
 Ação de Impugnação de Mandado Eletivo; 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

Conforme informado inicialmente o pretenso Plano de Ação fora concebido a partir 

de sugestões levantadas junto às zonas eleitorais, em 2015, como forma de obtenção 

de subsídios para o enriquecimento das discussões durante a realização da Reunião 

de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau, em maio daquele ano. 

Deste modo, considerando-se o envolvimento de várias unidades administrativas do 

Tribunal em relação à proposta de ações e, considerando-se ainda a inexistência de 

constituição formal do Comitê Gestor Regional da Política, tem-se que a presente 

proposta de Plano de Ação poderá ser ajustada, a depender da validação, 

primeiramente, das unidades administrativa relacionadas, as quais poderão 

convalidar, suprimir ou incluir ações e, posteriormente, poderá ainda ser avaliado 

pelo Comitê Gestor Regional, ao qual também será conferido a prerrogativa para 

efetuar ajustes. 

 Conforme se pode observar grande parte das ações contidas na proposta de Plano 

de Ação apresenta como termo final de execução Jan/2017. Tal medida visa dispor 

maior flexibilidade às unidades envolvidas para o desenvolvimento das ações afetas 

às suas respectivas áreas, sobretudo, considerando-se estarmos em ano eleitoral. 

O acompanhamento das atividades será realizado pelo Comitê Gestor Regional, o 

qual deverá suscitar relatório de implementação das ações, a priori, ao final de cada 

semestre, às unidades envolvidas. 

  

 

 

 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

PORTARIA Nº 15770/2016 TRE/PRE/DG/ASPEG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL Regional Eleitoral do Pará, no uso de suas atribuições legais e
regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º e 5º da Resolução nº 194 do Conselho Nacional de
Justiça, de 26 de maio de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º CONSTITUIR o Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

Art. 2º DESIGNAR os seguintes membros titulares para o referido Comitê:

I - Juiz ALTEMAR DA SILVA PAES;

II - Juiz JOSÉ LEONARDO FROTA DE VASCONCELLOS DIAS;

III - Juiz DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO;

IV - Servidora CARLA RAMOS TEIXEIRA;

V - Servidor REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO;

VI - Servidora MARIA BEATRIZ CARNEIRO LIMA;

VII - Servidor EDUARDO SOUSA DE ARAUJO;

Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos, os integrantes do Comitê Gestor Regional serão
substituídos, respectivamente, pelos seguintes suplentes:

I - Juiz ANTONIO CLAUDIO VON LOHRMANN CRUZ;

II - Juíza ANA SELMA DA SILVA TIMOTEO;

III - Juíza SHERIDA KEILA PACHECO TEIXEIRA BAUER;

IV - Servidor ROBERTO SOUSA DA COSTA;

V - Servidora MILENA BURITI DO NASCIMENTO;

VI - Servidora MARIA APARECIDA ALMEIDA PINTO NAUAR;

VII - Servidora ANA CAROLINA LEÃO ALENCAR;

Art. 3º O Juiz ALTEMAR DA SILVA PAES – designado por meio da Resolução TRE-PA n.º
5.291/2015 como representante do Tribunal Regional Eleitoral do Pará na Rede de Priorização do
Primeiro Grau - presidirá o Comitê Gestor Regional.

Art. 4º As deliberações do Comitê Gestor Regional serão por maioria de votos.

Art. 5º São atribuições do Comitê Gestor Regional:

I - Fomentar, coordenar e implementar os programas, projetos e ações vinculados à Política;

II - Atuar na interlocução com o CNJ, a Rede de Priorização do Primeiro Grau e as instituições
parceiras, compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados;
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III - Interagir permanentemente com o representante do tribunal na Rede de Governança Colaborativa
do Poder Judiciário e com a comissão e/ou unidade responsável pela execução do Plano Estratégico;

IV - Promover reuniões, encontros e eventos para desenvolvimento dos trabalhos;

V - Monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados;

Art. 6º Para municiar o Comitê de instrumentos que viabilizem e facilitem sua atuação, deverão ser
criados:

I - Unidade administrativa no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a prática e a tramitação de
atos e processos, respectivamente, de interesse do Comitê, a fim de que a atividade deste não se
confunda com a unidade de lotação de seus integrantes;

II - Uma conta de e-mail institucional própria do Comitê Gestor para a comunicação interna e externa;

III - Espaço no sítio eletrônico do Tribunal (intranet e internet) para disponibilização de todo material
elaborado pelo Comitê Gestor Regional;

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 05 de fevereiro de 2016.

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO HOLANDA REIS , Presidente, em 16/02/2016, às
10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0112401 e o código CRC E717C02B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
RUA JOÃO DIOGO, 288 - Bairro CAMPINA - CEP 66015902 - Belém - PA

Ofício nº 534 / 2016 - TRE/PRE/DG/ASPEG

Belém, 22 de fevereiro de 2016.

Juízes Membros do Comitê Gestor da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau

Assunto: Indicação de nome de usuário para criação de e-mail instituição e grupo de discussão.

Senhor (a) Juiz (a),

Foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do último dia 18 de fevereiro de 2016 a
Portaria TRE-PA n.º 15.770/2016 (em anexo), a qual constituiu no âmbito deste Tribunal Regional
Eleitoral o Comitê Gestor da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição.

Neste sentido, conforme estabelecido no artigo 6º do aludido documento, dentre as
providências voltadas a viabilizar a atuação do grupo instituído, consta a necessidade de criação de
conta de e-mail institucional própria do Comitê para fins de comunicação interna e externa.

Assim, solicita-se a Vossa Excelência os bons préstimos no sentido de informar para o
e-mail aspeg@tre-pa.gov.br a sugestão de Vosso respectivo nome de usuário para fins de criação de
e-mail pessoal institucional, cuja criação é condição para os demais atos descritos no mencionado
dispositivo da Portaria, como por exemplo, a criação do grupo de e-mail institucional do Comitê e a
criação de unidade específica no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - sistema utilizado para o
registro da tramitação de atos e processos administrativos neste Tribunal.

Com vistas a auxiliar o solicitado acima informa-se abaixo as opções de usuários
normalmente adotados quando da criação de contas de e-mail neste órgão, tomando-se por referência o
subscritor deste expediente:

eduardoaraujo
eduardo.araujo
eduardo_araujo
earaujo
e.araujo
e_araujo

Ressalte-se que a indicação de usuário  é  livre,  porém, a efetiva utilização estará
condicionada à verificação prévia de disponibilidade (verifica-se se outro usuário já utiliza a indicação
apresentada), motivo pelo qual sugere-se a indicação de mais de uma opção, registrando-se a ordem de
prioridade das mesmas.

O acesso à caixa de entrada da conta de e-mail a ser criada poderá ser realizado por
meio da página da Internet  do TRE-PA e, se preferir,  as mensagens poderão ainda ser  replicadas
automaticamente para uma conta de e-mail pessoal ou externa de Vossa Excelência, bastando para tal
mencionar o interesse e o nome do respectivo e-mail pessoal ou externo, quando da resposta a este
expediente.

Ao ensejo, considerando-se a necessidade posterior da criação do grupo de e-mail do
Comitê Gestor, apresenta-se abaixo a sugestão de nome para a aludida conta do comitê, para o que se
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solicita a ratificação ou a sugestão de outro nome.

comite.pa1g@tre-pa.gov.br

Após  a  implementação  das  ações  contidas  no  art.  6º  da  Portaria  TRE-PA  n.º
15.770/2016 vislumbra-se a definição de data apropriada aos membros do Comitê Gestor para fins de
solicitação à Presidência dos atos necessários à viabilização de  reunião presencial do Comitê.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SOUSA DE ARAÚJO, Assessor, em 22/02/2016, às
11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0115889 e o código CRC DF6C80D9.
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