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1 APRESENTAÇÃO

A Resolução 219/2016 trata da distribuição e 
movimentação de servidores, de cargos em 
comissão e de funções de confiança nos órgãos 
do Poder Judicário (art 10)

Justiça Eleitoral

Justiça Militar

Aplica-se a Resolução 
219, no que couber, à 

(parágrafo único do art. 10)
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A Resolução 219/2016 é fruto da política nacional de atenção prio-
ritária ao primeiro grau, empreendida pelo CNJ, que tem por objetivo fa-
zer frente às dificuldades de funcionamento de varas, cartórios e outros 
órgãos da primeira instância, devido ao volume excessivo de ações para 
julgar e ao deficit de recursos materiais e humanos.

O diagnóstico que deu origem à política de priorização do primeiro 
grau, em 2013, constatou que nove em cada dez processos na Justiça 
tramitavam em algum órgão da primeira instância. O Relatório Justiça 
em Números 2014 indicou que, dos 95,1 milhões de processos que trami-
taram no Judiciário brasileiro, no ano de 2013, 85,7 milhões encontravam-
-se no primeiro grau.

De acordo com as informações constantes do Relatório Justiça em 
Números do CNJ, do ano de 2016, tendo em conta os dados de 2015, 
considerando apenas as áreas de apoio direto à atividade judicante, o 
Poder Judiciário concentra, no 10 grau de jurisdição, 86% dos processos 
ingressados no último triênio, 83% dos servidores lotados na área judici-
ária, 66% dos cargos em comissão (63% em valor das comissões) e 75% 
das funções comissionadas (61% em valor das funções).

Diante disso, de forma a corrigir tais distorções, foi implementada a 
Resolução n0 219/2016, que, contudo, precisou passar por alguns ajustes, 
por meio da Resolução n0 243/2016. 

Dentre as alterações da Resolução n0 243, destacam-se o aumento 
do prazo para a implementação da Resolução n0 219 e a adequação de 
parte de suas fórmulas, conceitos das variáveis e indicadores. 

O prazo para a implementação da Resolução 219 venceu em 10 de 
julho de 2017. Não obstante, é possível se levar ao conhecimento do Con-
selho Nacional de Justiças as normas aprovadas pelos Estados que violem 
as disposições da referida resolução a fim de que sejam declaradas nulas. 

Além disso, a Resolução n0 219/2016 deixou consignado de forma 
expressa que, a pedido do Tribunal, o CNJ pode fazer adaptações nas 
regras da resolução de acordo com as peculiaridades locais.

Em face da complexidade da Resolução n0 219/2016, a FENAJUD 
solicitou ao Escritório Siqueira, Siqueira Filho e Santos Advogados Asso-
ciados a elaboração da presente cartilha, que tem o objetivo de auxiliar 
todas as entidades representativas dos servidores públicos do Poder Ju-
diciário na compreensão e aplicação da mencionada resolução.
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A Resolução n0 219/2016 integra um conjunto ordenado de reso-
luções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de 
priorizar o primeiro grau de jurisdição.

Os institutos e componentes constantes dessas resoluções fo-
ram organizados em uma espécie de Sistema de Priorização do Primei-
ro Grau de Jurisdição, denominação criada pela Assessoria Jurídica da 
FENAJUD, com fins didáticos, para o desenvolvimento desta Cartilha.

2.1 Marco Regulatório do Sistema de 
Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição
O Sistema de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição é re-

gulado pelas Resoluções n0s 76, de 12 de maio de 2009; 194, de 26 de 
maio de 2014; 195, de 3 de junho de 2014; e 219, de 26 de abril de 2016, 
com as alterações da Resolução n0 243, de 09 de setembro de 2016.

A Resolução n0 76/2009 dispõe sobre os princípios do Sistema 
de Estatística do Poder Judiciário e estabelece os seus indicadores, 
oferecendo as definições e conceitos para o desenvolvimento e obten-
ção dos resultados das fórmulas e cálculos das resoluções subsequen-
tes, inclusive e principalmente da Resolução n0 219/2016.

Já a Resolução n0 194/2014 institui a Política Nacional de Aten-
ção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, que, dentre as suas prin-
cipais diretrizes, destacam-se a adequação orçamentária, que objetiva 
a garantia de orçamento adequado ao desenvolvimento das atividades 
judiciárias de primeira instância; e a equalização da força de trabalho 
entre primeiro e segundo graus, proporcionalmente à demanda de 
processos.

Por sua vez, a Resolução n0 195/2014 implementou modificações 
na distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de pri-
meiro e segundo graus, levando em conta dados objetivos, como a 
quantidade de processos e servidores.

2.SISTEMA DE PRIORIZAÇÃO 
DO PRIMEIRO GRAU DE 
JURISDIÇÃO
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Finalmente, a Resolução n0 219/2016, objeto da presente carti-
lha, dispôs sobre a distribuição de servidores efetivos, de cargos em 
comissão de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de 
primeiro e segundo graus, que foi posteriormente alterada pela Reso-
lução n0 243/2016.

Portanto, os institutos e componentes da Resolução n0 219/2016 
fazem parte do Sistema de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição, 
que também é integrado pelos elementos constantes das Resoluções 
n0s 76/2009, 194/2014, 195/2014 e 243/2016.

Segue a ilustração do marco regulatório do Sistema de Prioriza-
ção do Primeiro Grau de Jurisdição:

Marco Regulatório do Sistema 
de priorização do Primeiro 

Grau de jurisdição

Res. 76/2009 
Diretrizes 

Estatísticas

Res. 194/2014 
Política Nacional de 

Priorização do 10 grau

Res. 195/2014 
Distribuição de Recursos 

Orçamentários

Res. 219 e 243/2016 
Distribuição de 

Recursos Humanos
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2.2 Componentes da Resolução N0 219/2016 
que integram o Sistema de Priorização do 
Primeiro Grau de Jurisdição:

As definições, métodos de utilização e fórmulas de cálculo dos 
componentes acima se encontram ao final da cartilha (Acesse aqui 
o Capítulo 7), cujo acesso poderá se dar também por meio dos 
respectivos hiperlinks (CTRL + componente desejado no círculo), 
no caso de utilização da cartilha em Word (não funciona em PDF).

 
 

 

 

Componentes da 
Resolução nº 

219/2016

Lotação 
Paradigma

Quartil

Áreas de 
apoio direto 
à atividade 

judicante

Áreas de 
apoio indireto 

à atividade 
judicante

Índice de 
Produtividade 
de Servidores 

(IPS)

Índice de 
Produtividade 

Aplicado à 
Execução de 
Mandados 

(IPEx)

Taxa de 
Congestionamento

Casos Novos

Processos 
que 

Tramitaram

Movimentação

Lotação

Cessão 
Remoção

Redistrituição  

Permuta

Reposição

Processos 
Baixados

Processos 
Pendentes
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3.DISTRIBUIÇÃO/
MOVIMENTAÇÃO DE 
SERVIDORES, CARGOS EM 
COMISSÃO E FUNÇÕES DE 
CONFIANÇA

3.1 Movimentação/Distribuição de Servidores 
entre os Graus de Jurisdição

» O sistema de priorização do 10 Grau de Jurisdição, 
contido na Resolução 219/CNJ, regulamenta, incialmente, 
a movimentação/distribuição dos servidores das áreas 
de apoio direto à atividade judicante entres os graus de 
jurisdição.

Distribuição/
Movimentação entre 

os graus de jurisdição 
(art. 30)

Servidores efeitos

Cargos em 
comissão

Função de 
confiança
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3.1.1 Critério de Distribuição de Servidores 
entre os Graus de Jurisdição

» O critério para realizar a distribuição e consequente mo-
vimentação dos servidores das áreas de apoio direto à ati-
vidade judicante, contido no art. 30 da resolução 219, é o 
seguinte:

QUANTIDADE DE TOTAL DE SERVIDORES DAS ÁREAS DE 
APOIO DIRETO À ATIVIDADE JUDICANTE DE 10 DE 20 GRAUS

QUANTIDADE MÉDIA DE PROCESSOS (CASOS NOVOS) 
DISTRIBUÍDOS A CADA GRAU DE JURISDIÇÃO NO ÚLTIMO TRIÊNIO

PROPORCIONAL
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3.1.2 Fator de Correção de 
Congestionamento

» Verificada a proporção de casos novos em cada grau de 
jurisdição e realizada a distribuição de modo a equilibrar o 
percentual de casos novos e a quantidade de servidores 
em cada grau, pode-se aplicar o FATOR DE CORREÇÃO em 
caso de CONGESTIONAMENTO.

FATOR DE 
CORREÇÃO

Mecanismo de distribuição 
extra de servidores para 
o grau de jurisdição mais 

congestionado

OBJETIVO:
ampliar temporariamente a lotação, a fim de 
promover a redução dos casos pendentes
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O FATOR DE CORREÇÃO só poderá ser aplicado no grau 
de jurisdição quando houver taxa de congestionamento 
igual ou superior a 10%:

» EXCEÇÃO:

Não se aplica a distribuição extra de servidores (taxa de 
congestionamento) no caso deo IPS do grau de jurisdição 
mais congestionado ser inferior ao do outro.

»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.

 

 

 
 

TAXA DE CONGESTIONAMENTO
(fases de conhecimento e execução) 

MAIOR OU IGUAL A 

10%

DISTRIBUIÇÃO EXTRA DE 
SERVIDORES PARA O GRAU MAIS 

CONGESTIONADO (art.3º, § 1º)  
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3.1.3 Lotação Provisória dos Servidores 
Designados do Segundo Grau para o 
Primeiro Grau de Jurisdição (Art. 4)

Servidores de 
segundo grau 

designados para o 
primeiro grau:

Ficar temporariamente 
vinculados às unidades 

de 10 Instância da 
cidade sede do tribunal 

até a implementação 
das condições neces-
sárias para a mudança 

de lotação para as 
unidades do interior

Atuar em regime de 
mutirão, observadas as 

necessidades locais; 
inclusive no PjE’s em 
trâmite nas unidades 

do interior
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3.2.1 Definição das Unidades Semelhantes

»Os tribunais devem agrupar as unidades judiciárias de 
primeiro e de segundo graus por critérios de semelhança:

»Caso não haja unidade semelhante, cabe ao tribunal 
estipular critério objetivo para definir a lotação paradigma.

»O Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho podem definir o agrupamento para 
conferir uniformidade nos tribunais.

Competência 
material

Base 
territorial

Entrância

Outros 
parâmetros 

objetivos

O agrupamento 
das unidades 
judiciárias  de 
primeiro e de 

segundo grau se 
dá por  critérios 
de semelhança - 

Art. 50  

3.2 Distribuição de Servidores nas Unidades 
Judiciárias do mesmo Grau de Jurisdição
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3.2.2 Lotação Paradigma

»Após a distribuição proporcional de servidores entre 
os graus de jurisdição e o agrupamento de unidades 
semelhantes no mesmo grau, o tribunal definirá a Lotação 
Paradigma:

»Nas unidades judiciárias instaladas há menos de 3 (três) 
anos, a quantidade de casos novos deverá ser estimada 
ou apurada com base no período disponível.

»Para definir a lotação paradigma, utiliza-se o IPS (Índice 
de Produtividade de Servidores); a Res. 219 recomenda 
a utilização do quartil de melhor desempenho -> Terceiro 
quartil.

»Quando a aplicação do terceiro quartil ensejar lotação 
paradigma significativamente inferior à lotação existente, 
o tribunal pode optar pelo uso da mediana -> Segundo 
quartil.

Definição da lotação 
paradigma das unidades 

semelhantes

Considerando a 
quantidade média de 

casos novos distribuídos 
a essas unidades no 

último triênio (ou outro 
parâmetro objetivo)    

Distribuição de 
servidores entre graus e 

agrupamento de 
unidades  semelhantes - 

Art. 60  
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»Definida a Lotação Paradigma das unidades semelhantes, 
os servidores serão lotados da seguinte forma:

»Quando não for atingida a lotação paradigma de todas 
as unidades, serão priorizadas aquelas com maior déficit 
de pessoal;

»Quando houver servidores excedentes após a aplicação 
da Lotação Paradigma, inclusive decorrentes da 
distribuição de servidores entre os graus de jurisdição 
(Fator de Correção de Congestionamento - art. 3o), os 
servidores deverão ser lotados nas unidades do mesmo 
grau de jurisdição observadas as seguintes regras:

não poderá haver déficit 
ou superávit maior do 

que 1 servidor

Lotação dos servidores 
nas unidades 

semelhantes - art. 70 

até atingir a 
lotação 

paradigma de 
cada unidade 

 

 

Servidores excedentes após aplicação da
Lotaçã Paradigma - Art. 8⁰

Lotação dos servidores nas unidades judiciárias
de mesmo grau de jurisdição 

com prioridade para aquelas com maior taxa
de congestionamento  

e/ou com quantidade maior de casos pendentes antigos

3.2.3 Aplicação da Lotação Paradigma nas 
Unidades Judiciárias de 1o e 2o graus
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»Condições para a Lotação de Servidores Excedentes:

» Hipóteses de utilização da força de trabalho adicional 
pelos tribunais:

 

A Unidade
Judiciária deve

ter IPS igual ou superior ao
da média das unidades

semelhantes;

possuir taxa de
congestionamento

superior à da média das
unidades semelhantes.  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Acúmulo extraordinário
de processos; 

Discrepância entre as taxas
de  congestionamento; ou

Atingimento de metas locais
ou nacionais - (Art. 90)  

» EXCEÇÃO:

A força de trabalho adicional 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 de outro critério objetivo 
estabelecido pelo tribunal;

Caso as unidades não possuam IPS igual ou superior ao 
da média das unidades semelhantes, a lotação poderá ser 
ampliada por 1 (um) ano, prorrogável se, nesse período, for 
alcançado o IPS igual ou superior.
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»A distribuição dos cargos em comissão e funções de 
confiança nas áreas de apoio direto à atividade judicante 
de 1o e 2o graus segue a mesma regra para a distribuição 
de servidores entre os graus de jurisdição, conforme 
abaixo representado:

A Lotação Paradigma poderá ser aplicada às 
demais unidades de apoio direto à atividade 
judicante - ARTI. 10. caput; 

Os tribunais podem utilizar o IPEX para definir a 
Lotação Paradigma dos servidores da área de 
execução de mandatos. 

A ALOCAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA NAS 

ÁREAS DE APOIO DIRETO À ATIVIDADE JUDICANTE DE 1⁰ E DE 2⁰GRAUS 

QUANTIDADE MÉDIA DE PROCESSOS (CASOS NOVOS) DISTRIBUÍDOS
 A CADA GRAU DE JURISDIÇÃO NO ÚLTIMO TRIÊNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROPORCIONAL

3.2.4 Casos de Aplicação Facultativa da 
Lotação Paradigma

3.3 A Distribuição dos Cargos em Comissão 
e Funções de Confiança das Áreas de Apoio 
Direto à Atividade Judicante
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»A alocação deverá considerar o total das despesas com o 
pagamento dos cargos em comissão e funções de confiança, 

e não a quantidade desses cargos e funções;

»Deverá ser garantida 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;

»A distribuição dos cargos em comissão e das funções de 
confiança dentro do mesmo grau de jurisdição obedecerá 
às mesmas regras de distribuição de servidores no mesmo 
grau de jurisdição, no que couber:

Definição das Unidades Semelhantes

Aplicação da Lotação Paradigma
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4.LOTAÇÃO DOS SERVIDORES 
E DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS 
EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES 
DE CONFIANÇA NAS ÁREAS DE 
APOIO INDIRETO À ATIVIDADE 
JUDICANTE

4.1 Lotação dos Servidores nas Áreas de Apoio 
Indireto à Atividade Judicante

4.1.1 Limite para Lotação de Servidores nas 
Áreas de Apoio Indireto

»Não há regra de distribuição de servidores para as áreas 
de apoio indireto à atividade judicante, havendo apenas 
limite para lotação.

»Quadro de pessoal da área de tecnologia da informação 
deve observar o disposto na Resolução CNJ 211/2015.

» EXCEÇÃO:

Não entram no limite os servidores lotados nas escolas 
judiciais e da magistratura e nas áreas de tecnologia da 
informação;

 

 

      

 

 

 

 

 

Limite 30% 
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4.2 Alocação de Cargos em Comissão e Funções 
de Confiança nas Áreas de Apoio Indireto

»Não há regra de distribuição de cargos em comissão e de 
funções de confiança nas áreas de apoio indireto, havendo 
apenas limite de despesas com os respectivos pagamentos, 
que deve ser, no máximo, equivalente ao percentual de 
servidores alocados nessas áreas.

 

 

 

Limite  

 

Percentual de 
servidores 

alocados nas 
áreas de apoio 

indireto
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5.REGRAS COMPLEMENTARES 
DE APLICAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO 219/2016

5.1 A Tabela de Lotação de Pessoal – TLP (art.15)

5.1.1 Abrangência das TLP’s

» Os tribunais devem publicar no seu sítio eletrônico as 
Tabelas de Lotação de Pessoal – TLP’s.
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LP

Presidência

Vice-Presidência

Unidades de Apoio Direto e Indireto à 
atividade Judicante de 1º e 2º Graus

Corregedoria

Escolas Judiciais e da 
Magistratura 

Áreas de Tecnologia da 
informação
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5.1.2 Conteúdos das TLP’s – Anexo VII 
(Acesso aos conteúdos)

5.2 A Movimentação de Servidores

5.2.1 Movimentação para Comarcas ou 
Cidades menos atrativas ou com maior 
Rotatividade de Servidores

5.2.2 Cessão de Servidores para outra 
Instituição

»A TLP deve ser publicada no sitio eletrônico do Tribunal a 
cada semestre, a contar de 2017, observados os seguintes 
prazos:

»Os tribunais devem instituir mecanismos de incentivo à 
permanência de servidores em comarcas ou cidades menos 
atrativas ou com maior rotatividade de servidores, como o 
direito de preferência nas remoções, e, quando possível, 
disponibilização extra de cargos em comissão e funções de 
confiança.

»Salvo imposição legal em contrário, o servidor não poderá 
ser cedido sem reposição ou reciprocidade, se a unidade 
cedente tiver lotação igual ou inferior à paradigma.

TLP 1 - Tabela de Lotação de Pessoal das Unidades 
Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus
TLP 2 – Demais Unidades de Apoio Direto à Atividade 
Judicante (exceto unidades judiciárias de primeiro e 
segundo graus)
TLP 3 – Unidades de Apoio Indireto à Atividade Judicante.

até 30 de março, referente à lotação do dia 1o de janeiro 
do ano respectivo;

até 30 de setembro, referente à lotação do dia 1o de julho 
do ano respectivo.

https://drive.google.com/open?id=0B-K2MqyjSMJOLThHNDh0QjFrZEU
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5.2.3 Movimentação de Servidores entre 
Unidades Judiciárias de 1o e 2o Graus

»A movimentação do servidor entre unidades judiciárias de 
1o e 2o graus, sem a correspondente permuta ou reposição, 
será autorizada desde que cumpridos, cumulativamente, os 
seguintes requisitos:

»Segue a ilustração:

Salvo imposição legal, o servidor não 
poderá ser cedido, sem reposição ou 

reciprocidade (Art.17)

Se a unidade cedente tiver 
lotação igual à paradigma ou Se a unidade cedente tiver 

lotação Inferior à paradigma

Requisitos para movimentação de 
servidores entre unidades judiciárias 

de 1⁰ e 2⁰ graus- sem permuta ou 
reposição (Art.18)   

A unidade de origem 
deve ter lotação 

superior à lotação 
paradigma 

A taxa de congestionamento 
da unidade destinatária deve 

ser superior à taxa de 
congestinamento da unidade 

de origem 

Não pode implicar ofensa 
à proporcionalidade  

estabelecida no art. 30 
desta resolução  
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5.2.4 Movimentação de Servidores de 
Unidade Judiciária para Unidade não 
Judiciária

» A movimentação de servidor de unidade judiciária para 
unidade não judiciária (outra unidade de apoio direto 
ou indireto à atividade judiciária), sem a correspondente 
permuta ou reposição, será autorizada desde que cumpridos 
os seguintes requisitos:

Todas as unidades judiciárias 
devem ter alcançado a 

lotação paradigma

O total de servidores das 
unidades de apoio indireto à 
atividade  judicante não pode 

ultrapassar o percentual
de 30%

Requisitos para movimentação 
de servidores de unidade 

judiciária para unidade não 
judiciária - sem permuta ou 

reposição  (Art.19)  
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5.3 Premiação por Desempenho

»Os Tribunais de Justiça dos Estados podem instituir 
medidas de incentivo ou premiação aos servidores lotados 
nas unidades mais produtivas ou que alcancem metas 
estabelecidas em planos estratégicos, segundo critérios 
objetivos fixados em lei ou regulamento próprio.

»A premiação anual não poderá alcançar mais do que 30% 
dos servidores do quadro de pessoal do tribunal.

                                           

 

 

 

 

 

 

 

  Limite para premiação 

não pode ser superior a
30% dos Servidores 

 

Bolsas para capacitação Preferência na remoção
 para outras unidades

Outras formas a critério 
do tribunal

Medidas de incentivo ou 
Premiação critérios objetivos 

criados por lei ou em 
regulamento próprio (Art. 20)  
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»Os projetos de lei e os regulamentos que instituírem 
incentivo ou premiação aos servidores devem ser 
encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça;

»O CNJ pode elaborar estudo, a ser submetido ao STF, 
com vistas ao envio de anteprojeto de lei para instituir 
premiação de produtividade no âmbito do Poder Judiciário 
da União.

»As medidas de incentivo na forma de bolsa para 
capacitação e de preferência na remoção para outras 
unidades, entre outras formas de incentivo para as quais 
não haja necessidade de lei, podem ser instituídas, no que 
couber, por ato dos tribunais do Poder Judiciário da União, 
com envio de cópia ao Conselho Nacional de Justiça.
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6.REGRAS DE TRANSIÇÃO 
E DE IMPLEMENTAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO 219/2016

6.1 Regras de Reestruturação de Carreiras e 
de Isonomia Funcional (Disposições Finais e 
Transitórias – art. 22)

» As carreiras dos servidores de cada Tribunal de Justiça 
devem ser únicas, não podendo haver distinção entre 
cargos efetivos, cargos em comissão e funções de 
confiança de 1o e 2o graus.

Funções de 
Confiança
(1º grau)

Cargos em 
Comissão
(1º grau)

Servidores 
efetivos 
(1º grau)

Funções de 
Confiança
(2º grau)

Cargos em 
Comissão
(2º grau)

Servidores 
efetivos 
(2º grau)
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»Nos tribunais onde houver distinção entre os cargos, deve 
ser encaminhado projeto de lei para a unificação das carrei-
ras no prazo de 180 dias, a partir da publicação da resolu-

ção (arts 22, § 1o, e art. 23 – prazo específico);

»O prazo final estabelecido para a implementação da Reso-
lução 219/CNJ foi 1o/07/2017 (alterado pela Res. 243/2016), 
devendo os Tribunais encaminhar, no prazo de 120 dias a 
partir da publicação da Resolução 219, os estudos realiza-
dos para o cumprimento da Resolução, acompanhados dos 
planos de ação e cronogramas.

A existência de distinção de cargos até a aprovação 
do projeto de lei não obsta a alocação provisória de 
servidores, cargos em comissão e funções de confiança 
nas unidades de 1o e 2o graus, na forma prevista na 
resolução, a fim de atender a necessidade excepcional 
dos serviços judiciários até a aprovação do projeto de lei;

Quando houver distinção entre os cargos, os Tribunais 
devem elaborar estudos para promover a redistribuição 
dos cargos distintos entre o 1o e 2o graus até a aprovação 
do projeto de lei.

6.2 Prazo para implementação da Resolução 219

»Tramita no CNJ processo que trata do cumprimento da 
Res. 219, onde se encontram todas as informações presta-
das pelos tribunais (Proc. 0002210-92.2016.2.00.0000);

»Mesmo após o prazo de implementação da resolução, po-
derá ser protocolado Pedido de Providência individual para 
discutir eventuais descumprimentos da resolução.

 

 

Prazo  para os Tribunais 
implementarem a 

Resolução 219/2016
10/07/2017

Prazo  para os Tribunais 
encaminharem os 

estudos, planos de 
ação e cronogramas

120 dias após a 
publicação da  Res. 

219/2016
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6.3 Possibilidade de Adaptação das Regras de 
Implementação da Res. 219/2016

»Os Tribunais e o CNJ atuarão em parceria para a imple-
mentação da Resolução 219 e capacitação de magistrados 
e servidores, dando-lhes condições necessárias para o seu 
cumprimento.

6.4 Regras de Atuação dos Órgãos envolvidos 
na Implementação da Res. 219/2016

Compete ao Comitê Gestor Regional da Política de 
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição 
(criado pela Resolução 194/CNJ) auxiliar o tribunal na 
implementação da resolução

O Presidente do CNJ pode constituir comissão específica 
para acompanhar o cumprimento da Resolução 219.

O plenário do CNJ pode adaptar as regras 
previstas na Resolução 219 quando entender 

justificado pelas circunstâncias ou 
especificidades locais mediante 

requerimento do Tribunal. (art. 26) 
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» O CNJ pode incluir o cumprimento da Resolução como 
critério a ser analisado para a emissão de parecer de 
mérito ou nota técnica que verse sobre anteprojetos de 
lei para criação de cargos efetivos, cargos em comissão e 
funções de confiança no âmbito do Poder Judiciário, a teor 
do Regimento Interno e da Resolução 184/CNJ, que dispõe 
sobre cargos, funções e unidades judiciárias no âmbito do 
Poder Judiciário.

» O CNJ disponibilizará planilha de cálculo em seu sítio 
eletrônico.

Os anexos da Resolução podem ser alterados 
por ato do Presidente do CNJ (art. 29)

 

 

 

 
 

O cumprimento da Resolução
pelos Tribunais PODE ser critério

para o CNJ emitir parecer ou
nota técnica nos anteprojetos de

lei para criação de:   

Cargos efetivos

Cargos em Comissão

Funções de Confiança
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Limite máximo para a revisão 
da distribuição  (art. 24)

2 anos

»Os servidores empossados após a implementação da 
Resolução 219 serão lotados nas unidades de 1o e 2o graus, 
observando-se as regras e proporções definidas nessa 
Resolução.

»A distribuição de Servidores, Cargos em Comissão e Fun-
ções de Confiança será revista pelos Tribunais no máximo a 
cada 2 anos.

6.5 Regras de Lotação para Servidores 
Empossados após a Implementação da Res. 
219/2016

6.6 Regra de Revisão Ordinária da Distribuição 
de Servidores, Cargos em Comissão e Funções 
de Confiança

Aplica-se a mesma regra, no que couber, aos Cargos 
em Comissão e Funções de Confiança criados após a 
implementação da Resolução 219.
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7.DEFINIÇÕES, MÉTODOS 
DE UTILIZAÇÃO E 
FÓRMULAS DE CÁLCULO 
DOS COMPONENTES DA 
RESOLUÇÃO 219/2016

7.1 Áreas de Apoio Direto à Atividade Judicante

»Tais como:
Unidades Judiciárias de 1o e 2o Graus; 
Protocolo;
Distribuição;
Secretárias 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.

São setores com competência 
para impulsionar diretamente 

a tramitação de processos 
judiciais
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7.1.1 Unidades Judiciárias de 1o Grau

7.1.2 Unidades Judiciárias de 2o Grau

»Compostos por seus gabinetes, secretarias e postos 
avançados, quando houver.

U
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 G
ra

u Varas

Juizados

Turmas Recursais

Zonas Eleitorais

Unidades Judiciárias 
de 2º Grau

Gabinetes de 
Desembargadores

Secretarias  
de Órgãos

Fracionários 

Turmas

Seções
Especializadas

Tribunal Pleno
Etc.

» EXCEÇÃO:

Excluídas a Presidência, a Vice-Presidência e a 
Corregedoria (porque dependerá das atividades 
desenvolvidas pelos servidores: se de apoio direto ou 
indireto à área judicante.
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7.2 Áreas de Apoio Indireto à Atividade 
Judicante:

7.3 Índice de Produtividade de Servidores (IPS)

»Tais como:

 Recursos Humanos;

Controle Interno;

Relações Parlamentares;

Orçamento;

Biblioteca.

RH

» EXCEÇÃO:

Não são considerados os servidores que saíram do 
tribunal por cessão ou requisição.

Tem por objetivo mensurar, em média, quantos 
processos foram baixados por servidor efetivo, 
cedido, requisitado e comissionado sem vínculo, 

lotado no tribunal e respectivas unidades judiciárias.

São setores sem competência 
para impulsionar diretamente a 
tramitação do processo judicial.
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7.4 Índice de Produtividade Aplicado à 
Atividade de Execução de Mandados (IPEX)

7.3.1 Casos de Utilização do IPS

7.3.2 Glossário para Aplicação do IPS – 
Acesso:

7.3.3  Calculadora do CNJ – Acesso: 
Calculadora CNJ - IPS

  Glossário - IPS - MANUAL

Glossário - IPS ANEXO

»Aplicação análoga ao IPS

Tem por objetivo mensurar, em média, quantos 
mandados foram cumpridos, anualmente, por 
servidor da área de execução de mandados

Utilizaçao do IPS

Para calcular a 
produtividade de cada 
unidade judiciária na 
Lotação Paradigma   

Na aplicação do art. 30 para 
saber se o tribunal deve 

providenciar, ou não, 
distribuição extra de servidores 
para um determinado grau de 

jurisdição  

https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOLUdCcnhQOWRNY1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOVkhKUHBKeklqWFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOeVNNRkdodnBqSG8/view
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»Glossário para aplicação do IPEX: 

 Glossário - Ipex - MANUAL

Glossário - Ipex ANEXO

Glossário - TAXA DE CONGESTIONAMENTO - ANEXO

Glossário - TAXA DE CONGESTIONAMENTO -   
DISTRIBUIÇÃO EXTRA

»Calculadora do CNJ: Calculadora CNJ - IPEX

7.5 Taxa de Congestionamento

7.5.1 Glossário para cálculo da Taxa de 
Congestionamento:

Indicador que tem por objetivo mensurar o 
percentual de processos que tramitam durante 
determinado período- base, mas que não foram 
baixados (Casos pendentes do final do período + 

processos baixados do período)

»Para calcular a Taxa de Congestionamento de cada grau 
é necessário possuir o número de processos baixados no 
último ano e o número de casos pendentes ao final do 
mesmo ano.

»A alocação de servidores será feita em função da Taxa 
de Congestionamento e do Índice de Produtividade das 
unidades judiciárias.

7.5.2 Calculadora do CNJ: Calculadora Taxa 
de Congestionamento

https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJON1pzeElsSTM2Z0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOTVByeDNDSm1JYWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJONi1Dc0tjNllkNHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOMGlMT1IzN01BLW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOMGlMT1IzN01BLW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOU21rZWlvVGJBNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOQ044RlpfZ0MtejQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOQ044RlpfZ0MtejQ/view
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7.6 Casos Novos

»Essa variável indica o número total de processos que 
ingressaram ou foram protocolizados durante o ano-
base, somando-se os processos de conhecimento e de 
execução.

»A depender do segmento de justiça, o total de casos 
novos pode compreender determinadas variáveis.

  O glossário de variáveis relativas aos casos novos pode 
ser acessado no seguinte hiperlink: Glossário de casos 
novos - Justiça Estadual

 

 

Processos de
Conhecimento

Ingressados ou 
protocolizados

Ingressados ou 
protocolizados

Processos de
Execução

CASOS
NOVOS

 A Resolução no 76/2009 traz diversas fórmulas que detalham 
os cálculos dos casos novos de acordo com o grau e a classe, 
uma vez que dependerá do segmento da Justiça para o qual o 
cálculo será feito.

»Os seguintes hiperlink’s trazem os anexos I e II da 
Resolução 76/2009 do CNJ, que contêm as fórmulas de 
cálculo das variáveis de casos novos.

Hiperlink – anexo I: Anexo I - Resolução 76/2009 do CNJ

Hiperlink – anexo II: AnexoII - Resolução76/2009 do CNJ

Para aprofundar o conhecimento basta clicar em 
localizar e digitar: CASOS NOVOS.

https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJObm5tYnE5LXZEM2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJObm5tYnE5LXZEM2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOOXlSa1JCRGxNWGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOYVJ0REZtUHpMWmM/view
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7.7 Processos Baixados

»Tbaix = total de processos baixados

»Essa variável indica o total de processos baixados 
durante o ano-base, considerando-se a soma dos 
processos de conhecimento e execução.

»A depender do segmento de justiça, o total de 
processos baixados pode compreender determinadas 
variáveis.

»Os seguintes processos entram no cálculo estabelecido 
pela Resolução no 219 de processos baixados:

O glossário de variáveis relativas aos processos 
baixados pode ser acessado no seguinte hiperlink: 
Glossário de Processos Baixados - Justiça Estadual

 CONSIDERAM-SE 
BAIXADOS OS 
PROCESSOS:

De conhecimento em que 
houve decisões que 

transitaram em julgado e 
iniciou-se a liquidação, o 

cumprimento ou a execução

Arquivados
definitivamente

Remetidos para a
 instâncias superiores

Remetidos para outros 
órgãos judiciais 

competentes, desde que 
vinculados a tribunais 

diferentes

https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOZGRRRGJSa0ZCZjg/view
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» No que tange à classe processual, só podem ser 
computados no cálculo os seguintes processos:

 

 

Entram no cálculo de 
processos baixados:

Processos cautelares

Processos
mandamentais

Ações constitucionais

Embargos de terceiros

Execuções fiscais, 
extrajudiciais não 

fiscais e execuções 
judiciais

Embargos do devedor 
na execução de título 

extrajudicial

Embargos do devedor 
na execução fiscal
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  NÃO entram no cálculo 
de processos baixados

Embargos à execução 
de título judicial

Recursos internos

Cartas precatórias

Cartas de ordem 
recebidas

Outros procedimentos 
passíveis de solução 

por despacho de mero 
expediente

Impugnações aos 
cálculos e ao 

cumprimento de 
títulos judiciais
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»A título exemplificativo, no seguinte hiperlink será 
explicada a fórmula de cálculo de Processos Baixados no 1o 
Grau de Jurisdição da Justiça Estadual.

»Os seguintes hiperlink’s trazem os anexos I e II da 
Resolução 76/2009 do CNJ, que contêm as fórmulas de 
cálculo das variáveis de processos baixados.

Veja-se: Cálculo Processos Baixados - 1o Grau Justiça 
Estadual

A Resolução no 76/2009 traz diversas fórmulas que detalham 
os cálculos dos processos baixados de acordo com o grau e a 
classe, uma vez que dependerá do segmento da Justiça para o 
qual o cálculo será feito.

Hiperlink – anexo I: Anexo I - Resolução 76/2009 do CNJ

Hiperlink – anexo II: Anexo II - Resolução76/2009 do CNJ

Para aprofundar o conhecimento basta clicar em 
localizar e digitar: PROCESSOS BAIXADOS.

Glossário - LOTAÇÃO PARADIGMA ANEXO.pdf

Glossário - LOTAÇÃO PARADIGMA MANUAL.pdf

7.8 Lotação Paradigma

» Trata-se do quantitativo mínimo de servidores das 
unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus.

7.8.1 Glossário para cálculo da Lotação 
Paradigma de Servidores:

https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOdUVFNnJhVmFWTHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOdUVFNnJhVmFWTHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOOXlSa1JCRGxNWGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOYVJ0REZtUHpMWmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOV0drVW0xejRGNkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOTFQ1Q2FuX29iMXM/view
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7.9 Quartil

7.8.4 Calculadora para Lotação Paradigma 
de Servidores da Área de Execução de 
Mandados: Calculadora do CNJ Lotação 
Paradigma Execução de Mandados

7.8.3 Glossário para cálculo da Lotação 
Paradigma de Servidores da Área de 
Execução de Mandados: Glossário Lotação 
Paradigma Execução de Mandados.pdf

7.8.2 Calculadora para Lotação Paradigma 
de Servidores: Calculadora do CNJ-Lotação 
Paradigma

Q1

25% 75%

Mínimo Máximo

O primeiro quartil, Q1, separa os primeiro 25% dos dados ordenados dos restantes 75%. 

Q2

50% 50%

Mínimo Máximo

O segundo quartil, Q2, corresponde ao valor da mediana.

Q3

75% 25%

Mínimo Máximo

O terceiro quartil, Q3, separa os primeiros 75% dos dados iniciais dos últimos 25%. 

»Medida estatística que divide o conjunto ordenado 
de dados em 4 partes iguais, em que cada parte 
representa 25%.

https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOR0FyVjBHa01pNmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOR0FyVjBHa01pNmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJONHhyVFNZcy1WVHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJONHhyVFNZcy1WVHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJONHhyVFNZcy1WVHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOYTBpSmFVQ1VwQWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOYTBpSmFVQ1VwQWs/view
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»Terceiro quartil (Q3): é o valor que separa os 25% 
maiores valores dos 75% menores, no conjunto 
ordenado. Também denominado de quartil de melhor 
desempenho, quanto aplicado ao IPS;

»Segundo quartil (Q2): é o valor de que separa o 
conjunto ordenado em duas partes iguais, sendo 50% 
dos maiores valores e 50% dos menores;

»Primeiro quartil (Q1): é o valor que separa os 25% 
menores valores dos 75% maiores, no conjunto 
ordenado.

»Glossário para cálculo do Quartil: Glossário - Quartil

»Calculadora para Quartil: Calculadora do CNJ - Quartil

https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOWGVUUFBTRjZkb0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B-K2MqyjSMJOdFNQdllGOXctQzg/view
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7.10 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 especificas.

INSTITUIÇÃO I INSTITUIÇÃO II

Servidor 

SERVIDOR
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7.11 Redistribuição

»É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 
ocupado ou vago, no âmbito da instituição ou para 
outra instituição do mesmo segmento do Poder.

É o deslocamento de 
cargo de provimento 
efetivo, ocupado ou 
vago no âmbito do 

quadro geral de 
pessoal, para outro 

órgão ou entidade do 
mesmo Poder. 
Observado os 

seguintes critérios:
(Definição do art. 37 

da Lei 8.112/1990)

Interesse da
administração;

Equivalência de
vencimentos;

Manutenção da
essência das

atribuições do cargo;

Vinculação entre os graus 
de responsabilidade e 

complexidade das 
atividades;

Mesmo nível de 
escolaridade, 

especialidade ou 
habilitação profissional;

Compatibilidade entre as
atribuições do cargo e as 
finalidades institucionais 
do órgão ou entidade.
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7.12 Permuta

7.13 Casos Pendentes

»Troca do local do exercício das atribuições do cargo 
entre dois ou mais servidores.

Saldo residual de processos que não foram 
baixados até o final do período-base, incluídos os 
processos em arquivo provisório, suspensos ou 

sobrestados. 
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7.14 Casos que Tramitaram

Processos 
Baixados

Casos 
Pendentes

Processos que 
Tramitaram

7.15 Movimentação

7.16 Lotação

Todas as formas de movimentação de servidores 
dentro da instituição ou entre instituições 

diferentes, tais como cessão, requisição, remoção, 
redistribuição e permuta.

Local onde o servidor desempenha as 
atribuições de seu cargo.
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7.17 Remoção

7.18 Reposição

Deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, 
no âmbito da mesma instituição, com ou sem 

mudança de sede.

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.
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