
 ATA DE REUNIÃO                             
 

Data: 31/08/2015 Horário: 10:00 Local: Sala de Reunião da AGEM 
 

2. Participantes 

Matrícula Nome Área Rubrica 
20065 Dra. Sônia Amaral AGEM  

107318 Jurema M. de Paiva Santos AGEM  

 
Dr. André Bogéa Pereira Santos 

Juiz da 2ª Vara da 

Comarca de Açailandia 
 

 Dr. Marcelo Silva Moreira 

Juiz do Juizado Especial 

Cível e criminal da 

comarca de Bacabal  

 

 Dra. Mirella Cézar Freitas 

Juiza da 2ª Vara da 

Comarca de Itapecuru 
 

 

Josiane de Jesus Fonseca da Silva 

Santos 

Secretária do conselho de 

Supervisão dos Juizados 

Especiais 

 

 Marcio Luis Andrade Sousa SINDJUS  

 

3. Objetivos da Reunião 

 

Discutir proposta visando a priorização do 1º Grau para apresentar ao Tribunal de 

Justiça.  

 

4. Pauta 

 

 O Comitê elencou itens de atenção: pessoal (força de trabalho), orçamento, 

Plano de obras, redução de acervo, concurso de remoção, PJE, e Análise de 

Custo do processo.  

  Pessoal: ficou acordado que todos os membros estudariam a proposta 

realizada pelo RH quanto a Distribuição da Força de trabalho, entregue a todos 

os membros para análise e debate em próxima reunião.  

Frisou-se que a Força de Trabalho já está prevista em regramentos do CNJ. 

 Orçamento: foi chamado à reunião o Diretor Financeiro para responder aos 

questionamentos formulados pelos membros. Ficou definido então que seria 

1. Informações Gerais 



 ATA DE REUNIÃO                             
enviado email para resposta no prazo de 72 horas informando sobre o PPA, 

Orçamento Anual, dificuldades da Diretoria Financeira, Percentual 

orçamentário para o 1º e 2º graus e Diagnóstico Prévio feito sobre pontos 

fortes e fracos do TJ. 

Foi indicado o nome do Dr. Veloso (Juiz de Direito) para participar desse 

estudo orçamentário.  

 Plano de Obras: oficiar ao Diretor da Engenharia para solicitar o cronograma do 

plano de obras, bem como a metodologia e critérios adotados para escolher as 

prioridades. Mencionou-se que o CNJ estabelece eu os Tribunais devem 

possuir Plano de Obras. 

 Redução do Acervo: Sugeriu-se o estudo da proposta do TJMG para propor 

Projeto Básico ao TJMA que importe em convênio com Prefeituras, Tribunal de 

Contas e Cartórios para protesto dos títulos e baixa dos processos executivos 

fiscais (arquivamento).  

 Concurso de remoção: Oficiar ao Diretor Geral para obter informações sobre o 

estágio do concurso de remoção, bem como a justificativa para a paralisação.  

 PJE: Oficiar ao Dr. Roberto Abreu para solicitar cronograma de implantação do 

PJE e em havendo atraso, os motivos. 

 Análise do Custo do Processo: Solicitado ao servidor Paulo Dominici, da 

Divisão de Estatística, que realizasse estudo pra verificar o custo de um 

processo e quanto se retorna para a sociedade em valores. 

 Ficou definida a criação de email para o grupo do Comitê. 

 Marcada nova reunião para o dia 18/09/2015 às 9h. 

 

 

São Luís, 31 de agosto de 2015 
 
 
 
 


