Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça
RESOLUÇÃO N. 3, DE

DE

DE 2016 (CONSOLIDADA)

Consolida as resoluções do Conselho
Nacional de Justiça referentes à Política
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau
de Jurisdição.

A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais;
RESOLVE

CAPÍTULO I
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau de Jurisdição, com o objetivo de desenvolver, em caráter
permanente, iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, da
celeridade, da eficiência, da eficácia e da efetividade dos serviços judiciários da
primeira instância dos tribunais brasileiros, nos termos desta Resolução.
(Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 1º - ajuste de técnica
legislativa)


Redação original: Instituir a Política Nacional de
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição,
com o objetivo de desenvolver, em caráter
permanente,

iniciativas

voltadas

ao

aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da
eficiência, da eficácia e da efetividade dos serviços
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judiciários da primeira instância dos tribunais
brasileiros, nos termos desta Resolução.

Art. 2º A implementação da Política será norteada pelas
seguintes linhas de atuação: (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 2º)
I – alinhamento ao Plano Estratégico: alinhar o plano estratégico
dos tribunais aos objetivos e linhas de atuação da Política, de modo a orientar
seus programas, projetos e ações;
II – equalização da força de trabalho: equalizar a distribuição da
força de trabalho entre primeiro e segundo graus, proporcionalmente à
demanda de processos;
III – adequação orçamentária: garantir orçamento adequado ao
desenvolvimento das atividades judiciárias da primeira instância, bem como
adotar estratégicas que assegurem excelência em sua gestão;
IV – infraestrutura e tecnologia: prover infraestrutura e tecnologia
apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários;
V – governança colaborativa: 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;
VI – diálogo social e institucional: incentivar o diálogo com a
sociedade e com instituições públicas e privadas, e desenvolver parcerias
voltadas ao cumprimento dos objetivos da Política;
VII – prevenção e racionalização de litígios: 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;
VIII – estudos e pesquisas: 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;
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IX – formação continuada: fomentar a capacitação contínua de
magistrados e servidores nas competências relativas às atividades do primeiro
grau de jurisdição.
Parágrafo único. O CNJ, bem como os tribunais poderão
estabelecer indicadores, metas, programas, projetos e ações vinculados a cada
linha de atuação. (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 2º, parágrafo
único)

CAPÍTULO II
DA GOVERNANÇA DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA
AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

Art. 3º A Política será gerida e implementada pela Rede de
Priorização do Primeiro Grau, constituída por representantes de todos os
tribunais brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça.
(Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 3º)
§ 1º Compete à Presidência do CNJ, em conjunto com a
Corregedoria Nacional de Justiça e a Comissão Permanente de Gestão
Estratégica, Estatística e Orçamento, coordenar as atividades da Rede de
Priorização do Primeiro Grau. (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art.
3º, § 1º - correção sugerida em decorrência da Portaria 604/2009)


Redação Original: § 1º Compete à Presidência do
CNJ, em conjunto com a Corregedoria Nacional de
Justiça e a Comissão Permanente de Estatística,
Gestão Estratégica e Orçamento, coordenar as
atividades da Rede de Priorização do Primeiro
Grau.

§ 2º Os tribunais serão representados na Rede de Priorização do
Primeiro Grau por 1 (um) magistrado membro do Comitê Gestor Regional (art.
5º), a ser indicado à Presidência do CNJ. (Resolução n. 194, de 26 de maio de
2014, art. 3º, § 2º - redação sugerida em decorrência da consolidação)


Redação original: § 2º Os tribunais serão
representados na Rede de Priorização do Primeiro
Grau por 1 (um) magistrado membro do Comitê
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Gestor Regional (art. 5º), a ser indicado à
Presidência do CNJ no prazo de 30 (trinta) dias
após a publicação desta Resolução.

§ 3º A Rede de Priorização do Primeiro Grau atuará em
permanente interação com a Rede de Governança Colaborativa do Poder
Judiciário, instituída pela Portaria CNJ n. 138 de 23 de agosto de 2013.
(Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 3º, § 3º)
Art. 4º Os tribunais devem constituir Comitê Gestor Regional para
gestão e implementação da Política no âmbito de sua atuação, com as
seguintes atribuições, sem prejuízo de outras necessárias ao cumprimento dos
seus objetivos: (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 4º)
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;
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
desenvolvimento dos trabalhos;

reuniões,

encontros

e

eventos

para

V – monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados.
Art. 5º O Comitê Gestor Regional terá, no mínimo, a seguinte
composição: (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 3º, § 1º)
I – 1 (um) magistrado indicado pelo Tribunal respectivo;
II – 1 (um) magistrado escolhido pelo Tribunal a partir de lista de
inscritos aberta a todos os interessados;
III – 1 (um) magistrado eleito por votação direta entre os
magistrados do primeiro grau, da respectiva jurisdição, a partir de lista de
inscrição;
IV – 1 (um) servidor escolhido pelo Tribunal a partir de lista de
inscritos aberta a todos os interessados;
V – 1 (um) servidor eleito por votação direta entre os servidores, a
partir de lista de inscrição.
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§ 1º Será indicado 1 (um) suplente para cada membro do Comitê
Gestor Regional. (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 5º, § 1º)
§ 2º Os tribunais adotarão as medidas necessárias para
proporcionar aos membros do Comitê Gestor Regional condições adequadas
ao desempenho de suas atribuições, facultada a designação de equipe de
apoio às suas atividades. (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 5º, §
2º)
§ 3º Os tribunais devem assegurar a participação de magistrados
e servidores indicados pelas respectivas associações, sem direito a voto.
(Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 5º, § 3º)
Art. 6º O Conselho Nacional de Justiça promoverá a instituição de
fórum permanente de diálogo interinstitucional voltado ao cumprimento dos
objetivos da Política, com a participação de instituições públicas e privadas
ligadas ao sistema de justiça, inclusive grandes litigantes. (Resolução n. 194,
de 26 de maio de 2014, art. 6º)
Parágrafo único. Os tribunais deverão instituir fóruns análogos no
seu âmbito de atuação, facultada a realização de audiências públicas para
discutir problemas locais, coletar propostas e tornar participativa a construção e
a implementação da Política. (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art.
6º, parágrafo único)
Art. 7º A fim de garantir a concretização dos seus objetivos,
deverão ser destinados recursos orçamentários para o desenvolvimento de
programas, projetos e ações vinculados à Política. (Resolução n. 194, de 26 de
maio de 2014, art. 7º)
Parágrafo único. Os recursos orçamentários de que trata o caput
devem ser identificados na proposta orçamentária do Tribunal. (Resolução n.
194, de 26 de maio de 2014, art. 7º, parágrafo único)
Art. 8º Os tribunais deverão, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados da entrada em vigor da Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014,
encaminhar ao CNJ plano de ação com vistas ao alcance dos objetivos da
Política no seu âmbito interno, observadas as linhas de atuação definidas.
(Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art. 8º - redação sugerida em
decorrência de consolidação)


Redação original: Art. 8º Os tribunais deverão, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, encaminhar ao
CNJ plano de ação com vistas ao alcance dos
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objetivos da Política no seu âmbito interno,
observadas as linhas de atuação definidas.

Art. 9º O CNJ e os tribunais poderão instituir formas de
reconhecimento, valorização ou premiação de boas práticas, projetos
inovadores e participação destacada de magistrados e servidores no
desenvolvimento da Política. (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, art.
9º)
Art. 10. As atividades previstas nos Capítulos I e II desta
Resolução não prejudicam a continuidade de outras em andamento nos
tribunais, com os mesmos propósitos. (Resolução n. 194, de 26 de maio de
2014, art. 10 - redação sugerida em decorrência de consolidação)


Redação original: Art. 10. As atividades previstas
nesta Resolução não prejudicam a continuidade de
outras em andamento nos tribunais, com os
mesmos propósitos.

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 11. A distribuição de orçamento nos órgãos do Poder
Judiciário de primeiro e de segundo graus, a contar do orçamento para o
exercício de 2015, obedecerão às diretrizes estabelecidas neste capítulo.
(Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 1º - redação sugerida em
decorrência de consolidação)


Redação original: Art. 1º A distribuição de
orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de
primeiro e de segundo graus, a contar do
orçamento para o exercício de 2015, obedecerão
às diretrizes estabelecidas nesta Resolução.

Seção II
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Da Proposta Orçamentária de Primeiro e Segundo Graus

Art. 12. Os tribunais devem prever e identificar, na elaboração da
proposta orçamentária, as parcelas dos recursos destinados ao primeiro e ao
segundo graus de jurisdição, especialmente os de natureza não vinculada.
(Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 2º)
§ 1º Entende-se por recursos de natureza não vinculada aqueles
destinados ao pagamento de despesas não decorrentes de obrigações
constitucionais ou legais. (Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 2º, §
1º)
§ 2º A identificação a que se refere o caput deve ser descrita na
proposta orçamentária, por meio de classificações orçamentárias, ou em
proposta interna de quadros de detalhamento da despesa – QDD específicos
para cada grau de jurisdição. (Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 2º,
§ 2º)
Art. 13. A previsão dos recursos de natureza não vinculada
destinados ao primeiro e ao segundo graus deve atender à necessidade de
distribuição equitativa do orçamento e observar as seguintes diretrizes:
(Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 3º)
I – média de processos (casos novos) distribuídos ao primeiro e
segundo graus no último triênio;
II - acervo de processos pendentes (casos pendentes), em
especial quando a diferença entre as taxas de congestionamento de primeiro e
de segundo graus for superior a 10% (dez por cento);
III - alinhamento ao plano estratégico, na forma prevista na
Resolução CNJ n. 2/2016 (Consolidada) e ao plano plurianual – PPA;
(Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 3º, III - com redação sugerida
em decorrência de consolidação)


Redação original:
III - alinhamento ao plano
estratégico, na forma prevista na Resolução CNJ nº
70, de 18 de março de 2009, e ao plano plurianual
– PPA;

IV – previsões do plano estratégico de tecnologia da informação e
comunicação, a teor da Resolução CNJ n. 24/2016 (Consolidada); (Resolução
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n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 3º, IV - redação sugerida em decorrência de
consolidação)


Redação original:
IV – previsões do plano
estratégico de tecnologia da informação e
comunicação, a teor da Resolução CNJ nº 99, de
24 de novembro de 2009; e

V – prioridades estabelecidas no Plano de Obras a que se refere
Resolução CNJ n. 11/2016 (Consolidada). (Resolução n. 195, de 3 de junho de
2014, art. 3º, V - redação sugerida em decorrência de consolidação)


Redação original: V – prioridades estabelecidas no
Plano de Obras a que se refere a Resolução CNJ
nº 114, de 20 de abril de 2010.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, a definição de casos
novos e casos pendentes dever observar o disposto nos anexos da Resolução
n. 2/2016 (Consolidada). (Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 3º,
parágrafo único - redação sugerida em decorrência de consolidação)


Redação original: Parágrafo único. Para fins deste
artigo, a definição de casos novos e casos
pendentes deve observar o disposto nos anexos da
Resolução CNJ nº 76.

Art. 14. Devem ser disponibilizados no sítio eletrônico do tribunal
na Internet, área “Transparência”: (Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014,
art. 4º)
I - a íntegra da proposta orçamentária e da proposta interna de
QDD, se houver;
II - a íntegra da lei orçamentária e dos QDD internos, se houver.
Parágrafo único. A disponibilização de que trata os incisos I e II do
caput deve ocorrer em dois momentos: nos prazos de 30 (trinta) dias após o
envio da proposta orçamentária e de 30 (trinta) dias após a publicação da lei
orçamentária. (Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 4º, parágrafo
único)
Seção III
Da Governança Colaborativa do Orçamento
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Art. 15. Os tribunais devem constituir Comitê Orçamentário de
primeiro grau e Comitê Orçamentário de segundo grau com as seguintes
atribuições: (Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 5º)
I – auxiliar na captação das necessidades ou demandas;
II – realizar encontros, preferencialmente no primeiro
quadrimestre de cada ano, para discutir as necessidades ou demandas, bem
como para auxiliar na definição das prioridades, de modo a alinhá-las à
possibilidade orçamentária;
III – auxiliar a elaboração da proposta orçamentária;
IV – auxiliar a execução do orçamento, notadamente por meio do
acompanhamento de projetos, iniciativas e contratações.
§ 1º Os Comitês Orçamentários de primeiro e de segundo graus
contarão com o apoio técnico das áreas de orçamento e de gestão estratégica
e trabalharão em permanente interação entre si e com os demais comitês
temáticos. (Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 5º, § 1º)
§ 2º Os encontros de que trata o inciso II devem ser amplamente
divulgados, de modo a favorecer o comparecimento dos magistrados e
servidores, sem prejuízo, quando possível, da participação por
videoconferência ou instrumentos tecnológicos análogos. (Resolução n. 195,
de 3 de junho de 2014, art. 5º, § 2º)
Art. 16. O Comitê Orçamentário de primeiro grau terá, no mínimo,
a mesma composição do Comitê Gestor Regional da Política de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, estabelecido em Resolução do CNJ,
facultada a instituição de um único comitê para as duas atribuições. (Resolução
n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 6º)
Art. 17. O Comitê Orçamentário de segundo grau terá a
composição definida pela Presidência, assegurada a participação de 1 (um)
desembargador e 1 (um) servidor indicados pelas respectivas associações,
sem direito a voto. (Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 7º)

Seção IV
Da Execução Orçamentária

Art. 18. Os tribunais devem adotar medidas de gestão
necessárias para assegurar execução orçamentária equilibrada ao longo do
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exercício e, para tanto, os processos que impliquem contratação devem ser
elaborados, preferencialmente, no primeiro semestre do exercício. (Resolução
n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 8º)
Art. 19. Sem prejuízo da publicação exigida pela Resolução CNJ
n. 9/2016 (Consolidada), os tribunais publicarão em seus sítios eletrônicos na
Internet, até 31 de janeiro de cada ano, mapa demonstrativo da execução
orçamentária do ano anterior, com indicação das despesas realizadas com o
primeiro e o segundo graus de jurisdição. (Resolução n. 195, de 3 de junho de
2014, art. 9º - redação sugerida em decorrência de consolidação)


Redação original: Art. 9º Sem prejuízo da
publicação exigida pela Resolução CNJ nº 102, de
15 de dezembro de 2009, os tribunais publicarão
em seus sítios eletrônicos na Internet, até 31 de
janeiro de cada ano, mapa demonstrativo da
execução orçamentária do ano anterior, com
indicação das despesas realizadas com o primeiro
e o segundo graus de jurisdição.

Parágrafo único. O mapa demonstrativo a que se refere o caput
deve conter, no mínimo, por unidade orçamentária, programa, ação
orçamentária e grupo de natureza de despesa, a dotação inicial da LOA, os
créditos adicionais, eventual contingenciamento, as despesas empenhadas, as
liquidadas e as pagas. (Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014, art. 9º parágrafo único)
Art. 20. Os tribunais devem adotar as providências necessárias
ao cumprimento do Capítulo III, podendo expedir regulamentação
complementar, desde que não contrarie os seus dispositivos. (Resolução n.
195, de 3 de junho de 2014, art. 10 - com a redação sugerida em decorrência
de consolidação)


Redação original: Art. 10. Os tribunais devem
adotar
as
providências
necessárias
ao
cumprimento desta Resolução, podendo expedir
regulamentação complementar, desde que não
contrarie os seus dispositivos.

Art. 21. O Plenário do CNJ pode, a requerimento do Tribunal,
adaptar as regras previstas neste Capítulo quando entender justificado pelas
circunstâncias ou especificidades locais. (Resolução n. 195, de 3 de junho de
2014, art. 11 - com a redação sugerida em decorrência de consolidação)
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Redação original: Art. 11. O Plenário do CNJ pode,
a requerimento do Tribunal, adaptar as regras
previstas nesta Resolução quando entender
justificado pelas circunstâncias ou especificidades
locais.

CAPÍTULO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES, DE CARGOS EM COMISSÃO E DE
FUNÇÕES DE CONFIANÇA NOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO DE
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS

Art. 22. A distribuição e a movimentação de servidores, de cargos
em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de
primeiro e de segundo graus obedecerão às diretrizes estabelecidas neste
Capítulo. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 1º - redação sugerida
em decorrência de consolidação)


Redação original: Art. 1º A distribuição e a
movimentação de servidores, de cargos em
comissão e de funções de confiança nos órgãos do
Poder Judiciário de primeiro e de segundo graus
obedecerão às diretrizes estabelecidas nesta
Resolução.

Parágrafo único. O presente Capítulo aplica-se, no que couber, à
Justiça Eleitoral e à Justiça Militar da União. (Resolução n. 219, de 26 de abril
de 2016, art. 1º, parágrafo único - redação sugerida em decorrência de
consolidação)


Redação original: Parágrafo único. A presente
Resolução aplica-se, no que couber, à Justiça
Eleitoral e à Justiça Militar da União.

Art. 23. Para fins deste Capítulo, consideram-se: (Resolução n.
219, de 26 de abril de 2016, art. 2º)
I – Áreas de apoio direto à atividade judicante: setores com
competência para impulsionar diretamente a tramitação de processo judicial,
tais como: unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus, protocolo,
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distribuição, secretarias judiciárias, gabinetes, contadoria, centrais de
mandados, central de conciliação, setores de admissibilidade de recursos,
setores de processamento de autos, hastas públicas, precatórios, taquigrafia,
estenotipia, perícia (contábil, médica, de serviço social e de psicologia),
arquivo;
II – Unidades judiciárias de primeiro grau: varas, juizados, turmas
recursais e zonas eleitorais, compostos por seus gabinetes, secretarias e
postos avançados, quando houver;
III – Unidades judiciárias de segundo grau: gabinetes de
desembargadores e secretarias de órgãos fracionários (turmas, seções
especializadas, tribunal pleno etc), excluídas a Presidência, a Vice-Presidência
e a Corregedoria;
IV – Áreas de apoio indireto à atividade judicante (apoio
administrativo): setores sem competência para impulsionar diretamente a
tramitação do processo judicial e, por isso, não definidas como de apoio direto
à atividade judicante;
V – Lotação paradigma: quantitativo mínimo de servidores das
unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus;
VI – Índice de Produtividade de Servidores (IPS): índice obtido a
partir da divisão do total de processos baixados no ano anterior pelo número de
servidores, conforme fórmula constante do Anexo I;
VII – Índice de Produtividade Aplicado à Atividade de Execução
de Mandados (IPEx): índice obtido a partir da divisão do total de mandados
cumpridos no ano anterior pelo número de servidores da área de execução de
mandados, conforme fórmula constante do Anexo II;
VIII – Quartil: medida estatística que divide o conjunto ordenado
de dados em 4 (quatro) partes iguais, em que cada parte representa 25% (vinte
e cinco por cento);
IX - Casos novos: número total de processos que ingressaram ou
foram protocolizados (conhecimento e execução), conforme definição contida
nos anexos da Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada); (Resolução n. 219,
de 26 de abril de 2016, art. 2º, IX – redação sugerida em decorrência da
consolidação)


Redação original: Casos novos: número total de
processos
que
ingressaram
ou
foram
protocolizados
(conhecimento
e
execução),
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conforme definição contida nos anexos
Resolução CNJ 76, de 12 maio de 2009;

da

X – Casos pendentes: saldo residual de processos (conhecimento
e execução), de acordo com a definição contida nos anexos da Resolução CNJ
n. 02/2016 (Consolidada); (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 2º, X
– redação sugerida em decorrência da consolidação)


Redação original: X – Casos pendentes: saldo
residual de processos (conhecimento e execução),
de acordo com a definição contida nos anexos da
Resolução CNJ 76/2009;

XI – Processos baixados: total de processos baixados
(conhecimento e execução), consoante anexos da Resolução CNJ n. 02/2016
(Consolidada); (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 2º, XI – redação
sugerida em decorrência da consolidação)


Redação original: XI – Processos baixados: total de
processos baixados (conhecimento e execução),
consoante anexos da Resolução CNJ 76/2009;

XII – Processos que tramitaram: soma do número de processos
baixados e casos pendentes; (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 2º,
com redação dada pela Resolução n. 243, de 09.09.16)
XIII – Taxa de congestionamento: percentual de processos
pendentes em relação ao total que tramitou (processos baixados + pendentes),
conforme fórmulas contidas nos anexos da Resolução CNJ n. 02/2016
(Consolidada); (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 2º. Redação
dada pela Resolução n. 243, de 09.09.16)


Redação original: XIII – Taxa de congestionamento:
percentual de processos pendentes em relação ao
total que tramitou (processos baixados +
pendentes), conforme fórmulas contidas nos
anexos da anexos da Resolução CNJ 76/2009;

XIV – Movimentação: todas as formas de movimentação de
servidores dentro da instituição ou entre instituições diferentes, tais como
cessão, requisição, remoção, redistribuição e permuta;
XV – Lotação: local onde o servidor desempenha as atribuições
de seu cargo;
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XVI – Cessão: ato que autoriza o servidor a exercer cargo em
comissão ou função de confiança em outra instituição ou para atender
situações previstas em leis específicas;
XVII – Remoção: deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício,
no âmbito da mesma instituição, com ou sem mudança de sede;
XVIII – Redistribuição: deslocamento de cargo de provimento
efetivo, ocupado ou vago, no âmbito da instituição ou para outra instituição do
mesmo segmento do Poder;
XIX – Permuta: troca do local do exercício das atribuições do
cargo entre 2 (dois) ou mais servidores;
XX – Reposição: lotação de servidor na unidade com o intuito de
repor a perda da força de trabalho decorrente da movimentação de outro para
unidade ou instituição diversa.
§ 1º Os servidores lotados na Presidência, Vice-Presidência e
Corregedoria devem ser considerados nas áreas de apoio direto ou indireto à
atividade judicante, conforme o caso, a depender da atribuição para
impulsionar ou não a tramitação do processo judicial, a teor dos incisos I e IV
deste artigo. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 2º, § 1º)
§ 2º Os tribunais que ainda disponham de setor, secretaria e/ou
unidade privatizados exercendo atividade equivalente à das unidades
judiciárias e/ou das áreas de apoio direto à atividade judicante devem
considerá-los nas apurações previstas neste Capítulo. (Resolução n. 219, de
26 de abril de 2016, art. 2º, § 2º - redação sugerida em decorrência de
consolidação)


Redação original: § 2º Os tribunais que ainda
disponham de setor, secretaria e/ou unidade
privatizados exercendo atividade equivalente à das
unidades judiciárias e/ou das áreas de apoio direto
à atividade judicante devem considerá-los nas
apurações previstas nesta Resolução.

§ 3º Na apuração do IPS devem ser computados, sempre que
possível, apenas os dias efetivamente trabalhados pelos servidores, de modo a
desconsiderar os períodos de licenças, afastamentos e mudanças de lotação
ocorridas no curso do ano. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 2º, §
3º)
§ 4º Na apuração do IPS das unidades judiciárias de segundo
grau devem ser computados, além dos servidores dos gabinetes de
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desembargadores, aqueles lotados nas secretarias dos órgãos fracionários,
divididos pelo número de gabinetes a eles vinculados. (Resolução n. 219, de 26
de abril de 2016, art. 2º, § 4º)
§ 5º O disposto no parágrafo anterior também se aplica às
unidades judiciárias de primeiro grau que possuam secretarias conjuntas que
atendam concomitantemente a 2 (dois) ou mais gabinetes. (Resolução n. 219,
de 26 de abril de 2016, art. 2º, § 5º)

Seção I
Da Distribuição de Servidores das Áreas de Apoio Direto à Atividade
Judicante entre Primeiro e Segundo Graus

Art. 24. A quantidade total de servidores das áreas de apoio
direto à atividade judicante de primeiro e de segundo graus deve ser
proporcional à quantidade média de processos (casos novos) distribuídos a
cada grau de jurisdição no último triênio, observada a metodologia prevista no
Anexo III. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 3º)
§ 1º Quando a taxa de congestionamento de um grau de
jurisdição (fases de conhecimento e de execução) superar em 10 (dez) pontos
percentuais a do outro, o tribunal deve providenciar a distribuição extra de
servidores para o grau de jurisdição mais congestionado (fator de correção)
com o objetivo de ampliar temporariamente a lotação, a fim de promover a
redução dos casos pendentes. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art.
3º, § 1º)
§ 2º A regra do parágrafo anterior não se aplica na hipótese de o
IPS do grau de jurisdição mais congestionado for inferior ao IPS do outro.
(Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 3º, § 2º)
§ 3º Sem prejuízo da atuação dos tribunais, o CNJ pode apurar e
divulgar a quantidade de servidores a serem alocados em primeiro e segundo
graus, em cada tribunal, nos termos do caput deste artigo. (Resolução n. 219,
de 26 de abril de 2016, art. 3º, § 3º)
Art. 25. Os servidores de segundo grau designados para o
primeiro grau, em cumprimento do disposto no art. 3º desta Resolução, podem
ficar temporariamente vinculados às unidades judiciárias de primeira instância
da cidade sede do tribunal até que restem implementadas as condições
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necessárias à mudança de lotação para as unidades do interior. (Resolução n.
219, de 26 de abril de 2016, art. 4º)
Parágrafo único. Na hipótese do caput, tais servidores podem
atuar em regime de mutirão, observadas as necessidades locais, inclusive nos
processos eletrônicos em trâmite nas unidades do interior. (Resolução n. 219,
de 26 de abril de 2016, art. 4º, parágrafo único)

Seção II
Da Distribuição de Servidores nas Unidades Judiciárias do Mesmo Grau
de Jurisdição

Subseção I
Da Definição das Unidades Semelhantes e da Lotação Paradigma

Art. 26. Os tribunais devem agrupar as unidades judiciárias de
primeiro e de segundo graus por critérios de semelhança relacionados à
competência material, base territorial, entrância ou outro parâmetro objetivo a
ser por eles definido. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 5º)
§ 1º Não havendo unidade semelhante, caberá ao tribunal
estipular o critério para a definição da lotação paradigma. (Resolução n. 219,
de 26 de abril de 2016, art. 5º, § 1º)
§ 2º O Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da
Justiça do Trabalho podem definir o agrupamento de que trata o caput, a fim de
conferir uniformidade nos tribunais dos respectivos segmentos da Justiça.
(Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 5º, § 2º)
Art. 27. Realizada a distribuição proporcional de servidores
prevista na Seção I deste Capítulo e o agrupamento de que trata o artigo
anterior, o tribunal deve definir a lotação paradigma das unidades semelhantes,
considerando a quantidade média de processos (casos novos) distribuídos a
essas unidades no último triênio ou outro parâmetro objetivo definido pelo
tribunal. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 6º)
§ 1º Nas unidades judiciárias instaladas há menos de 3 (três)
anos, a quantidade média de processos (casos novos) deve ser estimada ou
apurada com base no período disponível. (Resolução n. 219, de 26 de abril de
2016, art. 6º, § 1º)
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§ 2º Para definição da lotação paradigma de que trata
o caput, recomenda-se a utilização do IPS do quartil de melhor desempenho
(terceiro quartil) das unidades semelhantes, conforme critérios estabelecidos
no Anexo IV. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 6º, § 2º)
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o tribunal pode optar pelo
uso da mediana (segundo quartil) do IPS das unidades semelhantes, quando a
aplicação do quartil de melhor desempenho (terceiro quartil) ensejar lotação
paradigma significativamente inferior à lotação existente. (Resolução n. 219, de
26 de abril de 2016, art. 6º, § 3º)

Subseção II
Da Aplicação da Lotação Paradigma dos Servidores das Unidades
Judiciárias de Primeiro e de Segundo Graus

Art. 28. Os servidores das unidades judiciárias de primeiro e
segundo graus serão lotados até atingir a lotação paradigma de cada unidade e
de modo que nenhuma fique com déficit ou superávit maior do que 1 (um)
servidor. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 7º)
Parágrafo único. Quando não for possível atingir a lotação
paradigma de todas as unidades, serão priorizadas as unidades judiciárias de
primeiro e de segundo graus com maior déficit de pessoal em relação à
respectiva lotação paradigma. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art.
7º, parágrafo único)
Art. 29. Uma vez alcançada a lotação paradigma de cada unidade
e havendo excedente de servidores, inclusive decorrentes da aplicação da
regra do art. 3º desta Resolução, estes devem ser lotados nas unidades
judiciárias do mesmo grau de jurisdição, com prioridade para aquelas com
maior taxa de congestionamento e/ou com quantidade maior de casos
pendentes antigos, desde que a unidade judiciária: (Resolução n. 219, de 26 de
abril de 2016, art. 8º. Redação dada pela Resolução n. 243, de 09 de setembro
de 2016)
I – tenha IPS igual ou superior ao da média das unidades
semelhantes;
II – possua taxa de congestionamento superior à da média das
unidades semelhantes.

Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça
§ 1º As unidades que não atendam ao disposto no inciso I podem
ter a lotação ampliada por 1 (um) ano, prazo prorrogável se, nesse período,
alcançarem IPS igual ou superior ao da média das unidades semelhantes.
(Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 8º, § 1º)
§ 2º A força de trabalho adicional de que trata o caput será
alocada até que a proporção de casos pendentes e/ou a quantidade de casos
pendentes antigos alcance a média das unidades semelhantes, sem prejuízo
do estabelecimento de outro critério objetivo pelo tribunal. (Resolução n. 219,
de 26 de abril de 2016, art. 8º, § 2º)
Art. 30. A força de trabalho adicional prevista no artigo anterior
pode ser utilizada sempre que o tribunal identificar acúmulo extraordinário de
processos, discrepância significativa entre as taxas de congestionamento de
unidades judiciárias semelhantes ou para atingimento de metas locais ou
nacionais. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 9º)
Art. 31. A lotação paradigma prevista nesta Seção pode ser
aplicada, no que couber, às demais unidades de apoio direto à atividade
judicante. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 10)
Parágrafo único. Para definição da lotação paradigma dos
servidores da área de execução de mandados, os tribunais podem utilizar o
IPEx, conforme critérios estabelecidos nos Anexos II e V. (Resolução n. 219,
de 26 de abril de 2016, art. 10, parágrafo único)

Seção III
Dos Servidores das Áreas de Apoio Indireto à Atividade Judicante

Art. 32. A quantidade total de servidores lotados nas áreas de
apoio indireto à atividade judicante (apoio administrativo) deve corresponder a,
no máximo, 30% (trinta por cento) do total de servidores. (Resolução n. 219, de
26 de abril de 2016, art. 11)
§ 1º Para apuração do percentual descrito no caput serão
excluídos da base de cálculo os servidores lotados nas escolas judiciais e da
magistratura e nas áreas de tecnologia da informação. (Resolução n. 219, de
26 de abril de 2016, art. 11, § 1º)
§ 2º Na constituição do quadro de pessoal da área de tecnologia
da informação o tribunal deve observar o disposto na Resolução CNJ n.
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24/2016 (Consolidada). (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 11, § 2º
- redação sugerida em decorrência de consolidação)


Redação original: § 2º Na constituição do quadro
de pessoal da área de tecnologia da informação o
tribunal deve observar o disposto na Resolução
CNJ 211, de 15 de dezembro de 2015.

Seção IV
Da Distribuição dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Art. 33. A alocação de cargos em comissão e de funções de
confiança nas áreas de apoio direto à atividade judicante de primeiro e de
segundo graus deve ser proporcional à quantidade média de processos (casos
novos) distribuídos a cada grau de jurisdição no último triênio, observada a
metodologia prevista no Anexo VI. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016,
art. 12)
§ 1º A alocação de que trata o caput deve considerar o total das
despesas com o pagamento dos cargos em comissão e funções de confiança,
e não a quantidade desses cargos e funções. (Resolução n. 219, de 26 de abril
de 2016, art. 12, § 1º)
§ 2º Os tribunais devem aplicar o disposto neste artigo de modo a
garantir a alocação de cargos em comissão ou funções de confiança em todas
as unidades judiciárias, em número suficiente para assessoramento de cada
um dos magistrados de primeiro e de segundo graus. (Resolução n. 219, de 26
de abril de 2016, art. 12, § 2º)
Art. 34. A distribuição dos cargos em comissão e de funções de
confiança dentro do mesmo grau de jurisdição observará, no que couber, as
regras estabelecidas na Seção II desta Resolução. (Resolução n. 219, de 26 de
abril de 2016, art. 13)
Art. 35. O total das despesas com o pagamento dos cargos em
comissão e funções de confiança das áreas de apoio indireto à atividade
judicante deve ser, no máximo, equivalente ao percentual de servidores
alocados nessas áreas, conforme disposto no art. 32 desta Resolução.
(Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 14)


Redação original: Art. 14. O total das despesas
com o pagamento dos cargos em comissão e
funções de confiança das áreas de apoio indireto à
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atividade judicante deve ser, no máximo,
equivalente ao percentual de servidores alocados
nessas áreas, conforme disposto no art. 11 desta
Resolução.

Seção V
Da Tabela de Lotação de Pessoal (TLP)

Art. 36. Os tribunais devem publicar no seu sítio eletrônico na
internet a Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) de todas as unidades de apoio
direto e indireto à atividade judicante, de primeiro e de segundo graus, inclusive
Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria, escolas judiciais e da
magistratura e áreas de tecnologia da informação, observadas as regras desta
Resolução e o modelo constante do Anexo VII. (Resolução n. 219, de 26 de
abril de 2016, art. 15)
Parágrafo único. A TLP deve ser publicada a cada semestre, a
contar do ano de 2017, observados os seguintes prazos: (Resolução n. 219, de
26 de abril de 2016, art. 15, parágrafo único. Redação dada pela Resolução n.
243, de 09 de setembro de 2016)
I – até 30 de março, referente à lotação do dia 1º de janeiro do
ano respectivo;
II – até 30 de setembro, referente à lotação do dia 1º de julho do
ano respectivo.

Seção VI
Da Movimentação de Servidores

Art. 37. Os tribunais devem instituir mecanismos de incentivo à
permanência de servidores em comarcas ou cidades menos atrativas ou com
maior rotatividade de servidores, dentre eles o direito de preferência nas
remoções e, quando possível, a disponibilização extra de cargos em comissão
e funções de confiança. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 16)
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Art. 38. Salvo imposição legal, não pode ser cedido servidor para
outra instituição, sem a correspondente reposição ou reciprocidade, se a
unidade cedente tiver lotação igual ou inferior à paradigma. (Resolução n. 219,
de 26 de abril de 2016, art. 17)
Art. 39. A movimentação de servidor entre unidades judiciárias de
primeiro e de segundo graus, sem a correspondente permuta ou reposição,
será autorizada desde que cumpridos, cumulativamente, os seguintes
requisitos: (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 18)
I – a unidade de origem tiver lotação superior à lotação
paradigma;
II – a taxa de congestionamento da unidade destinatária for
superior à taxa de congestionamento da unidade de origem;
III – não implicar ofensa à proporcionalidade estabelecida no art.
24 desta Resolução.
Art. 40. A movimentação de servidor de unidade judiciária para
unidade não judiciária (outra unidade de apoio direto ou unidade de apoio
indireto à atividade judicante), sem a correspondente permuta ou reposição,
será autorizada desde que cumpridos os seguintes requisitos: (Resolução n.
219, de 26 de abril de 2016, art. 19)
I – todas as unidades judiciárias tiverem alcançado a lotação
paradigma;
II – o total de servidores das unidades de apoio indireto à
atividade judicante não ultrapassar o percentual de que trata o art. 32 desta
Resolução (30%).

Seção VII
Da Premiação por Desempenho

Art. 41. Os Tribunais de Justiça dos Estados podem instituir
medidas de incentivo ou premiação aos servidores lotados nas unidades mais
produtivas ou que alcancem as metas estabelecidas nos respectivos planos
estratégicos, segundo critérios objetivos a serem estabelecidos em lei ou
regulamento próprio. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 20)
§ 1º As medidas de incentivo de que trata o caput podem ser
instituídas sob a forma de bolsas para capacitação e preferência na remoção
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para outras unidades, sem prejuízo de outras, a critério do tribunal. (Resolução
n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 20, § 1º)
§ 2º A premiação anual de que trata o caput não pode alcançar
mais do que 30% (trinta por cento) dos servidores do quadro de pessoal do
tribunal. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 20, § 2º)
§ 3º Os projetos de lei e os regulamentos de que trata o caput
devem ser encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça. (Resolução n. 219,
de 26 de abril de 2016, art. 20, § 3º)
Art. 42. O CNJ pode elaborar estudo, a ser submetido ao
Supremo Tribunal Federal, com vistas ao envio de anteprojeto de lei para
instituir premiação de produtividade no âmbito do Poder Judiciário da União.
(Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 21)
Parágrafo único. As medidas de incentivo de que trata o caput e §
1º do artigo anterior podem ser instituídas, no que couber, por ato dos tribunais
do Poder Judiciário da União, com envio de cópia ao Conselho Nacional de
Justiça. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 21, parágrafo único)

Seção VIII
Das Disposições Finais e Transitórias sobre a Distribuição de Servidores,
de Cargos em Comissão e de Funções de Confiança nos Órgãos do Poder
Judiciário de Primeiro e Segundo Graus

Art. 43. As carreiras dos servidores de cada Tribunal de Justiça
devem ser únicas, sem distinção entre cargos efetivos, cargos em comissão e
funções de confiança de primeiro e de segundo graus. (Resolução n. 219, de
26 de abril de 2016, art. 22)
§ 1º Os tribunais em que a lei local confira a distinção prevista no
caput devem encaminhar projeto de lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da entrada em vigor da Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016,
com vistas à unificação das carreiras. (Resolução n. 219, de 26 de abril de
2016, art. 22, § 1º - redação sugerida em decorrência de consolidação)
 Redação original: § 1º Os tribunais em que a lei
local confira a distinção prevista no caput devem
encaminhar projeto de lei, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, com vistas à unificação das carreiras.
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§ 2º A hipótese prevista no parágrafo anterior não obsta a
alocação provisória de servidores, cargos em comissão e funções de confiança
nas unidades de primeiro e de segundo graus, na forma prevista neste
Capítulo, a fim de atender o interesse público representado pela necessidade
excepcional dos serviços judiciários, até a aprovação do mencionado projeto de
lei. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 22, § 2º - redação sugerida
em decorrência de consolidação)
 Redação original: § 2º A hipótese prevista no
parágrafo anterior não obsta a alocação provisória
de servidores, cargos em comissão e funções de
confiança nas unidades de primeiro e de segundo
graus, na forma prevista nesta Resolução, a fim de
atender o interesse público representado pela
necessidade excepcional dos serviços judiciários,
até a aprovação do mencionado projeto de lei.
§ 3º Na hipótese deste artigo, os tribunais devem elaborar
estudos com vistas à eventual redistribuição de cargos entre primeiro e
segundo graus. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 22, § 3º)
Art. 44. Os tribunais devem implementar o disposto neste
Capítulo até 1º de julho de 2017, salvo no tocante aos dispositivos para os
quais haja previsão de prazos específicos, facultada a expedição de
regulamentação complementar. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art.
23. Redação dada pela Resolução 243, de 09.09.16 - redação sugerida em
decorrência de consolidação)
 Redação original: Art. 23. Os tribunais devem
implementar o disposto nesta Resolução até 1º de
julho de 2017, salvo no tocante aos dispositivos
para os quais haja previsão de prazos específicos,
facultada a expedição de regulamentação
complementar.
Parágrafo único. Os tribunais encaminharão ao CNJ, no prazo de
120 (cento e vinte) dias, contados da entrada em vigor da Resolução n. 219, de
26 de abril de 2016, os estudos realizados com vistas ao cumprimento desta
Resolução, acompanhados dos respectivos planos de ação e cronogramas.
(Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 23, parágrafo único - redação
sugerida em decorrência de consolidação)
 Redação original: Parágrafo único. Os tribunais
encaminharão ao CNJ, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, os estudos realizados com vistas ao
cumprimento desta Resolução, acompanhados dos
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respectivos planos de ação e cronogramas.
Art. 45. A distribuição de servidores, de cargos em comissão e de
funções de confiança, na forma prevista neste Capítulo, será revista pelos
tribunais, no máximo, a cada 2 (dois) anos, a fim de promover as devidas
adequações. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 24 - redação
sugerida em decorrência de consolidação)
 Redação original: Art. 24. A distribuição de
servidores, de cargos em comissão e de funções
de confiança, na forma prevista nesta Resolução,
será revista pelos tribunais, no máximo, a cada 2
(dois) anos, a fim de promover as devidas
adequações.
Art. 46. Os servidores empossados após de 28 de abril de 2016,
data da entrada em vigor da Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, serão
lotados nas unidades de primeiro e de segundo graus, observadas, no que
couber, as regras e proporções nela definidas. (Resolução n. 219, de 26 de
abril de 2016, art. 25 - redação sugerida em decorrência de consolidação)
 Redação original: Art. 25. Os servidores
empossados após a implementação desta
Resolução serão lotados nas unidades de primeiro
e de segundo graus, observadas, no que couber,
as regras e proporções nela definidas.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput, no que couber,
aos cargos em comissão e funções de confiança criados após a entrada em
vigor da Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016. (Resolução n. 219, de 26 de
abril de 2016, art. 25 - redação sugerida em decorrência de consolidação)
 Redação original: Aplica-se o disposto no caput, no
que couber, aos cargos em comissão e funções de
confiança criados após a implementação desta
Resolução.
Art. 47. O Plenário do CNJ pode, a requerimento do Tribunal,
adaptar as regras previstas neste Capítulo quando entender justificado pelas
circunstâncias ou especificidades locais. (Resolução n. 219, de 26 de abril de
2016, art. 26, redação sugerida em decorrência de consolidação)
 Redação original: Art. 26. O Plenário do CNJ pode,
a requerimento do Tribunal, adaptar as regras
previstas nesta Resolução quando entender
justificado pelas circunstâncias ou especificidades
locais.
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Art. 48. O CNJ atuará em parceria com os tribunais na
implementação das medidas previstas nesta Resolução, assim como na
capacitação de magistrados e servidores nas competências necessárias ao seu
cumprimento. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 27 e 12)
§ 1º Compete ao Comitê Gestor Regional da Política de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição auxiliar o tribunal na implementação
deste Capítulo. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 27, § 1º redação sugerida em decorrência de consolidação)
 Redação original: § 1º Compete ao Comitê Gestor
Regional da Política de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau de Jurisdição, previsto na Resolução
CNJ 194, de 26 de maio de 2014, auxiliar o tribunal
na implementação desta Resolução.
§ 2º O Presidente do CNJ pode constituir comissão específica
para acompanhar o cumprimento deste Capítulo. (Resolução n. 219, de 26 de
abril de 2016, art. 27, § 2º - redação sugerida em decorrência de consolidação)
 Redação original: § 2º O Presidente do CNJ pode
constituir comissão específica para acompanhar o
cumprimento desta Resolução.

Art. 49. O CNJ pode incluir o cumprimento deste Capítulo entre
os critérios a serem analisados para emissão de parecer de mérito ou nota
técnica sobre anteprojetos de lei de criação de cargos efetivos, cargos em
comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Judiciário, a teor do
Regimento Interno e da Resolução CNJ 11/2016 (Consolidada). (Resolução n.
219, de 26 de abril de 2016, art. 28 - redação sugerida em decorrência de
consolidação)
 Redação original: Art. 28. O CNJ pode incluir o
cumprimento desta Resolução entre os critérios a
serem analisados para emissão de parecer de
mérito ou nota técnica sobre anteprojetos de lei de
criação de cargos efetivos, cargos em comissão e
funções de confiança no âmbito do Poder
Judiciário, a teor do Regimento Interno e da
Resolução CNJ 184, de 6 de dezembro de 2014.

Art. 50. Os anexos desta Resolução podem ser alterados por ato
do Presidente do CNJ. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 29)
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Art. 51. O “Manual de Cálculo” passa a integrar a presente
Resolução. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 29-A. Incluído pela
Resolução n. 243, de 09.09.16 - redação sugerida em decorrência de
consolidação)
 Redação original: Art 29-A. O “Manual de Cálculo”
passa a integrar a Resolução CNJ 219/2016.
Art. 52. O CNJ disponibilizará planilha de cálculo em seu sítio
eletrônico. (Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016, art. 29-B. Incluído pela
Resolução n. 243, de 09 de setembro de 2016)
Art. 53. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 54. Ficam revogadas formalmente as Resoluções a seguir,
sem modificação de alcance nem interrupção da força normativa dos
dispositivos consolidados, nos termos do §1º do art. 13 da Lei Complementar n.
95, de 26 de fevereiro 1998:
I – a Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014;
II – a Resolução n. 195, de 3 de junho de 2014;
III – a Resolução n. 219, de 26 de abril de 2016;
IV – a Resolução n. 243, de 09 de setembro de 2016.
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ANEXO I

Índice de Produtividade dos Servidores (IPS)

Finalidade: o índice tem por objetivo mensurar, em média, quantos processos
foram baixados por servidor efetivo (exceto cedidos), requisitado e
comissionado sem vínculo. É calculado segundo a formulação abaixo:

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂: 𝑰𝑷𝑺 =

𝑻𝑩𝒂𝒊𝒙
𝑻𝑷𝑬𝒇𝒆𝒕 − 𝑻𝑷𝑪𝒆𝒅 + 𝑻𝑷𝑹𝒆𝒒 + 𝑻𝑷𝑺𝑽

Onde,



TBaix – Total de Processos Baixados: indica o total de processos
durante o ano-base, aferido conforme anexos da Resolução CNJ n.
02/2016 (Consolidada). Considera-se a soma dos processos de
conhecimento e de execução;
 Redação original: TBaix – Total de Processos Baixados: indica
o total de processos durante o ano-base, aferido conforme anexos
da Resolução CNJ n. 02/2016 (consolidada. Considera-se a soma
dos processos de conhecimento e de execução;



TPEfet - Total de Pessoal do Quadro Efetivo: indica o total de
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ao final do
período-base, conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016
(Consolidada);
 Redação original: TPEfet - Total de Pessoal do Quadro Efetivo:
indica o total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo
ao final do período-base, conforme anexos Resolução CNJ n.
02/2016 (consolidada;
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TPCed - Total de Pessoal Cedido: indica o total de servidores cedidos
a outros órgãos ou instituições ao final do período-base, conforme
anexos da Resolução Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada);
 Redação original: TPCed - Total de Pessoal Cedido: indica o total
de servidores cedidos a outros órgãos ou instituições ao final do
período-base, conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016
(consolidada;



TPReq - Total de Pessoal Requisitado: indica o total de servidores de
outros órgãos lotados no tribunal ao final do período-base, conforme
anexos da Resolução Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada);
 Redação original: TPReq - Total de Pessoal Requisitado: indica o
total de servidores de outros órgãos lotados no tribunal ao final do
período-base, conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016
(consolidada;



TPSV - Total de Pessoal sem Vínculo: indica total de servidores
ocupantes apenas de cargo em comissão ao final do período-base,
conforme anexos da Resolução CNJ Resolução CNJ n. 02/2016
(Consolidada).
 Redação original: TPSV - Total de Pessoal sem Vínculo: indica
total de servidores ocupantes apenas de cargo em comissão ao final
do período-base, conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016
(consolidada.

Na apuração do total de servidores, o tribunal poderá computar apenas os
dias efetivamente trabalhados, de modo a desconsiderar os períodos de
licenças, afastamentos e mudanças de lotação ocorridas no curso do ano.
Para tanto, calcula-se, para cada servidor, a razão entre o número de dias
trabalhados e o número de dias úteis do período-base segundo fórmula
abaixo:
𝑇𝑃𝐸𝑓𝑒𝑡

∑
𝑖=1

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖
𝐷𝑖𝑎𝑠 Ú𝑡𝑒𝑖𝑠 𝑖

𝑇𝑃𝑅𝑒𝑞

+ ∑
𝑗=1

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠𝑗
𝐷𝑖𝑎𝑠 Ú𝑡𝑒𝑖𝑠𝑗

𝑇𝑃𝑆𝑉

+ ∑
𝑘=1

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠𝑘
𝐷𝑖𝑎𝑠 Ú𝑡𝑒𝑖𝑠𝑘
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onde i = 1,2,…,TPEfet representa cada um dos servidores efetivos que
atuaram no tribunal durante o ano-base;

onde j = 1,2,…,TPReq representa cada um dos servidores de outros órgãos
que atuaram no tribunal durante o ano-base;

onde k = 1,2,…,TPSV representa cada um dos servidores ocupantes apenas
de cargo em comissão que atuaram no tribunal durante o ano-base.
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ANEXO II

Índice de Produtividade Aplicado à Atividade de Execução de Mandados
(IPEx)

Finalidade: o índice tem por objetivo mensurar, em média, quantos mandados
foram cumpridos, anualmente, por servidor da área de execução de
mandados. É calculado segundo a formulação abaixo:

𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚: 𝐼𝑃𝐸𝑥 =

𝑀𝐶
𝑇𝑃𝐸𝑥𝑀

Onde,



MC – Mandados Cumpridos: número total de mandados cumpridos
durante o ano-base;



TPExM – Total de Pessoal de Execução de Mandados: número total
de servidores da área de execução de mandados (oficiais de justiça)
ocupantes de cargo de provimento efetivo ao final do ano-base.

Na apuração do total de Pessoal de Execução de Mandados, o tribunal
poderá computar apenas os dias efetivamente trabalhados, de

modo a

desconsiderar os períodos de licenças, afastamentos e mudanças de lotação
ocorridas no curso do ano. Para tanto, calcula-se para cada servidor, a razão
entre o número de dias trabalhados e o número de dias úteis do período-base
segundo fórmula abaixo:
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𝑇𝑃𝐸𝑥𝑀

∑
𝑖=1

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖
𝐷𝑖𝑎𝑠 Ú𝑡𝑒𝑖𝑠𝑖

onde i = 1,2,…,TPExM representa cada um dos servidores da área de
execução de mandados que atuaram no tribunal durante o ano-base.
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ANEXO III

Distribuição de servidores de apoio direto à atividade judicante entre
primeiro e segundo graus (art. 24)

III.1) Fórmula de cálculo do total de servidores lotados nas áreas de
apoio direto à atividade judicante de primeiro e segundo graus

A quantidade total de servidores das áreas de apoio direto à atividade
judicante de primeiro e de segundo graus deve ser proporcional à
quantidade média de processos (casos novos) distribuídos a cada grau de
jurisdição no último triênio.

Dessa forma, o percentual de servidores das áreas de apoio direto à atividade
judicante de primeiro e de segundo graus deve ser calculado segundo as
fórmulas abaixo:

Fórmulas:
Proporção para o primeiro grau:
𝑷𝒓𝒐𝒑𝟏° =

̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑪𝑵𝟏º
̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 + 𝑪𝑵𝟐º
̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑪𝑵𝟏º

Proporção para o segundo grau:
𝑷𝒓𝒐𝒑𝟐° =

̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑪𝑵𝟐º
̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 + 𝑪𝑵𝟐º
̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑪𝑵𝟏º

Aplicando-se os percentuais obtidos na formulação acima, ao total de
servidores das áreas de apoio direto à atividade judicante, tem-se:

Total de Servidores das áreas de
apoio direto à atividade judicante no
primeiro grau:

Total de Servidores das áreas de
apoio direto à atividade judicante no
segundo grau:
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𝑺𝒂𝑱𝒖𝒅𝟏° = 𝑷𝒓𝒐𝒑𝟏° × 𝑺𝒂𝑱𝒖𝒅

𝑺𝒂𝑱𝒖𝒅𝟐° = 𝑷𝒓𝒐𝒑𝟐° × 𝑺𝒂𝑱𝒖𝒅

III.2) Fórmula de Cálculo da Taxa de Congestionamento

A taxa de congestionamento é um indicador que tem por finalidade mensurar o
percentual de processos que tramitaram durante um determinado períodobase (casos novos + casos pendentes), mas que não foram baixados. É
calculado pela formulação abaixo:

Taxa de Congestionamento no
primeiro grau:

𝑻𝑪𝟏° = 𝟏 −

𝑻𝑩𝒂𝒊𝒙𝟏°
𝑪𝑵𝟏° + 𝑪𝑷𝟏°

Taxa de Congestionamento no
segundo grau:

𝑻𝑪𝟐° = 𝟏 −

𝑻𝑩𝒂𝒊𝒙𝟐°
𝑪𝑵𝟐° + 𝑪𝑷𝟐°

III.3) Glossário:


CN1º – Casos Novos no 1ª grau: indica o total de casos novos na
primeira instância durante o ano-base, aferido conforme anexos da
Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada), somando-se o 1º grau, e,
quando aplicável ao ramo de justiça, os juizados especiais e as turmas
recursais. Considera-se a soma dos processos de conhecimento e de
execução;
 Redação original: CN1º – Casos Novos no 1ª grau: indica o total
de casos novos na primeira instância durante o ano-base, aferido
conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada),
somando-se o 1º grau, e, quando aplicável ao ramo de justiça, os
juizados especiais e as turmas recursais. Considera-se a soma dos
processos de conhecimento e de execução;



CN2º – Casos Novos no 2º grau: indica o total de casos novos no 2º
grau durante o ano-base, aferido conforme anexos da Resolução CNJ n.
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02/2016 (Consolidada);
 Redação original: CN2º – Casos Novos no 2º grau: indica o total
de casos novos no 2º grau durante o ano-base, aferido conforme
anexos da Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada);

𝐶𝑁1º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝑁1º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−1 + 𝐶𝑁1º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−2
̅̅̅̅̅̅̅
)
𝑪𝑵𝟏º𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 = (
3
é a média de casos novos da primeira instância no último triênio;

𝐶𝑁2º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝑁2º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−1 + 𝐶𝑁2º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−2
̅̅̅̅̅̅̅
)
𝑪𝑵𝟐º𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 = (
3
é a média de casos novos de segundo grau no último triênio.


CP1º – Casos Pendentes no 1ª grau: indica o total de casos pendentes
na primeira instância ao final do ano anterior ao ano-base, aferido
conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada),
somando-se o 1º grau, e, quando aplicável ao ramo de justiça, os
juizados especiais e as turmas recursais. Considera-se a soma dos
processos de conhecimento e de execução;
 Redação original: CP1º – Casos Pendentes no 1ª grau: indica o
total de casos pendentes na primeira instância ao final do ano
anterior ao ano-base, aferido conforme anexos da Resolução CNJ n.
02/2016 (Consolidada), somando-se o 1º grau, e, quando aplicável
ao ramo de justiça, os juizados especiais e as turmas recursais.
Considera-se a soma dos processos de conhecimento e de
execução;



CP2º – Casos Pendentes no 2º grau: indica o total de casos pendentes
no 2º grau ao final do ano anterior ao ano-base, aferido conforme
anexos da Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada);
 Redação original: CP2º – Casos Pendentes no 2º grau: indica o
total de casos pendentes no 2º grau ao final do ano anterior ao anobase, aferido conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016
(Consolidada);



TBaix1º – Total de Processos Baixados no 1ª grau: indica o total de
processos baixados na primeira instância durante o ano-base, aferido
conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada),
somando-se o 1º grau, e, quando aplicável ao ramo de justiça, os
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juizados especiais e as turmas recursais. Considera-se a soma dos
processos de conhecimento e de execução;
 Redação original: TBaix1º – Total de Processos Baixados no 1ª
grau: indica o total de processos baixados na primeira instância
durante o ano-base, aferido conforme anexos da Resolução CNJ n.
02/2016 (Consolidada), somando-se o 1º grau, e, quando aplicável
ao ramo de justiça, os juizados especiais e as turmas recursais.
Considera-se a soma dos processos de conhecimento e de
execução;


TBaix2º – Total de Processos Baixados no 2º grau: indica o total de
processos baixados no 2º grau durante o ano-base, aferido conforme
anexos da Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada);
 Redação original: TBaix2º – Total de Processos Baixados no 2º
grau: indica o total de processos baixados no 2º grau durante o anobase, aferido conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016
(Consolidada);



SaJud – Total de servidores das áreas de apoio direto à atividade
judicante: indica o total de servidores lotados nas áreas de apoio direto
à atividade judicante em efetiva atividade ao final do ano-base,
abrangendo os servidores efetivos (exceto cedidos), servidores de
outros órgãos lotados no tribunal e comissionados sem vínculo.
Considera-se área de apoio direto à atividade judicante os setores
descritos no art. 2º, I, da presente Resolução. Considera-se, ainda, a
soma do primeiro e segundo graus.
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ANEXO IV

Critério Recomendado de Produtividade para Definição da Lotação
Paradigma das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus

Recomenda-se ao tribunal que a lotação paradigma corresponda
quantitativo de servidores obtido pelo resultado da divisão entre
distribuição média de processos (casos novos) do último triênio pelo quartil
melhor desempenho (terceiro quartil) do Índice de Produtividade
Servidores (IPS), aferido dentro das unidades judiciárias semelhantes.

ao
a
de
de

IV.1) Definição da medida estatística “Quartil”
Medida estatística que divide o conjunto ordenado de dados em 4
(quatro) partes iguais, em que cada parte representa 25% (vinte e
cinco por cento).

Em suma, três medidas podem ser extraídas, segundo o conceito de
quartil. São elas:

i)
Terceiro quartil (Q3): é o valor que separa os 25%
maiores valores dos 75% menores, no conjunto ordenado.
Também denominado como quartil de melhor desempenho,
quando aplicado ao IPS;
ii)
Segundo Quartil ou Mediana (Q2): é o valor que separa o
conjunto ordenado em duas partes iguais, sendo 50%
dos maiores valores e 50% dos menores;

iii)
Primeiro quartil (Q1): é o valor que separa os 25%
menores valores dos 75% maiores, no conjunto ordenado.
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IV.2) Fórmula de Cálculo da Lotação Paradigma
A lotação paradigma poderá ser calculada segundo a formulação abaixo:

Fórmula LP =

̅̅̅̅
𝑪𝑵𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑸𝟑 (𝑰𝑷𝑺)

Onde,

̅̅̅̅
𝑪𝑵𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 = (

𝐶𝑁𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝑁𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−1 + 𝐶𝑁𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−2
)
3

é a média no último triênio de casos novos da unidade judiciária;



CN – Casos Novos: indica o total de casos novos da unidade
judiciária durante o ano-base, aferido conforme anexos da Resolução
CNJ n. 02/2016 (Consolidada), somando-se os processos de
conhecimento e de execução;
 Redação original: CN – Casos Novos: indica o total de casos
novos da unidade judiciária durante o ano-base, aferido
conforme anexos da Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada),
somando-se os processos de conhecimento e de execução;



Q3(IPS): é o terceiro quartil (quartil de melhor desempenho) do IPS
das unidades judiciárias semelhantes, calculado obedecendo as
seguintes etapas:
Identificação do cluster: definição das unidades judiciárias
semelhantes e agrupamento das mesmas;
(a)

Apuração do IPS: cálculo do índice de produtividade dos
servidores, aplicado à unidade judiciária, conforme metodologia
(b)
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descrita no anexo I desta resolução. Para efeito de aplicação da
fórmula na unidade judiciária, considera-se como 0 (zero) o
valor da variável TPCed – Total de Pessoal Cedido;

(c)

Quartil: cálculo, no cluster, do terceiro quartil do IPS.

Quando a soma da lotação paradigma das unidades judiciárias de um
determinado grau de jurisdição se mostrar significativamente inferior à lotação
existente, considerando, inclusive, os servidores decorrentes da aplicação do
art. 3º, o tribunal poderá substituir na fórmula da LP a medida “Terceiro
Quartil – Q3” pela de “Segundo Quartil – Q2” (ou mediana). Nessa hipótese, a
fórmula da lotação paradigma ficará igual a:

Fórmula LP =

̅̅̅̅
𝑪𝑵𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑸𝟐 (𝑰𝑷𝑺)

Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça
ANEXO V
Critério Facultativo de Produtividade para Definição da Lotação
Paradigma dos servidores da área de execução de mandados

A critério do tribunal, a lotação paradigma de oficial de justiça poderá
corresponder ao resultado da divisão entre o número médio de mandados
expedidos no último triênio pelo quartil de melhor desempenho do Índice de
Produtividade Aplicado à Atividade de Execução de Mandados (IPEx),
conforme fórmula a seguir.

Poderá haver mais de um IPEx, caso haja necessidade da atividade de
execução de mandados ser agrupada por critérios de semelhança
relacionados ao tipo de atividade, base territorial ou outro parâmetro objetivo
definido pelo Tribunal.

A lotação paradigma é calculada pela formulação abaixo:

Fórmula 𝑳𝑷𝑬𝒙 =

̅̅̅̅̅
𝑴𝑬𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑸𝟑 (𝑰𝑷𝑬𝒙)

Onde,

̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 = (
𝑴𝑬

𝑀𝐸𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝑀𝐸𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−1 + 𝑀𝐸𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−2
)
3

é a média no último triênio de mandados expedidos no agrupamento
semelhante (cluster), se houver;
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ME – Mandados Expedidos: indica o total de mandados expedidos
durante o ano-base no agrupamento semelhante, se houver;



Q3(IPEx): é o terceiro quartil (quartil de melhor desempenho) do índice
de produtividade aplicado à atividade de execução de mandados
(IPEx), calculado segundo as seguintes etapas:
Apuração do IPEx: cálculo do índice de produtividade
aplicado à atividade de execução de mandados, conforme
metodologia descrita no anexo II desta Resolução;
(a)

Quartil: cálculo, no agrupamento semelhante, do terceiro
quartil do IPEx, conforme definição descrita no anexo IV desta
Resolução.
(b)

Quando a soma da lotação paradigma da atividade de execução de
mandados se mostrar significativamente inferior à lotação existente, o
tribunal poderá substituir na fórmula da LPEx a medida “Terceiro Quartil –
Q3”, pela de “Segundo Quartil – Q2” (ou mediana). Nessa hipótese, a
fórmula da lotação paradigma ficará igual a:

Fórmula 𝑳𝑷𝑬𝒙 =

̅̅̅̅̅
𝑴𝑬𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑸𝟐 (𝑰𝑷𝑬𝒙)

Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça
ANEXO VI

Metodologia para distribuição dos cargos em comissão e funções
de confiança entre as unidades judiciárias de primeiro e de segundo
graus (art. 33)

A alocação dos cargos em comissão e das funções de confiança das áreas de
apoio direto à atividade judicante de primeiro e de segundo graus devem
obedecer as seguintes relações:

Fórmulas:
Proporção para o primeiro grau:

𝑷𝒓𝒐𝒑𝟏° =

̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑪𝑵𝟏°
̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 + 𝑪𝑵𝟐°
̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑪𝑵𝟏°

Proporção para o segundo grau:

̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑪𝑵𝟐°
𝑷𝒓𝒐𝒑𝟐° =
̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 + 𝑪𝑵𝟐°
̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐
𝑪𝑵𝟏°

Aplicando-se os percentuais obtidos na formulação acima, à soma dos valores
integrais (100%) das funções e cargos comissionados, tem-se:

Totais dos valores integrais das Funções de confiança (em R$)

Funções de confiança no Primeiro
Grau:

Funções de confiança no Segundo
Grau:

𝑽𝑭𝒄𝟏° = 𝑷𝒓𝒐𝒑𝟏° × 𝑽𝑭𝒄

𝐕𝐅𝐜𝟐° = 𝐏𝐫𝐨𝐩𝟏° × 𝐕𝐅𝐜

Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça
Totais dos valores integrais dos Cargos em Comissão (em R$)

Cargos em Comissão no Primeiro
Grau:

Cargos em Comissão no Segundo
Grau:

𝑽𝑪𝑱𝟏° = 𝑷𝒓𝒐𝒑𝟏° × 𝑽𝑪𝑱

𝑽𝑪𝑱𝟐° = 𝑷𝒓𝒐𝒑𝟐° × 𝑽𝑪𝑱

Onde,



VFc – Valores das Funções de confiança em atividade Judicante:
soma dos valores integrais (100%) das funções de confiança de
servidores das áreas de apoio direto à atividade judicante durante o
ano-base;



VCJ - Valores dos Cargos em Comissão em atividade Judicante:
soma dos valores integrais (100%) dos cargos em comissão de
servidores das áreas de apoio direto à atividade judicante durante o
ano-base;



CN1º – Casos Novos de 1ª grau: indica o total de casos novos da
primeira instância durante o ano-base, aferido com base nos anexos
da Resolução CNJ n. 02/2016 (Consolidada), somando-se o 1º grau, e,
quando aplicável ao ramo de justiça, os juizados especiais e as turmas
recursais. Considera-se a soma dos processos de conhecimento e de
execução;
 Redação original: CN1º – Casos Novos de 1ª grau: indica o total
de casos novos da primeira instância durante o ano-base, aferido
com base
nos anexos da Resolução CNJ n. 02/2016
(Consolidada), somando-se o 1º grau, e, quando aplicável ao ramo
de justiça, os juizados especiais e as turmas recursais. Considerase a soma dos processos de conhecimento e de execução;
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CN2º – Casos Novos de 2º grau: indica o total de casos novos de 2º
grau durante o ano-base, aferido com base nos anexos da Resolução
CNJ n. 02/2016 (Consolidada);
 Redação original: CN2º – Casos Novos de 2º grau: indica o total
de casos novos de 2º grau durante o ano-base, aferido com base
nos anexos da Resolução CNJ 02/2016 (Consolidada);

𝐶𝑁1º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝑁1º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−1 + 𝐶𝑁1º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−2
̅̅̅̅̅̅̅
)
𝑪𝑵𝟏º𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 = (
3

é a média de casos novos de primeiro grau no último triênio ;

𝐶𝑁2º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝑁2º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−1 + 𝐶𝑁2º𝐴𝑛𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒−2
̅̅̅̅̅̅̅𝑻𝒓𝒊ê𝒏𝒊𝒐 = (
)
𝑪𝑵𝟐º
3

é a média de casos novos de segundo grau no último triênio.
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ANEXO VII
Modelo da Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) – (art. 36)
A Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) deverá ser publicada segundo os
modelos apresentados a seguir.
O Conselho Nacional de Justiça disponibilizará os modelos das TLPs em seu
sítio eletrônico, no formato Excel, para preenchimento dos dados pelos
tribunais.
TLP: Tabela de Lotação de Pessoal
TLP 1 – Tabela de Lotação de Pessoal das Unidades Judiciárias de
Primeiro e Segundo Graus
Grau tipo Dsc_Unidade UF Munic LP LR_Efet LR_R LR_SV

CC…CC FC…FC
(Níveis) (Níveis)
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Glossário da TLP 1 – Tabela de Lotação de Pessoal das Unidades
Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus




Grau – Grau de Jurisdição: indicar se é uma unidade judiciária de 1º
grau ou de 2º grau;
Tipo – Tipo de Unidade Judiciária: indicar o tipo da unidade judiciária;

-

Se for 1º grau, escolher entre as opções: varas, juizados especiais,
turmas recursais e zonas eleitorais, compostos por seus gabinetes,
secretarias e postos avançados;

-

Se for 2º grau, escolher entre as opções: gabinetes de
desembargadores, secretarias de órgãos fracionários, com a
respectiva descrição: turmas, seções especializadas, tribunal pleno,
etc. Excluem-se a Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria.



Dsc_Unidade – Descrição da Unidade Judiciária: Denominação
Completa de cada Unidade Judiciária (por exemplo, “1ª Vara Cível de
São Paulo”);



UF – Unidade Federativa onde está localizada cada unidade judiciária;



Munic – Município: Código IBGE que corresponde ao município onde
está localizada cada unidade judiciária;



LP – Lotação Paradigma: valor apurado como a lotação paradigma de
cada unidade judiciária;



LR_Efet – Lotação Real dos Efetivos: quantidade de servidores
efetivos lotados em cada unidade judiciária ao final do ano-base;



LR_R – Lotação Real dos Requisitados: quantidade de servidores de
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outros órgãos, de dentro e de fora do poder judiciário, lotados em cada
unidade judiciária ao final do ano-base;


LR_SV – Lotação Real dos Servidores sem Vínculo: quantidade
servidores ocupantes apenas de cargo em comissão lotados em cada
unidade judiciária ao final do ano-base;



LR_Outros – Lotação Real de Outros Servidores: quantidade de
servidores de unidades privatizadas lotados em cada unidade judiciária
ao final do ano-base (art. 2º, § 2º);



CC – Cargos em Comissão: Número de servidores ocupantes de
cargo em comissão lotados na unidade judiciária ao final do ano-base,
exceto os comissionados sem vínculo (LR_SV), separados por nível. Na
Justiça dos Estados, colocar nas colunas a nomenclatura de cada
cargo comissionado existente no tribunal;



FC – Funções de Confiança: Número de servidores ocupantes de
função de confiança lotados na unidade judiciária ao final do ano-base,
separados por nível. Na Justiça dos Estados, colocar nas colunas a
nomenclatura de cada função de confiança existente no tribunal.
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TLP 2 – Demais Unidades de Apoio Direto à Atividade Judicante (exceto
unidades judiciárias de primeiro e segundo graus)

Gra Dsc_Unida U Muni LR_Ef LR_ LR_S LR_outr
u
de
F
c
et
R
V
os

CC ...
CC

FC ...
FC

(Nívei (Nívei
s)
s)
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TLP 3 – Unidades de Apoio Indireto à Atividade Judicante

Gra Dsc_Unida U Muni LR_Ef LR_ LR_S LR_outr
u
de
F
c
et
R
V
os

CC ...
CC

FC ...
FC

(Nívei (Nívei
s)
s)

Glossário das TLPs 2 (Demais Unidades de Apoio Direto) e 3 (Unidades
de Apoio Indireto):



Grau – Grau de Jurisdição: indicar se é uma unidade de apoio ao 1º
grau, ao 2º grau ou ambos;



Dsc_Unidade
Completa da
departamento
departamento

– Descrição da Unidade de Apoio: Denominação
Unidade de apoio direto ou indireto (por exemplo:
de estatística e gestão estratégica, protocolo, arquivo,
de recursos humanos, etc.). Incluem-se os gabinetes
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da Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria, as escolas judiciais e
da magistratura e as áreas de tecnologia da informação. Os
servidores lotados na Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria
devem ser alocados na TLP 2 (apoio direto) ou na TLP 3 (apoio
indireto), conforme o caso, a depender da atribuição para impulsionar
ou não a tramitação do processo judicial, a teor dos incisos I e IV do
art. 2º;


UF – Unidade Federativa onde está localizada a unidade de apoio
direto ou indireto à atividade judicante;



Munic – Município: Código IBGE que corresponde ao município onde
está localizada a unidade de apoio direto ou indireto à atividade
judicante;



LR_Efet – Lotação Real dos Efetivos: quantidade de servidores com
provimento de cargo efetivo lotados na unidade de apoio direto ou
indireto à atividade judicante do tribunal ao final do ano-base;



LR_C – Lotação Real dos Requisitados: quantidade de servidores de
outros órgãos, de dentro e de fora do poder judiciário, lotados em cada
unidade de apoio direto ou indireto à atividade judicante do tribunal ao
final do ano-base;



LR_SV – Lotação Real dos Servidores sem Vínculo: quantidade de
servidores ocupantes apenas de cargo em comissão lotados em cada
unidade de apoio direto ou indireto à atividade judicante ao final do anobase;



LR_Outros – Lotação Real de Outros Servidores: quantidade de
servidores de unidades privatizadas lotados em cada unidade de apoio
direto ou indireto à atividade judicante ao final do ano-base (art. 2º, §
2º);



CC – Cargos em Comissão: Número de servidores ocupantes de
cargo em comissão lotados na unidade de apoio direto ou indireto à
atividade judicante ao final do ano-base, exceto os comissionados sem
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vínculo (LR_SV), separados por nível. Na Justiça dos Estados, colocar
nas colunas a nomenclatura de cada cargo comissionado existente no
tribunal;


FC – Funções de Confiança: Número de servidores ocupantes de
função de confiança lotados na unidade de apoio direto ou indireto à
atividade judicante ao final do ano-base, separados por nível. Na
Justiça dos Estados, colocar nas colunas a nomenclatura de cada
função de confiança existente no tribunal.
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ANEX
XO VIII
Ma
anual de Im
mplementtação dos Anexos I a V

O presente m
manual tra
az explica
ações dettalhadas de como
o
implemen
ntar os conceitos e as fórm
mulas con
nstantes nnos Anexo
os I a V,,
utilizando
o-se a ferra
amenta Exxcel, com alguns
a
exemplos de aaplicação. A planilha
a
de cálcullo referenc
ciada na rresolução deverá se
er analisadda em con
njunto com
m
nível no portal
este man
nual, e esttará dispon
p
do CNJ
C
para ddownload. Nela, ass
abas do Excel esttão nomea
adas de acordo
a
com cada uum dos An
nexos. Oss
cálculos das fórmu
ulas serão
o apresenttados com
m o uso daa ferramenta Excel,
d Excel 22007, ou superior.
s
A
sendo ass fórmulas compatívveis com a versão do
planilha, com as devidas
d
ad
daptações, poderá se
er usada pelos tribu
unais para
a
efetuarem
álculos e im
m os seus próprios cá
mplementa
arem o dissposto na resolução.
r

As variáveis e o
os indicado
ores aprese
entados neeste manua
al seguem
m
o dispostto nos Ane
exos da Re
esolução CNJ
C
n. 76/2
2009, que institui o Sistema
S
de
e
Estatísticca do Pode
er Judiciário
o (SIESPJ
J).

Por questões diidáticas, este manua
al será aprresentado na ordem
m
dos Ane
exos da resolução
r
e, na medida
m
em
m que seerão calcu
ulados oss
indicadorres, serão
o aplicadass as diretrizes dos
s princípioos da reso
olução. O
manual está
e
organizado da se
eguinte forrma:

1) Anex
xo I - Forrma de cá
álculo do Índice dee Produtividade doss
Servidores (IPS
S);
2) Anex
xo II – For ma de cálc
culo do Índ
dice de Proodutividade aplicado
o
à áre
ea de execu
ução de mandados
m
(IPEx);
(
3) Anex
xo III – D
Distribuição
o dos se
ervidores eentre os graus de
e
jurisd
dição;
4) Anex
xo IV – C
Critério rec
comendado para deefinição da
d lotação
o
parad
digma das unidades judiciárias de primeirro e segun
ndo graus;
5) Anex
xo V – C
Critério rec
comendado
o para deefinição da
d lotação
o
parad
digma dos servidores
s da área de
d execuçãão de man
ndados;
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xo VI - Disstribuição de cargos
s em com
missão e fu
unções de
e
6) Anex
confia
ança entre
e primeiro e segundo graus.
1. Anexo
o I – Índic
ce de Prod
dutividade
e dos Serv
vidores
O Ane
exo I apre
esenta a fórmula
f
do
o Índice dee Produtiv
vidade doss
Servidore
es (IPS), indicadorr necessário para aplicação do Art. 3º desta
a
Resoluçã
ão, e utilizado para verificar se o tribunal deve prrovidenciar, ou não,,
distribuiçã
ão extra de
e servidore
es para um
m determin
nado grau dde jurisdiçã
ão. O IPS
S
também será utiliza
ado no An exo IV, qu
uando será
á calculadaa a produtividade de
e
cada unid
dade judiciiária na lottação paradigma.

O índiice tem po
or objetivo mensurar,
m
em médiaa, quantos processoss
foram ba
aixados po
or servidor efetivo, cedido,
c
req
quisitado e comissionado sem
m
vínculo, lotado no
o tribunal e respe
ectivas unidades juudiciárias. Não são
o
considera
ados os se
ervidores q
que saíram do tribuna
al por cesssão ou requ
uisição.

Na fórmula de ccálculo do
o IPS, também são desconsiderados oss
dias em que os se
ervidores p
permanece
eram afastados da jjurisdição, de forma
a
e o cálcu
ulo do in
ndicador considere
c
apenas os dias realmente
e
com que
trabalhad
dos, e reflitta a real prrodutividad
de do órgão
o ou da unnidade judic
ciária.

o assim, o cálculo do
o índice de
e produtividdade dos servidoress
Sendo
é feito da
a seguinte forma:
f



IPSJud – Índice
e de Prod
dutividade
e dos Seervidores da Área
a
Judiciárria: Indica a média de proces
ssos baixa dos por servidor da
a
área judiiciária, no período-ba
ase (semestre).
IPSJud = TBaix / Sa
aJud



Sajud – Total de Servidore
es da Área
a Judiciárria: Indica o número
o
de cargo
os de serviidores da área
á
judiciá
ária que effetivamentte atuaram
m
durante o ano-base
e, descons
siderando os afastam
mentos.
SaJud = SaJudP
S
– TPAf
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SajudP – Cargos
s Provido
os de Serv
vidores d
da Área Judiciária:
J
Indica o número de
e cargos de
d servidorres providoos na área judiciária,,
no final do
d período
o-base.
SaJ
JudP = TP
PEfet + TPII + TPSV



TPAf – Total de Pessoal Afastado: Indica o número médio de
e
servidore
es afastad os durante
e o período
o-base.
TP
PAf =TAS//(dias corrridos no período
p
baase)

Glosssários:



TBaix – Total de Processos Baixado
os: indica o total de processoss
durante o ano-basse, aferido
o com bas
se nas fórrmulas e glossárioss
nexos da Resolução
R
CNJ n. 76//2009. Con
nsidera-se
e
constanttes nos An
a soma dos
d processsos de co
onhecimentto e de exeecução;
A depen
nder do seg
gmento de
e justiça, o glossárioo da variáv
vel de totall
de proce
essos baixxados vai compreender a som
ma de dete
erminadass
variáveis
s. Por exem
mplo, no primeiro
p
grrau da justtiça estadu
ual, o totall
de proce
essos baixa
ados no trribunal será
á a soma ddos proces
ssos de 1ºº
grau (ju
ustiça com
mum), juiz
zados especiais e turmas recursais,
somando
o-se os ca
asos de con
nhecimento criminaiss e não criminais, ass
execuções fiscais, as execuções de tíítulos execcutivos exttrajudiciaiss
não fisc
cais, as exxecuções de penas
s privativaas de libe
erdade, ass
execuções de pe
enas não--privativas de liberddade e as
a demaiss
execuções judiciaiss. Constitu
ui a soma das
d seguinntes variáve
eis:
TBaix = TBaix1º + TBaixJe + TBaixTRR, em que
TBaix
T
BaixCCrim1ºº + TBaixCNCrim1º + TB
BaixExtFisc1º +
1º = TB
TBaixEx
xtNFisc1º + TB
BaixJudCrim
aixJudCrimNNPL1º +TBaix
xJudNCrim1ºº
mPL1º + TBa
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TBaix
T
TBaixCCrimJJE + TBaixC
CNCrimJE + T
TBaixExtJEE +
JE = T
T
TBaixJudCrimNPLJE +TB
BaixJudNCriimJE
TB
BaixTR = TBaixCrimTR + TBaixNCrrimTR
Considerando o g rande núm
mero de va
ariáveis quue compõe
em o totall
de processos baiixados, co
om variações entree os segm
mentos de
e
justiça, não
n é viáve
el detalharr os glossá
ários de caada uma delas neste
e
documen
nto.
É oportu
uno, todavia
a, deixar claro
c
os principais coonceitos utilizados na
a
metodolo
ogia de a
aferição dos
d
movim
mentos quue caracte
erizam oss
baixados
s. Consid
deram-se por baixa, os proceessos: a) remetidoss
para outtros órgão
os judiciais
s competen
ntes, desdde que vin
nculados a
tribunais
s diferentess; b) reme
etidos para
a as instânncias superiores e c))
arquivad
dos definitivvamente. Na fase de conhecim
mento, con
nsidera-se
e
também como baixxa a entrad
da do proc
cesso na faase de exe
ecução: d))
e transitarram em ju lgado e in
niciou-se a
em que houve de cisões que
ão, o cum
mprimento ou a exec
cução. Haavendo ma
ais de um
m
liquidaçã
movimen
nto de bai xa no mesmo proce
esso, apennas o prim
meiro deve
e
ser cons
siderado.
Em linh
has geraiss, em re
elação às classes, considera
am-se oss
processo
os cautela
ares, mand
damentais e ações constituc
cionais, ass
execuções fiscais, extrajudic
ciais não fis
scais e as execuções
s judiciais..
embargos do devedor na eexecução de título
o
Incluem--se os e
extrajudicial e na
a execução fiscal e os emb argos de terceiros..
Excluem
m-se os e
embargos à execução de título judicial, ass
impugna
ações aos cálculos e ao cumprimento dee títulos ju
udiciais, oss
recursos
s internos, as cartas
s precatórrias e de ordem recebidas e
outros procedimen
p
ntos passív
veis de so
olução porr despacho
o de mero
o
expedien
nte. Esse universo de classe
es aplica--se às variáveis de
e
litigiosida
ade da Re
esolução CNJ
C
n. 76/2
2009 tambbém utiliza
adas nesta
a
resoluçã
ão, tais com
mo casos novos
n
e casos pendeentes.
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É imporrtante escclarecer que para aferição ccorreta do
o total de
e
os deve-s
processo
os baixado
se observa
ar os valoores inserridos pelo
o
tribunal no sistem
ma Justiça em Números (SIE SPJ), bem
m como o
detalham
mento de ccada conce
eito da Res
solução CN
NJ n. 76/20
009.


TAS – Tempo
T
de
e Afastam
mento de Servidor
S
d
da Área Judiciária:
J
:
soma do
o número de dias co
orridos em
m que cadaa servidor lotado na
a
área judiciária perm
maneceu afastado
a
da atividadee durante o período-base, co
onsiderado
os os serv
vidores efe
etivos (TP Efet), os ocupantess
apenas de cargo em comis
ssão (TPSV
V) e os qque ingress
saram porr
cessão ou requis ição (TPI)). Conside
eram-se oos afastam
mentos, ass
licenças e as conccessões previstas
p
em lei e, taambém, os
s dias que
e
antecede
erem ao provimentto do cargo, quanndo a en
ntrada em
m
exercício
o ocorrer n
no curso do
o ano-base
e. Não devvem ser co
omputadoss
períodos
s de férias e recessos e os serv
vidores quee saíram por
p cessão
o
ou requis
sição (TPS
S).



TPEfet - Total de
e Pessoall do Quad
dro Efetivvo: indica o total de
e
servidore
es ocupan
ntes de carrgo de pro
ovimento eefetivo ou removidoss
para o órgão,
ó
lotad
dos (definitivamente ou provissoriamente
e) na área,,
no final do período
o-base. Ex
xcluem-se os servidoores que saíram
s
porr
cessão, requisição
o ou remoç
ção.



TPI – To
otal de Pes
ssoal que
e ingresso
ou por cesssão ou re
equisição::
Número total de servidores ocupanttes de caargo de provimento
p
o
efetivo externos ao quadro de pe
essoal doo Tribunal e suass
respectiv
vas unidad
des vincula
adas (cedidos ou reequisitados
s), lotadoss
(definitivamente ou
u provisoria
amente), no
n final do período-ba
ase.



TPSV - Total de Pessoal sem
s
Víncu
ulo: indicaa total de servidoress
ocupante
es apenass de cargo
o em comissão lotaddos (definitivamente
e
ou provis
soriamente
e), ao final do período-base.
No SIES
SPJ, o nú
úmero de
e servidore
es (TPEfeet, TPI e TPSV) é
separado
o entre áre
ea adminis
strativa e área
á
judici ária do 2º grau, dass
turmas recursais, d
do 1º grau exclusivo, dos juizaddos especiiais

Poder Judiciário
J

Consellho N
Naccional de Justiçaa
exclusivo
os (quando
o houver) e do 1º grrau que accumula com
m juizadoss
especiais (quando
o houver, sendo o caso de vvaras com
m juizadoss
adjuntos
s, por exem
mplo).
No caso
o da Jusstiça Estad
dual, o to
otal de ccargos pro
ovidos de
e
servidore
es da área
a judiciária (SaJudP) do primeirro grau serrá igual a:
SaJudP
P1JeTR = TP
PEfetAe1º + TPEfetAcJE1º + TPEfeetAeJE + TP
PEfetTR +
TPIAee1º + TPIAcJJE1º + TPIAeeJE + TPITR
VAcJE1º +
R + TPSVAee1º + TPSV
TPS
SVAeJE + TP
PSVTR
O núm
mero médio
o de servid
dores afasttados duraante o ano é:

TAS1JETTR = (TASAee1º + TASA
AcJE1º + TAS
SAeJE + TA
ASTR) / (dias corridos
no perríodo-base
e)

Por sua vez, o to
otal de servidores da área juddiciária qu
ue de fato
o
trabalharram dura
ante o ano, desco
ontadas aas licenç
ças e oss
afastame
entos será
á, neste exe
emplo, igual a:

SaJud1J ETR = SaJu
udP1JETR – TAS1JETR

a análoga, o mesmo p
pode ser calculado
c
para
p
o seguundo grau.
De forma

Cálculo do
d IPS

Calcu
ulados os valores a
acima apresentados
s, prosseggue-se ao cálculo o
Índice de
e Produtivid
dade dos S
Servidores da Área Judiciária (IIPS).
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O ind
dicador IPS
S represen
nta a média
a de proce
essos baixxados durante o ano,
para cada
a servidor em ativida
ade, lotado
o na área ju
udiciária.

S pode ser calculado
o considerrando o tottal do tribuunal, ou po
or unidade
e
O IPS
judiciária, por grupos de unid
dades judiciárias, grau de jurissdição, etc
c. Quando
o
aplicado exclusivam
mente à á
área judiciária, o IP
PS pode sser denom
minado porr
IPSJud. O Anexo I do arqu ivo Excel apresenta um exem
mplo dos cálculos do
o
IPS para um tribuna
al.

Para o cálculo, é necessá
ário, prime
eiro, coleta
ar os dadoss de entrada: TBaix,,
TPEfet, TPI,
T
TPSV
V e TAS, cconforme glossário acima e im
mportar na
a planilha..
Com a im
mportação dos dadoss, são calc
culados automaticam
mente os va
alores doss
indicadorres relacio
onados, qu
uais sejam
m: a) o nú
úmero de cargos prrovidos de
e
servidore
es - SaJudP; b) o nú mero de servidores afastados - TPAf; c) o número
o
de servid
dores em atividade – SaJud
d e d) o Índice dee Produtiviidade doss
Servidore
es - IPS. Os
O dados d
de entrada
a são os mesmos infoormados no
n sistema
a
Justiça em Número
os.
Abaixxo apresen
nta-se o cá
álculo do IP
PS no 1º grau, constaante da pla
anilha
“Anexo I””:

Os in
ndicadores da coluna
a “E” são ca
alculados utilizando aas seguinttes
fórmulas no Excel:
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A pla
anilha apre
esenta tam bém os indicadores para o 2º grau de ju
urisdição e
para o tribunal. Os ressultados globais
g
do
d
tribunaal são calculados
c
s
automaticcamente, visto que as variáveis de entrada equ ivalem à soma dass
mesmas nos dois graus
g
de ju
urisdição. No exemplo teríamoos os IPS de
d 135,24,,
122,37 e 132,28 para o prrimeiro grrau, segun
ndo grau e total do
o tribunal,
respectivvamente.
2. Anexo
o II – Índiice de Pro
odutividad
de Aplicad
do à Ativiidade de Execução
E
o
de Ma
andados (IPEX)
Analo
ogamente ao IPS, o IPEX te
em por objetivo meensurar, em
e média,
quantos mandados
s foram ccumpridos, anualmen
nte, por sservidor da
a área de
e
o de mand
dados. O A
Anexo II do arquivo Excel aprresenta o cálculo
c
do
o
execução
IPEX parra um tribu
unal. É ne
ecessário apenas
a
a informaçãão da quan
ntidade de
e
Mandado
os Cumprid
dos (MC), do Total de Pessoa
al de Execcução de Mandados
M
s
(TPExM) e o Tempo de Afa
astamento de Servid
dor da Áreea de Exe
ecução de
e
Mandado
os (TASEx
xM). Inform
madas tais
s variáveis
s, o Total de Afasta
amento da
a
Área de Execução de Manda
ados (TAfE
ExM) e o Ín
ndice de P
Produtivida
ade (IPEX))
são calcu
ulados auto
omaticame
ente:
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Os in
ndicadores da coluna
a “E” são ca
alculados utilizando--se as segu
uintes
fórmulas no Excel:

No exxemplo, te
eríamos o IIPEX de 47 mandados por funncionário no período..
Esta me
etodologia de cálcullo será utilizada no
o critério recomend
dado para
a
definição da lotaç
ção paradiigma dos servidore
es da áreea de exe
ecução de
e
mandado
os (art. 10 e Anexo V
V).
3. Anexo
o III – Distribuição
o de serv
vidores de
d apoio direto à atividade
e
judica
ante entre
e primeiro e segund
do graus (a
art. 3º)
O arttigo 3º estabelece qu
ue o núme
ero de servidores lottados em cada grau
u
de jurisdiição deve ser proporrcional à demanda
d
de
d processsos do últim
mo triênio..
Além dissso, na disttribuição d
dos servido
ores, deve ser obserrvada a differença da
a
taxa de congestion
c
amento en
ntre os gra
aus de juris
sdição, beem como o índice de
e
produtivid
dade dos servidores.
s
.
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Espe
ecificamentte, no co
ontexto do
o Anexo III, o cállculo do índice de
e
produtivid
dade é ap
plicado uniicamente nas unidades judiciáárias. Des
ssa forma,,
considera
a-se por árrea judiciárria o disposto no art. 2º, I da reesolução, qual
q
seja:



Áreas de apoio
o direto à atividade judicaante: seto
ores com
m
competê
ência para impulsionar diretamente a tram
mitação de
e processo
o
judicial tais como
o: unidades
s judiciária
as de prim
meiro e de
e segundo
o
graus, protocolo, distribuiç
ção, secre
etarias juddiciárias, gabinetes,,
contado
oria, centra
ais de mandados, central de conciliação, setoress
de adm
missibilidad
de de rec
cursos, se
etores de processamento de
e
autos, hastas
h
púb
blicas, prec
catórios, ta
aquigrafia,, estenotip
pia, perícia
a
(contábiil, médica, de serviço
o social e de
d psicologgia), arquiv
vo.

A distribuiçã
ão de serv idores de apoio dire
eto à atividdade judica
ante entre
e
primeiro e segundo
o graus (arrt. 3º) depe
ende da média de caasos novos
s em cada
a
grau de ju
urisdição nos
n últimoss 3 anos.

Pa
ara cálculo
o dos caso
os novos de
d cada grau de jurrisdição so
oma-se oss
processo
os de conhecimento e de execução. No primeiro
p
grrau, consid
dera-se ass
variáveis de 1º grau
u, juizadoss especiais
s e turmas recursais (quando fo
or o caso)..
A metod
dologia de
e cálculo dos caso
os novos segue dee forma análoga
a
à
apresenta
ada na seç
ção 1 deste
e manual, nos cálculos dos proocessos ba
aixados.

É oportuno
o
esclarecer
e
o conceito
o de casos novos util izado no Sistema
S
de
e
Estatísticca do Poder Judiciá
ário (SIESP
PJ). Consideram-se os movim
mentos de
e
distribuiçã
ão ou rece
ebimento, o que ocorrer primeiiro. Quantoo às classe
es, são ass
mesmas citadas na
a seção 1 d
deste manual. O CNJ
J disponibiiliza també
ém em seu
u
ela de parrametrizaç
ção das cla
asses e m
movimentos
s de cada
a
sítio eletrrônico tabe
uma dass variáveis
s existente
es no Jus
stiça em Números,
N
de acordo
o com ass
Tabelas Processua
P
ais Unificad
das (Resolução CNJ n 46/20077).
Na
a
graus no
o
calculada
a
utilizadass

aba “Ane
exo III” (p lanilha de cálculo), os casos novos para 1º e 2ºº
último triênio são informado
os nas collunas “B” a “D” e a média é
automaticamente na coluna
a E. A co
oluna “F” m
mostra as
s fórmulass
para o cálculo dass médias. O total do
o tribunal ttambém é calculado
o
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automaticcamente, visto
v
ser a
apenas uma soma do
os dados dde 1º e 2º graus. Oss
dados esstão abaixo
o:

Co
om estes dados
d
foram
m calculad
dos automa
aticamentee a proporç
ção para o
1º e o 2º graus, calculados na
a coluna “E
E” e com as
a fórmulass utilizadas
s no Excell
na coluna
a “F”, confo
orme abaixxo:

Co
om os cálc
culos acim
ma, verifica
amos que o percenttual sugerido para a
primeira instância pelo
p
Art. 3ºº da Resollução é de
e 80,44% e para a se
egunda de
e
19,56%. Aplicando
o-se estess percentuais ao nú
úmero de servidores
s da área
a
judiciária, disponíve
eis no Ane
exo I, podemos calc
cular o Núúmero de Servidores
S
s
Sugerido para ca
ada grau e compa
arando co
om os effetivamente lotadoss
poderemo
os verificar quantos devem ser transferid
dos de um grau para
a outro. Ass
figuras ab
baixo apresentam oss resultado
os e as respectivas fóórmulas de
e cálculo:
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A figura
f
a se
eguir mostrra as fórmu
ulas utilizad
das para o cálculo do
os
servidore
es em cada
a grau, bem
m como a diferença
d
em
e relaçãoo ao número de
funcionárrios existen
ntes:

O número total de servvidores e os
o existente
es em cadaa grau fora
am
calculado
os ou inform
mados no Anexo I. A planilha captura
c
as informaçõ
ões já
inseridas naquele Anexo.
A

Asssim, obserrvamos qu
ue o art. 3º da Resolu
ução sugerre 670 func
cionários
para o 1ºº grau e 16
63 para o 2
2° grau. Co
omo o valor da difere nça para o 1º grau
foi positivvo, significa
a que este
e grau de ju
urisdição re
eceberá 299 funcionários
oriundos do outro grau,
g
no ca
aso do 2º.
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Na
a coluna “F
F” temos o resultado em termos
s literais daa aplicação
o do
artigo 3º: “Aumenta
ar o 1º Gra u”. Este re
esultado po
ode ser feitto utilizand
do-se a
seguinte função no Excel:

SE(E16>0;"Aumenta
ar 1º Grau";"Aumenta
ar 2º Grau"")
=S

A fórmula
f
sig
gnifica que
e, se a diferença entre o númerro de servid
dores
existentes e necess
sários for p
positiva, de
evemos au
umentar o 11º grau; ca
aso
contrário,, deve-se aumentar
a
o 2º grau.
Ta
axa de Con
ngestionam
mento e a Distribuição
D
o Extra dee Servidore
es (§ 1º e
2º do art. 3º)
Alé
ém do perc
centual de funcionários de cada grau de jjurisdição, que
implicará em um ev
ventual rem
manejamen
nto de um grau para outro, o §1º do art.
3º estabe
elece que se
s a taxa d
de congesttionamento
o de um grrau superar em 10
pontos pe
ercentuais a do outro
o, o tribuna
al deverá providencia
p
ar a distribu
uição
extra de servidores
s
para o gra
au de jurisdição mais
s congestioonado (fato
or de
correção)). Observa
a-se, no §2
2º, que esta
a regra não
o se aplicaa na hipóte
ese do
grau de ju
urisdição mais
m
conge
estionado for
f inferior ao IPS doo outro. O Anexo
A
III
– TC efettua estes cálculos.
c
Essta distribuição extra pode acen
ntuar a mig
gração de ffuncionário
os de um
grau para
a outro, se pela apliccação do ca
aput do artt. 3º, o gra u de jurisd
dição
doador de
e funcioná
ários for ma
ais conges
stionado, ou atenuar a migração
o, no caso
o
deste serr o de men
nor congesttionamento
o.
Pa
ara verificarmos esta questão, precisamo
p
s calcular a Taxa de
Congestio
onamento de cada g
grau. Para isto é nece
essário o nnúmero de
processo
os baixados
s no último
o ano (TBa
aix) e o núm
mero de caasos pende
entes ao
final do mesmo
m
ano
o (Cp), con
nforme Ane
exos da Re
esolução 776. A taxa de
d
congestio
onamento pode ser ccalculada mediante
m
o uso da seeguinte fórrmula:

TC
C = Cp / (TBaix + Cp))
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On
nde:

TC
C – Taxa de Congesttionamento
o: Indica a taxa de coongestiona
amento, ou
u
seja, o pe
ercentual de
d processsos que são pendente
es de solu ção, em re
elação ao
total de processos
p
que
q tramito
ou durante
e o período
o-base (anoo).

Cp
p – Casos Pendentess: Saldo re
esidual de processos
p
que não fo
oram
baixados até o finall do períod
do-base (ano), incluíd
dos os proccessos em
m arquivo
provisório
o, suspens
sos ou sob restados.

Baix – Tota
al de Proce
essos Baixados: indic
ca o total dde process
sos
TB
baixados durante o ano-base , aferido co
om base nas
n fórmulaas e nos gllossários
constante
es nos Ane
exos da Re
esolução CNJ
C n. 76/2
2009. Conssidera-se a soma
dos proce
essos de conhecime
c
nto e de ex
xecução.
Asssim, verific
cando os rresultados calculados
s na segunnda parte do
d “Anexo
III” do arq
quivo Exce
el, observa mos que a taxa de congestiona
c
amento do
o primeiro
grau é de
e 60,47% e do segun
ndo grau é de 46,47%
%. A figuraa abaixo mo
ostra o
cálculo da
a Taxa de Congestio
onamento para o 1º grau,
g
consttando na coluna
c
“E”
a fórmula
a utilizada:

Ob
bserva-se que
q a diferrença entre
e as taxas de congesstionamen
nto é de 14
4
pontos percentuais
s (p.p). Asssim, de acordo com
m o §1º, vverificamos
s que o 1ºº
grau nece
essita de correção.
c
A decisão sobre
s
a ne
ecessidadee ou não de
e correção
o
pode serr feita com
m o uso d
da função “SE”, do Excel. Essta função
o faz uma
a
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comparaçção, se for verdadei ra dá um resultado e se for faalsa dá ou
utro. Como
o
existem três
t
resulta
ados possííveis, há a necessida
ade de utillizar um “S
SE” dentro
o
do outro, conforme fórmula do
o Excel a seguir:
s

“SE(D366>0,1;"1º gra
au necessita de correção adicional";S
SE(D36<-0,11;"2º grau necessita de
correção adicional";"D
a
"Diferença no
o congestionamento é ace
ceitável"))”.

Po
odemos te
er três ressultados en
ntão: a) 1º grau neccessita de
e correção
o
adicional; b) 2º grau necesssita de correção
c
adicional
a
oou c) Dife
erença no
o
congestio
onamento é aceitáve
el, caso em
m que a differença é dde menos de 10% e
que, portanto, não há necess idade de distribuição
d
o extra de ffuncionário
os.
Ne
este momento, de acordo com
c
o exemplo, coonstatamos
s que foii
verificada
a a necess
sidade de correção para o 1º grau. No entanto, temos
t
que
e
ver se o disposto no
n § 2º foi atendido, e se, porta
anto, a reggra acima explicitada
e
a
se aplica
ará ou não
o. A regra não pode
erá ser utilizada se o IPS do grau maiss
congestio
onado (no caso, do 1
1º) for maio
or que o ou
utro (no caaso, do 2º). Como oss
IPS são
o 135,242
26 e 12
22,373, para
p
o primeiro
p
e segund
do graus,,
respectivvamente, verificamos
v
s que o IP
PS do 1º é maior, o que co
orrobora a
conclusão
o anterior, ou seja, h
há necessid
dade de co
orreção paara o prime
eiro grau.
Asssim, além
m da migra
ação dos 29
2 servidores devidoo às aplica
ações doss
percentua
ais de ca
ada grau d
de jurisdiç
ção, o trib
bunal, a sseu critériio, deverá
á
providencciar distribuição extra
a de servid
dores para
a o 1º grauu. Supondo
o-se que o
tribunal tenha
t
defin
nido que e
esta distrib
buição exttra seria dde 3 funcionários, o
tribunal deverá
d
rem
manejar um
m total de 32 funcioná
ários para o 1º grau.
A decisão sobre a ap
plicabilidade ou não da distribuuição extra também
m
s calculada com o uso da fu
unção “SE”. Como nna prática a decisão
o
poderá ser
depende da compa
aração dass diferença
as entre as taxas de congestion
namento e
dos indiccadores de
e produtivid
dade dos dois
d
graus
s e a apliccabilidade ou
o não da
a
decisão sobre
s
a dis
stribuição e
extra depe
ende de qu
ue os dois indicadore
es tenham
m
sinais igu
uais, uma maneira fá
ácil de se decidir é comparar o produto das duass
diferença
as: se maio
or que 0 ((zero) é po
or que o tribunal
t
maais conges
stionado é
mais pro
odutivo, o que corro bora a ev
ventual nec
cessidade de correç
ção. Caso
o
contrário,, o tribunal mais con
ngestionado não é o mais proddutivo e, neste caso,,
a decisão sobre a distribuiçção extra não precis
sa ser applicada. No
o Excel, a
função se
eria igual a:
a

Poder Judiciário
J

Consellho N
Naccional de Justiçaa
=SE((D36
6*D39)>0;""O Grau de jurisd
dição mais congesstionado é o maiss
produtivo
o. Necess
sita migraçção adicio
onal";"Tribunal maiss congesttionado é
menos prrodutivo. A decisão ssobre a corrreção não
o se aplica ao Tribuna
al")

A figura aba
aixo mostra
ra, na plan
nilha, estes
s cálculoss, e as dec
cisões em
m
cada pon
nto:

4. Anexo
o IV – Lotação Para
adigma de
e Unidades
s Judiciárrias (art. 5º e 6º)
Pa
ara se ca
alcular a lotação paradigma
p
das uniddades jud
diciárias é
necessárrio primeirramente a
agrupá-las em unida
ades sem
melhantes, utilizando
o
como criitérios a competênc
c
cia materia
al, base territorial
t
oou outro parâmetro
o
definido pelo tribu
unal. No e
exemplo constante da planillha “Anex
xo IV”, ass
unidadess foram agrrupadas em
m três grupos diferentes: 19 u nidades no grupo 1,
11 no gru
upo 2 e 7 no
n grupo 3 . A tabela tem que se
er criada dde forma a que todoss
os eleme
entos do grrupo fiquem
m juntos, ou
o seja, ord
denada pella variável “Grupo”.
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Pa
ara cada unidade
u
tam
mbém dev
vem ser in
nformadas as variáve
eis abaixo
o
apresenta
adas, calc
culadas de
e acordo com
c
os critérios consstantes do
os Anexoss
anterioress. A figura abaixo mo
ostra as primeiras lin
nhas da ta bela para cálculo da
a
lotação paradigma:
p

Aplicação
do Anexo
IV
V – Lotação
Grupos de Unidades
U
Sem
melhantes,
Unioidades
Judiciá
árias
e Média Paradigma
d casos novo
de
os no último trriênio
Grupo de
Media Cassos
U
Judiciáária
Unidades Unidade
Novos Triê
ênio
Judiciárias
1
1
1
1

1ª Vara
2ª Vara
3ª Vara
4ª Vara

681
692
346
62

Processoss
Baixadoss
Ano

Casos
Pendentes
Fim Ano

Sajud

IPS

TC

652
683
420
162

652
2277
1313
491

6,5
7,5
3,3
0,7

100
91
127
247

50%
77%
76%
75%

Oss IPS e TC
T foram ccalculados
s conforme
e fórmulass apresentadas noss
Anexos I e III, respe
ectivamentte. Segue as fórmula
as do Exceel utilizadas
s:

Ap
pós, neces
ssitamos ccalcular o Terceiro Quartil
Q
(Q33) dos IPS
S de cada
a
ntes, que é o valor que sepaara os 25%
grupo de
e unidades
s semelhan
% maioress
valores dos
d 75% menores.
m
O
Os resultado
os são aprresentadoss nas linha
as 46 a 49,
correspon
ndendo a 123,18, 98,21 e 104,15, para os grupos de
e 1 a 3,,
respectivvamente. Seguem
S
ass fórmulas no Excel:
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Ca
aso se de
eseje calccular o se
egundo quartil, parra cálculo
o de uma
a
distribuiçã
ão alternativa, a únicca modificação na fó
órmula serria colocar o número
o
2 ao fina
al da fórm
mula, para designar que se deseja
d
o 22º Quartil. Assim, a
fórmula seria
s
feita do
d seguinte
e modo pa
ara o grupo
o 1:

=QUARTIL($F$3:$F
F$21;2).

Oss tribunais podem ad
daptar a planilha para
a a sua re alidade, ob
bservando
o
que as informaçõe
es devem ser orden
nadas pela
a variável “grupo”, precisando
p
o
estarem próximas umas das outras. No
N caso de
e necessiddade de inserção de
e
linhas, effetuar as inserções na linha 39. No caso de exxclusões, excluir ass
últimas liinhas do modelo.
m
O
Observe-se que na ta
abela de qquartis dos IPS doss
grupos a área defin
nida do cálcculo tem que
q corresp
ponder a eexatamente
e às linhass
g
No exemplo, o IPS está
á na coluna “F” e o ggrupo 1 co
orresponde
e
de cada grupo.
às linhass 3 a 21, enquanto
e
o grupo 2 estão nas linhas dde 22 a 32
2, e assim
m
sucessiva
amente. No caso de
e existência
a de maiorr quantidadde de grup
pos, basta
a
inserir ass linhas nec
cessárias, copiar a fó
órmula e prestar atennção aos in
ntervalos.
Ap
proveitando
o a mesma
a tabela in
nicial do An
nexo IV, aoo lado das
s variáveiss
de entrad
da seriam informados
i
s o 3º quarrtil relacion
nado a cadda unidade
e judiciária,,
como callculado acima. Esta informação pode ser capturadda automatticamente,
com a fu
unção PRO
OCV do E
Excel, que
e faz proc
cura de infformações
s em uma
a
tabela. Com
C
esta in
nformação
o, já é pos
ssível calcu
ular a lotaçção paradigma - LP
P
(média de
d casos novos do
o triênio dividido
d
pe
elo terceirro quartil do grupo
o
semelhan
nte). Este resultado deverá se
er compara
ado com o efetivo número
n
de
e
servidore
es lotados em
e cada u
unidade, ge
erando os excessos eem relação
oà
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lotação paradigma
p
(caso estte número
o seja nega
ativo, signnifica que a unidade
e
judiciária está com déficit de sservidores). Seguem
m as fórmullas utilizadas:

correspon de a área da tabela
Na
a função PROCV
P
o ssegundo parâmetro
p
a
de quartis, que no exemplo e
está comp
preendida entre
e
as céélulas A44
4 a B46. É
importantte o uso do quarto
o parâmetrro igual a “FALSO”,, para que
e o Excell
procure a correspondência exxata do qu
ue se dese
eja. No casso de adap
ptações da
a
planilha, é necessá
ário observvar a área exata des
sta tabela dde quartis, de forma
a
que esta fique fixa para toda
as as linha
as (apertarr F2 para modificar a fórmula,
ar o range da área da
d tabela de
d quartis, apertar F4
4). Deverá
á
após, parra modifica
aparecer o range com o símb
bolo $ ante
es da desig
gnação da linha e da
a coluna. A
partir desste momen
nto, a fórmu
ula já pode
erá ser cop
piada para as outras linhas.
Ob
bserve-se que
q a lotaçção paradiigma, por ser
s um núm
mero ideall, pode serr
fracionáriio, o que
e implicarrá em ex
xcessos (ou
(
défici ts) fracionários. O
procedim
mento para se definirr a lotação de cada unidade,
u
aart. 7º, será feito porr
etapas, visto
v
que a quantida
ade de servidores a alocar poode enseja
ar uma ou
u
mais eta
apas, depe
endendo sse o grau de jurisd
dição irá rreceber ou
u fornecerr
funcionárrios.
4.1 Aloca
ar servidore
es de form
ma que não
o exista dé
éficit ou suuperávit ma
aiores que
e
um se
ervidor - 1ªª Etapa
Po
odemos verificar, pelo
os resultad
dos da colu
una “L”, quue existem
m excessoss
em relaçã
ão à lotaçã
ão paradig
gma em va
alores supe
eriores a 1 e inferiorres a -1. O
objetivo, nesta prim
meira etap
pa, é que os excess
sos em rellação ao paradigma
p
a
fiquem entre -1 e 1. Isto pod
de ser obtido ao se
elecionar a lotação original
o
da
a
unidade e diminuir a parte inte
eira, geran
ndo a lotaç
ção com a aplicação do art. 7º
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e gerando o excess
so da etap
pa 1, que estará
e
entrre -1 e 1. S
Seguem as
s fórmulass
utilizadass para o cá
álculo da lo
otação e o excesso da
d etapa 1::
Ob
bserva-se que com a aplicaç
ção desta etapa, seeriam aloc
cados 318
8
servidore
es. Como já existem atualmentte 348 serv
vidores aloocados neste grau e
ele ainda
a deve rec
ceber maiss 39, existe
e folga para a continnuidade da
as etapas..
Caso o to
otal de serrvidores a ser alocad
do seja me
enor do qu e 318, terííamos que
e
parar nessta etapa e tirar funciionários da
as unidade
es com maaior superávit.

Aplicaação do Anexxo IV – Lotaçção Paradigm
ma

4.2 Alocar serrvidores de
e forma que não exista nenhum
m déficit - 2ª
2 Etapa
Co
omo no ex
xemplo exxiste folga
a na aloca
ação de seervidores, podemoss
continuarr a alocar servidores
s
de forma que nenhu
uma unidadde possua déficit, ou
u
seja, toda
as teriam superávit
s
e
entre 0 e 1. Para isto, basta u sar o comando “SE””
do Excel e verificarr os casos em que o excesso seja
s
menoor que zero
o e, nestess
casos, accrescentarr 1 à lotaçã
ão do art. 7º calcula
ado anterioormente. Seguem
S
ass
fórmulas utilizadas para o cál culo desta
a lotação e o excessoo da etapa 2:

Ap
plicação do Anexo
A
IV – Lootação
Parradigma
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Ob
bservando--se os cá lculos das
s lotações sugeridass após es
ste passo,
verificamos que 32
26 servido
ores estariam alocad
dos e quee haveria folga
f
para
a
s
mas unidad
des judiciárrias. Para fazer esta
a
alocação de mais servidores
em algum
alocação temos qu
ue saber o número
o exato de
e servidorees adicion
nais a serr
o, conform
me abaixo:
localizado

Asssim, verifficamos q
que o ex
xcedente a ser loocalizado é de 31
funcionárrios. Podem
mos utiliza
ar as fórmu
ulas abaixo
o:

Pa
ara aplicaç
ção do art. 8º precisa
amos tamb
bém da méédia do IPS
S e da TC
C
das unida
ades judiciiárias e po
odemos ap
proveitar a atual tabeela para calcularmos,,
visto que as unidad
des devem
m que estarr em grupo
os para cálcculo das re
espectivass
médias. As
A observa
ações qua nto ao cuid
dado em relação à innserção ou
u exclusão
o
de linhass, explicad
das na m etodologia
a do quarttil, também
m se aplic
cam aqui..
Utilizam-sse as segu
uintes fórm
mulas:
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4.3 Aloca
ação de ex
xcedente d
de servidorres (art. 8º)) – 3ª Etappa
Se
egundo o art. 8º, a alocação de servido
ores adicioonais ao paradigma
p
a
será em função da
a Taxa de Congestio
onamento e do Índicce de Produtividade
e
das unid
dades jud
diciárias. Em cons
sequência, deverão ser cop
piadas ass
informaçõ
ões do gru
upo, da un
nidade judiiciária, da lotação doo art. 7º se
em déficit,
da Taxa de
d Conges
stionamentto e do IPS
S para uma outra tabbela, que deverá
d
serr
colocada em ordem
m do IPS.

ara se colocar uma tabela de
e acordo com um ddeterminad
do campo
o
Pa
deverão ser
s efetuad
dos os seg
guintes pas
ssos:




arcar as in
nformaçõe s a serem
m colocada
as em ordeem, dos nomes
n
doss
Ma
ca
ampos até a última in
nformação;
Ap
pertar os íc
cones Dad os/Classifiicar, conforme abaixoo:

devendo aparecer o seguinte quadro a ser preenc
chido:
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Prreencher o campo “ classificar por” : Colluna IPS e manter os
o camposs
Cla
assificar em: valoress e a ordem
m: De A a Z;
Z
Ap
pertar OK.

A novva tabela em orde
em da TC
C teria as
s seguintees informa
ações nass
primeirass linhas:

A seguir de
evem ser inseridas as colunas das M
Médias da Taxa de
e
Congestio
onamento e IPS do
o grupo de
e cada unidade judicciária, que
e pode serr
obtida co
om a funç
ção PROC
CV do Exc
cel, de forma análooga ao já explicado
o
anteriorm
mente. Aten
ntar para q
que a área
a da tabela
a de pesquuisa das médias seja
a
informada
a corretam
mente (no
o caso $D$44:$F$4
46). As fó
fórmulas seriam
s
ass
seguintess:
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m seguidaa, temos qque verificcar se o congestionnamento e o IPS dee
Em
cada uniddade judicciária são maiores ou
o não do que a méédia do se
eu grupo e
determina
ar se o tem
mpo de am
mpliação da
a lotação seria
s
por teempo inde
eterminado
o
ou por 1 ano. Para a definição
o dos praz
zos, verifica
a-se:






Ca
aso os dois
s indicado res sejam maiores que
q a médiia do grupo: o prazo
o
de
e aumento da dotaçã o seria ind
definido;
Se
e a taxa de congest ionamento
o for maiorr que a méédia e o IPS menorr
qu
ue a média: o prazzo de am
mpliação da
a dotaçãoo será de um ano,,
pro
orrogável por
p mais u
um;
Se
e a taxa de conge
estionamento for in
nferior à m
ão haverá
á
média: nã
am
mpliação da
a dotação..

Essa mesma lóg
gica pode ser aplicada para as
s unidadess judiciárias com alto
o
volume de acervo antigo.
a

Adoto
ou-se neste
e exemplo , uma lotaç
ção adicional de 1 (uum) servidor. Abaixo
o
apresenta
amos as fó
órmulas pa
ara cálculo destes pa
arâmetros:
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Efe
etuando-se
e os cálcu
ulos, verific
ca-se pela
a célula H991 que 20
0 unidadess
receberia
am dotação
o adiciona
al. Como existem 31 servidoress a serem alocados,
verifica-se que cad
da unidade
e poderia receber
r
de
e um a doiis servidorres, sendo
o
11 unida
ades com dois servi dores adic
cionais e 9 unidadees com um
m servidorr
adicional.
Co
omo a tabe
ela está em
m ordem de taxa de congestionnamento, o aumento
o
de lotaçã
ão se dará com as 11
1 primeiras
s da tabela
a recebenddo 2 servid
dores e ass
9 últimass receben
ndo 1 servvidor (colu
una “K”). Para term
mos a lotação finall
sugerida para cada
a unidade, é só soma
armos este
e aumento de lotação
o adicionall
à lotação
o calculada
a pelo art.. 7º (colun
na “L”). An
nalogamen te, a tabela poderia
a
ser orden
nada em fu
unção do m
maior volum
me de acerrvo antigo..
Po
ode-se con
nferir se o remanejam
mento foi correto
c
pel a compara
ação entre
e
o total da lotação sugerida e a soma
a do núme
ero de serrvidores attuais e de
e
funcionárrios remanejados. Esta igua
aldade mo
ostra que o reman
nejamento
o
sugerido está correto em ttermos de
e quantida
ade de seervidores, conforme
e
cálculos de confirm
mação da p
planilha, lin
nhas 93 a 97. Segueem as fórm
mulas para
a
cálculos, na planilha:

5. Anexo
o V – Lotação Parradigma de
d áreas de execu
ução de mandados
m
s
(parág
grafo únic
co do art. 8º)
Para calcular a lotação p
paradigma das áreas
s de execuução de ma
andados o
procedim
mento é sem
melhante a
ao realizad
do nas unid
dades judiiciárias. É facultativo
o
dividir ass unidades de execu
ução de mandados em
e gruposs, podendo
o trabalharr
com toda
as como um
m grupo s ó. No exemplo do Anexo
A
V maantivemos
s o mesmo
o
critério de
d divisão
o em gru pos utiliza
ado para agrupameento das unidadess
judiciáriass. A tabela deve ficcar ordena
ada pela variável
v
“G
Grupo”. Pode se darr
nomes ao
os grupos, no lugar d
de números.
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Para cada unidade tam bém deve
em ser infformadas as variáve
eis abaixo
o
apresenta
adas, send
do TPExM , o Total de
d Pessoal de Execuução de Ma
andados e
o IPEX, o Índice de
e Produtivid
dade Aplic
cado a Áre
ea de Execcução de Mandados,
M
,
calculado
os de acord
do com os critérios constantes
c
do Anexo II:

Ca
alcula-se o Terceiro
o Quartil (Q3)
(
dos Índices d e Produtiv
vidade de
e
Execução
o de Mand
dados - IP
PEX de cada grupo, que é o vvalor que separa oss
25% maiiores valores dos 7
75% meno
ores. Neste
e exemploo, iremos calcular o
segundo quartil, ou
u mediana
a, também
m (Q2 ou Mediana). Os resultados são
o
apresenta
ados nas linhas 46 a 49, corre
espondendo a 34,45,, 42,03 e 47,28
4
para
a
o Q3 e 33,20, 34,29 e 45, 56
6 para o Q2
Q ou Mediana, para os grupos
s de 1 a 3,
respectivvamente. Seguem
S
ass fórmulas no Excel:

Ap
proveitando
o a mesma
a tabela in
nicial do An
nexo IV, aoo lado das
s variáveiss
de entrada devem
m ser inforrmados o 3º quartil de cadaa unidade judiciária,,
e calcula
ado acim
ma. Esta informação podde ser capturada
a
conforme
automaticcamente, com a fu
unção PR
ROCV do Excel, quue faz prrocura de
e
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informaçõ
ões em um
ma tabela
a. Com esta informa
ação, já é possível calcular a
lotação paradigma
p
- LP (méd
dia de mandados cu
umpridos ddividido pe
elo terceiro
o
quartil do
o grupo semelhante
e). Este re
esultado deverá serr comparado com o
efetivo nú
úmero de servidoress lotados em
e cada unidade,
u
geerando os excessoss
em relaçã
ão à lotaçã
ão paradig
gma (caso este núme
ero seja neegativo, sig
gnifica que
e
a área esstá com dé
éficit de serrvidores). Seguem
S
as
s fórmulas utilizadas:

Ob
bserve-se que
q a lotaçção paradiigma, por ser
s um núm
mero ideall, pode serr
fracionáriio, o que
e implicarrá em ex
xcessos (ou
(
défici ts) fracionários. O
procedim
mento para definir a llotação de
e cada unid
dade (art. 7º) poderá ser feito
o
a alocar ppode ensejar uma ou
por etapa
as, visto qu
ue a quanttidade de servidores
s
u
mais eta
apas, depe
endendo sse o grau de jurisd
dição irá rreceber ou
u fornecerr
funcionárrios.

Ass colunas “I” a “L” d
da planilha
a do Anex
xo V mosstram a lotação e o
excesso da
d etapa 1 e etapa 2
2, respectiv
vamente. Podemos
P
vverificar, qu
ue mesmo
o
não tendo déficit em nenhum
ma área, só
ó foram alo
ocados 2444 servidorres, sendo
o
que a lota
ação é de 249 servid
dores. Assiim, o tribun
nal poderiaa alocar 5 servidoress
nas áreas com ma
aior necesssidade, po
or critérios próprios ddo tribunal. Seguem
m
as fórmullas utilizadas para oss cálculos:
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Aplicaçãoo do Anexo V – Execução de Mandadoos

Cálculo da
d lotação usando o ccritério fac
cultativo – Segundo
S
Q
Quartil ou mediana
m

A lotação
l
pa
aradigma, a critério do tribunal, também ppoderá serr calculada
a
com o usso do segundo quarrtil (Q2 ou
u Mediana)). Nas coluunas M, N e O são
o
apresenta
adas a mediana de
e cada áre
ea, a lotaç
ção paraddigma segundo este
e
critério e o excesso
o em cada caso. Seguem as fórmulas util izadas:

Ve
erifica-se, por este critério, que seriam
m alocadoss 250,04 servidoress
(número teórico), se
endo que a lotação é de 249. Mas,
M
mesm
mo com o número
n
de
e
servidore
es alocad
dos próxximo ao valor sugerido,
s
há um
m grande
e
desbalan
nceamento na lotaçã
ão atual em relaçã
ão ao critéério propo
osto, visto
o
existirem unidades com déficcit superiorr a 2 e outrras com suuperávit su
uperior a 2
também. Assim, deverá
d
havver um re
emanejamento de sservidores entre ass
unidadess com a aplicação
a
d
do Art. 8º, de modo
o que o ddéficit e o superávitt
estejam entre
e
-1 e 1, com pro
ocedimento
o idêntico ao apreseentado ante
eriormente
e
na aplicação do artigo 7º. A lo
otação sug
gerida e os
s excessoss estão
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apresenta
ados nas colunas “P
P” e “Q” do
d Anexo V, utilizanndo-se as seguintess
fórmulas::

Ob
bserva-se, por este
e critério, que esttariam seendo aloca
ados 253
3
servidore
es nas dive
ersas unida
ades. Com
mo o númerro de serviidores reall é de 249,,
teríamos que redu
uzir a dottação de algumas unidades. De acord
do com o
Parágrafo
o Único do
d art. 7º,, serão prriorizadas as unidaddes judiciá
árias com
m
maiores déficits em
m relação
o à lotaçã
ão paradigma. Assim
m, se tive
ermos que
e
reduzir servidores
s
das unid
dades, de
evemos diminuir daaquelas com maiorr
superávitt. Como é necessário
o reduzir em
e 4 servid
dores a dootação sug
gerida, isto
o
deverá ocorrer nas
s unidadess de nº 13,, 6, 16 e 3 (na plani lha). Faze
endo-se ass
reduçõess de lotaçã
ão nestas unidades
s, na colun
na “R”, teeríamos um
m total de
e
lotação proposta
p
de
e 249.

6. Anexo
o VI – Distribuiçã
D
ão de ca
argos em
m comisssão e fun
nções de
e
confia
ança entre
e primeiro
o e segund
do graus (art.
(
12º)
A distribuiçã
ão de serv idores de apoio dire
eto à atividdade judica
ante entre
e
primeiro e segundo graus ((art. 3º) depende das proporç
rções calculadas no
o
Anexo III. Os perce
entuais forram de 80,44% para
a o primeiro
ro grau e de
d 19,56%
%
egundo. Aplicando-s
A
se estes percentuais
p
s aos valoores das fu
unções de
e
para o se
confiança
a e dos cargos
c
co
omissionados obtemos as suggestões de
d valoress
destes pa
ara primeirro e segun do graus.

É oportuno lembrar q
que neste caso utiliz
za-se o coonceito do
os valoress
integrais das funções ou com
missões, ou
u seja, não
o importa sse os serviidores que
e
as ocupa
am optam pela
p
remun
neração integral exclusivamentte, ou se optam
o
pela
a
remunera
ação propo
orcional accrescida do
o vencimen
nto. A ideiaa proposta
a na
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resoluçã
ão é que seja posssível verific
car a distribuição ddos cargos
s entre oss
graus de jurisdição
o com base
e nos valo
ores consta
antes em lei, e não com base
e
esa efetivam
mente reallizada pelo
o tribunal.
na despe
Glossário
o:




VF
Fc – Valorres das F
Funções de
d confian
nça em attividade Judicante:
J
so
oma dos valores in
ntegrais (1
100%) da
as funçõess de confiança de
e
se
ervidores das áreas d
de apoio direto à atividade judiccante dura
ante o ano-ba
ase;
VC
CJ - Valorres dos C
Cargos em
m Comiss
são em attividade Judicante:
J
:
so
oma dos valores in
ntegrais (100%) do
os cargoss em com
missão de
e
se
ervidores das áreas d
de apoio direto à atividade judiccante dura
ante o ano-ba
ase.

As fig
guras abaix
xo aprese ntam os resultados
r
e as resppectivas fórmulas de
e
cálculo:

