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PODER JUDICIÁRIO  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 

O Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau foi 

instituído no TJ/MA, por meio da Portaria nº 927/2015, que dispõe sobre a 

composição do Comitê Gestor Regional de gestão e implementação da política de 

atenção prioritária de 1º Grau, no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, em 

atendimento à Resolução nº 194/2014 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que 

institui a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e dá 

outras providências. 

 O presente plano de ação tem como objetivo sistematizar ações que 

visem melhorar os serviços judiciários, bem como readequar a distribuição dos 

recursos orçamentários, patrimonial, de tecnologia e de pessoal no âmbito da justiça 

de 1º Grau.  

Tais ações devem combater as deficiências e as causas da morosidade da 

justiça de 1º grau. De acordo com o Relatório da Justiça em Números 2014, a taxa 

de congestionamento no Poder Judiciário do Maranhão nessa instância é de 64%, 

enquanto, na Justiça de 2º grau é de 42%, portanto, 22 (vinte e dois) pontos 

percentuais abaixo da taxa existente no segundo grau. 

No decorrer do presente Plano, identificam-se as competências do Comitê 

Gestor Regional e a sua composição. Em seguida, apresentam-se as frentes de 

trabalho com a descrição das ações, responsáveis e o prazo para serem alcançadas. 

Por fim, a forma de acompanhamento/ monitoramento de cada etapa descrita. 
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2. COMITÊ GESTOR REGIONAL 

 

2.1 Competências 

 

De acordo com a Resolução Nº 194/2015, são atribuições do Comitê 

Gestor Orçamentário: 

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 reuniões, encontros e eventos para desenvolvimento dos 

trabalhos; 

V – monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados. 

 

2.2 MEMBROS DO COMITÊ GESTOR REGIONAL 

 

 

Magistrado/Servidor Cargo/Função 

Sônia Maria Amaral Fernandes 
Ribeiro 

Coordenadora do Núcleo de Planejamento 
Estratégico do TJMA – (NPE). 

André Bogéa Pereira Santos Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de 
Açailândia - titular. 

Mirella Cezar Freitas Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de 
Itapecuru-Mirim - Suplente 

Josiane de Jesus Fonseca da Silva 

Santos 

Secretária do Conselho de Supervisão 

dos Juizados Especiais - Titular  

Antonio de Pádua de Sousa Filho Agente Judiciário Administrativo da Comarca da 
de São Luís - Suplente 
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Marcelo Silva Moreira Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Bacabal - Titular 

Frederico Feitosa de Oliveira Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de 
Estreito - Suplente 

Marcio Luis Andrade Souza Oficial de Justiça da Comarca da Ilha de São 
Luís - Titular 

Wlisses Bruno da Silva Felipe Analista Judiciário-Direito da Comarca de Balsas 

- Suplente 

 

 

3. FRENTES DE TRABALHO 

 

3.1 Alinhamento ao Planejamento Estratégico 

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. 
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3.2 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. 

Aumentar o número de juízes auxiliares na capital para atuação nas varas cíveis e de 

fazenda pública, comprovadamente, mais congestionadas. 

 

3.3 Orçamento participativo – priorização 1º grau 

Objetivo: Garantir disponibilidade orçamentária para as ações previstas no plano de 

ação de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. 

  

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. 
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3.4 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: 

Avaliação do Plano de Obras. 

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

 

3.5 Redução de Acervo 

 

a) Soluções alternativas de conflito 

Objetivo: Promover mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 

 

Ações: 

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. 
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a) 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 

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 

 

3.6 Implantação do PJE 

Objetivo: Monitorar a implantação do PJE, exigindo o cumprimento de seu 

cronograma, visando a otimização do processo nas unidades de 1º grau.  

 

Ações: 

Manter a interlocução 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. 

Apoiar a Diretoria de Informática e o comitê do PJE no processo de implantação do 

PJE. 
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4. ACOMPANHAMENTO 

 

O monitoramento das ações para cumprimento das metas estabelecidas 

será realizado por meio de reuniões periódicas e mensais entre o Comitê Gestor 

Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau e os responsáveis por cada objetivo 

do Plano de Atenção Prioritária do 1º grau, onde serão informados o andamento de 

execução das ações, as dificuldades encontradas na realização, bem como 

alternativas de solução.  

O presente Plano de Ação será reavaliado pelo Comitê Gestor Regional a 

cada 03 (três) meses. 

 
 

Dra. Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro 
Juíza Coordenadora de Gestão Estratégica e Modernização 

 

 

 

 


