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Data: 25/09/2015 Horário: 09:00 Local: Sala de Reunião da AGEM 
 

2. Participantes 

Matrícula Nome Área Rubrica 

 Dra. Sônia Maria Amaral Fernandes 

Ribeiro 

Juíza Coordenadora da 

Gestão Estratégica e 

Modernização  

 

 
Dr. André Bogéa Pereira Santos 

Juiz da 2ª Vara da 

Comarca de Açailândia 
 

 Dr. Marcelo Silva Moreira 

Juiz do Juizado Especial 

Cível e criminal da 

comarca de Bacabal  

 

 Jurema Mamede de Paiva Santos AGEM  

 Bianca Giordana Soares Gouveia AGEM  

 Aline Mendonça AGEM  

 

Josiane de Jesus Fonseca da Silva 

Santos 

Secretária do conselho de 

Supervisão dos Juizados 

Especiais 

 

 Marcio Luis Andrade Sousa SINDJUS  

 

3. Objetivos da Reunião 

 

Finalizar Plano de Ação e definir propostas visando a priorização do 1º Grau para 

apresentar ao Tribunal de Justiça.  

 

4. Pauta 

 

 O Comitê debateu os seguintes pontos do Plano de Ação: 

 

1. FRENTES DE TRABALHO 

 

1.1.  Alinhamento ao Planejamento Estratégico 

1. Informações Gerais 
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Objetivo: Contemplar nas estratégias do Poder Judiciário do Maranhão, ações que 
priorizem o 1º grau, com a inserção de objetivos do Plano de Ação de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau. 

Ações: 

Definir os objetivos do Plano de Ação de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. 

Verificar o alinhamento entre os objetivos do Plano de Ação de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau e os objetivos do Planejamento Estratégico do TJMA. 

Realizar os ajustes necessário para garantir que o Planejamento Estratégico do TJMA 
contemple os objetivos do Plano de Ação de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. 

Definir indicadores para o cumprimento das metas previstas. 

Deliberação:  unânime. 

 

1.2  Distribuição da Força de Trabalho 

Objetivo: Promover a distribuição da força de trabalho, vinculados à demanda de 
processos, com garantia de estrutura mínima das unidades da área fim. 

Ações: 

Realizar estudo sobre a distribuição atual da força de trabalho no TJMA e a demanda 
processual por unidade. 

Estabelecer regras que definam uma estrutura mínima da força de trabalho de cada 
unidade judicial de apoio direto à atividade judicante 

Definir critérios para a lotação de servidores nas áreas de apoio indireto à atividade 
judicante. 

Criar grupo de apoio itinerante para apoiar as unidades com maior demanda 
processual ou taxa de congestionamento. 

Realizar a adequação da força de trabalho de acordo com estudo realizado e critérios 
e regras definidas. 

Deliberação: unânime. 

 

1.3  Orçamento participativo – priorização 1º grau 

Objetivo: Garantir disponibilidade orçamentária para as ações previstas no plano de 
ação de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. 
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Ações: 

Realizar diagnóstico sobre os pontos fortes e fracos do TJMA 

Realizar pesquisa junto a magistrados e servidores sobre o orçamento  

Elaborar o orçamento de acordo com o diagnostico realizando, garantindo a 
priorização ao 1º grau. 

Garantir a execução do orçamento. 

Deliberação: unânime. 

 

1.4 Plano de Obras 

Objetivo: Garantir a priorização do 1º grau no Plano de Obras do TJMA, visando 
melhoria da infra-estrutura física das unidades de 1º grau. 

Ações: 

Realizar reunião com a Diretoria de Engenharia para discutir sobre o Plano de Obras. 

Verificar se o plano de obras contempla as prioridades das unidades de 1º grau. 

Promover o alinhamento necessário. 

Acompanhar a execução do Plano de Obras, garantindo o seu cumprimento. 

Deliberação: foi deliberado manter como ações: Avaliação do Plano de Obras e 
Acompanhar a execução do Plano de Obras, garantindo o seu cumprimento. 

 

3.5  Redução do Acervo 

 

a) Processos executivos fiscais 

Objetivo: Reduzir a taxa de congestionamento dos processos executivos fiscais. 

 

Ações: 

Realizar estudo sobre a taxa de congestionamento dos processos executivos fiscais 
nas unidades do TJMA, visando identificar as unidades com maior taxa de 
congestionamento e os principais órgãos devedores. 

Realizar pesquisa em outros Tribunais sobre as estratégias utilizadas para a redução 
dos processos executivos fiscais. 
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Definir estratégias para reduzir a taxa de congestionamento dos processos executivos 
fiscais, priorizando a conciliação. 

 

Deliberação: alterou redação das ações para composição no seguinte teor: 

Realizar estudo sobre a taxa de congestionamento dos processos nas unidades do 
TJMA, visando identificar as unidades com maior taxa de congestionamento. 

Realizar pesquisa em outros Tribunais sobre as estratégias utilizadas para a redução 
do acervo de processos. 

Definir estratégias para reduzir a taxa de congestionamento dos processos judiciais, 
priorizando a conciliação. 

 

b) Formação Continuada 

Objetivo: Garantir a qualificação técnica de magistrados e servidores do 1º grau, nas 
competências realizadas as suas atividades. 

 

Ações: 

Acompanhar a Diretoria de Recursos Humanos no processo de mapeamento das 
competências das funções da Justiça de 1º Grau.  

Realizar, em parceria com a ESMAM e Diretoria de Recursos Humanos, levantamento 
das necessidades de treinamento nas unidades de 1º grau. 

Elaborar, em parceria com a ESMAM e Diretoria de Recursos Humanos, plano anual 
de treinamento para magistrados e servidores do 1º grau. 

Garantir a participação de magistrados e servidores do 1º grau de todos os pólos 
judiciais, através de parcerias com Instituições de Ensino em cada região ou de cursos 
à distância. 

 

c) Mapeamento e padronização de rotinas 

Objetivo: Realizar o mapeamento e padronização das rotinas nas unidades de 1º 
grau. 

 

Ações: 

Formar equipe de magistrados e servidores de 1º grau, envolvendo unidades de todas 
as especificidades 
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Definir os principais processos das unidades de 1º grau 

Estabelecer um cronograma de trabalho para redesenho dos processos 

Realizar o mapeamento dos processos (fluxograma) de acordo com o cronograma pré-
estabelecido (as is) 

Aplicar melhorias nos processos mapeados (to be) 

Elaborar manual dos processos padronizados 

Orientar as unidades sobre o novo fluxo de processos 

Deliberação: unânime. 

 

1.6 Custo do processo 

Objetivo: Realizar pesquisa para definir o custo do processo e seus impactos na 
gestão e orçamento do TJMA 

 

Ações: 

Levantar os custos diretos e indiretos relacionados aos processos judiciais. 

Definir o custo por processo. 

Realizar estudo visando relacionar o retorno para a sociedade. 

Deliberação: foi retirado do plano em virtude de ser uma técnica de gerenciamento e 
não uma ação prioritária, sendo um meio para atingir o objetivo maior. 

 

1.7 Implantação do PJE 

Objetivo: Acompanhar a implantação do PJE, garantindo o cumprimento de seu 
cronograma, visando a otimização do processo nas unidades de 1º grau.  

 

Ações: 

Realizar reunião com a Diretoria de Informática e o Comitê do PJE 

Identificar o andamento das ações para implantação do PJE, levantando avanços e 
problemas. 

Definir ações para correções que se fizerem necessárias. 
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Apoiar a Diretoria de Informática e o comitê do PJE no processo de implantação do 
PJE 

Acompanhar o processo de implantação do PJE. 

Dr. André Bogéa propôs como um objetivo a criação de 24 vagas de Juízes Auxiliares 
para trabalharem conjuntamente com titulares nas varas Cíveis e de Fazenda Pública.  

Deliberação: Os demais membros do Comitê não foram favoráveis ao item sobre 
criação das 24 vagas de juízes auxiliares, alegando ausência de orçamento, mas 
entenderam que poderia ser elencado como uma ação dentro do item redistribuição da 
força de trabalho. 

Dr. André foi vencido, mas fez a consideração de que teria que ser apresentado como 
um objetivo, pois tem que ser visto como priorização do 1 grau e não como uma ação 
da redistribuição da força de trabalho. 

As ações foram mantidas, apenas mudando a redação do primeiro item: Manter a 
interlocução com a Diretoria de Informática e o Comitê do PJE. 

 

 Deliberou-se para oficiar a Comissão de Informática para verificar as suas 

atividades e os cronogramas de reuniões, visto que a informática é foco do 

comitê de 1º grau, considerando especialmente a implantação do PJe. 

 Solicitar cronograma de implantação do PJe integral, bem como marcar reunião 

com o Dr. Roberto Abreu. 

 Realizar reunião com a engenharia para obter explicações sobre o plano de 

obras. 

 Oficiar à Presidência para realizar gestão junto a Diretoria Financeira para 

responder aos questionamentos relacionados ao Orçamento. 

 A pedido do Dr. Marcelo Moreira, deliberou-se por oficiar a AMMA a respeito do 

oficio encaminhado a Presidência sobre a redistribuição da Força de Trabalho, 

bem como da apresentação do Plano de Ação.  

 

São Luís, 25 de setembro de 2015 
 
 
 
 


