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ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA
(Fórum Eurico Gaspar Dutra: CT 11, QD 17, Nº 38, Colina Park, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000,

Tel: (99) 3663-7374, E-mail: vara1_pdut@tjma.jus.br)

ANEXOS

PLANO DE AÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS

Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Missão: Garantir a justiça, dirimindo conflitos de forma efetiva e acessível à sociedade,
contribuindo para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

Visão: Ser reconhecido como uma instituição ágil e efetiva na solução dos conflitos em
sociedade, conjugando tratamento humanizado com práticas modernas de gestão e uso
eficaz da tecnologia.

Valores: Ética - Agir com honestidade e integridade em todas as suas ações e relações.
Transparência - Praticar atos com visibilidade plena no desempenho de suas atribuições.
Excelência  dos  serviços  -  Materialização  de  todo  o  esforço  da  organização  para  o
atendimento das necessidades de todos os interessados. Valorização das pessoas - Dar
autonomia para atingir metas, criar oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento
das  potencialidades  e  de  reconhecimento  pelo  bom  desempenho.  Justiça  -  Manter  a
ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal (constitucionalidade
das leis). Comprometimento - Atuar com dedicação, empenho e envolvimento em suas
atividades.

IDENTIFICAÇÃO

Unidade Jurisdicional: 1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra

Competência: Vide artigo 14, Código de Organização Judiciária

Magistrados (titular e substitutos): Michelle Amorim Sancho Souza Diniz, titular da 1º
Vara da Comarca de Presidente Dutra, uma Secretária Judicial, uma Assessora Judicial e
uma Analista Judiciária – Área Judiciária

FORÇA DE TRABALHO

Servidores do quadro efetivo: 04 (quatro) servidores efetivos (técnicos e auxiliares), 01
(uma)  Comissária  da  Infância  e  da  Juventude  e  02  (dois)  Oficiais  de  Justiça.  Pela
recomendação do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a 1ª  Vara apresenta um
déficit de 02 (dois) técnicos judiciários.

Servidores  terceirizados:  03  (três)  servidores  pertencentes  aos  quadros  da  Prefeitura
Municipal.

Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito
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Estagiários: Não há

ACERVO

-  Quantidade de processos no acervo ativo:  4.422 feitos  (Taxa de Baixa: 66,91%),
segundo dados do Sistema TermoJuris em 31 de dezembro de 2019. Ocorreu, portanto, a
redução do  acervo,  mesmo diante  da reativação  de  1.208  processos,  notadamente
relacionados à temática dos empréstimos consignados.

Acervo Total Taxa de Baixa

23.abr.2019 4.983 75,74%

31.dez.2019 4.602 71,33%

Redução no acervo de 381 processos e, em torno de 4% (quatro por cento) na taxa de baixa, por isso
que, no final do ano de 2020, o acervo deverá chegar a aproximadamente 4.000 a 3.500 processos, o
que significa uma taxa de 68% a 66%. Há uma rotina específica de trabalho para cumprimento de

sentenças/arquivamento às sextas-feiras.

-  Gestão dos processos por competência:  A 1ª  Vara de Presidente Dutra é composta,
prioritariamente,  de  quatro  núcleos  temáticos,  a  saber:  JUIZADO  CRIMINAL;
JUIZADO CÍVEL E FAZENDÁRIO; CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL E CÍVEL.

* Cada um desses núcleos, para o ano de 2020, possui um objetivo principal a ser
concretizado, os quais foram elencados ao ser aplicada a Metodologia Canvas de Projeto
durante a Correição Ordinária, bem como há o acompanhamento do acervo por matéria,
mensalmente.

Evolução do Acervo: A C  oluna 01 (azul)  : Refere-se aos dados do mês de 31.dez.2019 e a
Coluna 02 (laranja): Refere-se aos dados do mês de 23.abr.2019.

1. Juizado Criminal: Eram, em 23.abr.2019, 80 feitos. E, no final do ano de 2019, eram
48 feitos. Redução, então, de 32 processos.

Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito
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Para essa temática, foi acordado que as audiências preliminares são realizadas às terças-
feiras, conforme designação já advinda da Delegacia Regional. Além disso, consignou-
se o  prazo de conclusão de 03 (três)  meses para processos  que envolvam crimes de
menor potencial ofensivo.

2. Juizado Cível e Fazendário: Eram, em 23.abr.2019, 1.952 feitos. E, no final do ano de
2019, eram 1.722 feitos. Redução de 230 processos.

Inicialmente,  com  a  reativação  dos  processos que  se  encontravam  suspensos,
notadamente relacionados às instituições financeiras,  houve a designação de pauta de
audiência, às quartas-feiras, para a solução desses processos. Até jun.2020, haverá uma
primazia para a solução desses feitos. Ocorre, igualmente, uma ênfase no cumprimento
dos  processos  físicos,  relacionados  aos  Juizados Especiais,  já  que a Corregedoria-
Geral de Justiça, no ano de 2021, elaborará o cronograma de virtualização completa
das  varas  do  interior  do  Estado  do  Maranhão.  Quanto  aos  Juizados  Especiais
Fazendários,  tendo  em  vista  que  as  demandas,  geralmente,  são  em  massa,
paulatinamente, se está a organizar as temáticas e julgá-las, bem como a elaborar a
lista  de  pagamentos  das  requisições  de  pequeno  valor  (RPV’s),  conforme
disponibilidade financeira do ente municipal.

3.  Criminal e Execução Penal: Eram, em 23.abr.2019, 778 feitos. E, no final do ano de
2019, eram 712 feitos. Redução de 66 processos.

Enfoque  prioritário  no  julgamento  dos  processos  que  envolvam crimes  contra  a  vida,
mediante a realização de 10 (dez) júris na 1ª Vara de Presidente Dutra, ao longo do ano
de  2020,  bem  como  dos  crimes  contra  a  Administração  Pública,  cuja  data  de
distribuição  seja  até  o  ano  de  2017,  devido  à  Meta  04  do  CNJ.  Haverá,  ainda,  um
compromisso com a implantação do SEEU, uma vez que ainda existem execuções
penais em meio físico.

4.  Cível:  Eram, em 23.abr.2019, 2.129 feitos.  E,  no final do ano de 2019, eram 2.120
feitos. Redução de 09 processos.

Apresenta-se como um dos gargalos da unidade, notadamente por envolver processos
com  maior  complexidade,  como  as  ações  civis  públicas  e  as  ações  por  ato  de
improbidade administrativa. 

Dessa  forma,  no  primeiro  semestre  de  2020,  a  fim  de  priorizar  esses  processos,  será
realizado um Mutirão DPVAT, bem como se organizará e julgará as ações constitucionais,
como o mandado de segurança,  por  apresentarem prioridade  constitucional.  Atrelado a
isso, existe uma preocupação com os cumprimentos de sentença que envolvam a Fazenda
Pública, por isso se priorizar os feitos que demandam a expedição de ofício requisitório.
Por fim, tenciona-se a realização de Mutirão junto ao Banco do Nordeste com o fito de
reduzir o quantitativo de execuções de título extrajudicial em trâmite na unidade.

Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito
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JULGAMENTOS

- Quantidade de processos em tramitação (pendentes de sentença): 2.469   feitos (Taxa  
de Congestionamento: 72,56%), segundo dados retirados do Sistema TermoJuris, em 04
de  março  de  2020.  No  mesmo  sentido,  a  reativação  de  consignados  acabou  por
comprometer a melhoria na taxa de julgamento, diante da necessidade de dar andamento
inicial a esses feitos.  Estima-se, então, que, ao final do ano de 2020, esta ficará em
torno  de  70%  a  72%,  o  que  configurará  o  patamar  de  2.000  a  2.200  processos
pendentes de sentença. Atrelado a isso, em 23.abr.2019, a taxa era de 74,76%.

- Quantidade de processos conclusos:

Processos conclusos
há mais de 100 dias

Processos conclusos
há menos de 100 dias

TOTAL

23.abr.2019 1.744 396 2.140

31.dez.2019 1.169 261 1.430

Redução de 710 processos conclusos em 07 (sete) meses de gestão, o que demonstra
que, mensalmente, é possível a redução de 100 a 80 processos conclusos. Há a

observância da ordem cronológica, notadamente em relação ao julgamento dos
processos físicos.

PRODUÇÃO DO GABINETE

Tipo de
movimentação

processual
(Até 31.dez.2019)

DESPACHOS DECISÕES SENTENÇAS TOTAL

Quantidade 2.287 (1.278) 744 (369) 702 (455) 3.733 (2.102)

* Os números que estão entre parênteses se relacionam ao quantitativo de processos
físicos que tiveram o provimento jurisdicional indicado na coluna. Assim, observa-se
que  se  procura  movimentar  processualmente  tanto  os  processos  eletrônicos  quanto  os
processos  físicos  na  mesma  proporção.  Portanto,  foram  prolatados  3.733  provimentos
jurisidiconais.

* Para o ano de 2020, o objetivo é aumentar em 10% (dez por cento) o número total de
provimentos jurisdicionais prolatados, o que daria em torno de 4.000 provimentos
jurisdicionais/ano. 

Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito
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METAS DO CNJ/GPJ

*  Planejamento  para  cumprimento  das  METAS  02,  04  e  06  do  CNJ:  A unidade
jurisdicional foi contemplada no ano de 2019 com o cumprimento das 04 (quatro) das 05
(cinco) metas instituídas pelo CNJ. No ano de 2019, a unidade não foi contemplada com a
gratificação por produtividade (GPJ).

Faz-se, portanto, necessário identificar todos os feitos de cada uma dessas metas, por meio
de  etiquetas,  e  destinar  o  cumprimento  a  uma  rotina  diária,  de  forma  a  dar  maior
celeridade,  para  que  haja  um  provimento  jurisdicional  e  a  unidade,  novamente,  seja
contemplada com a GPJ.

GPJ/
Metas

GPJ-2018
(Grau de cumprimento)

GPJ-2019
(Grau de Cumprimento)

Observações

Meta 01 105,56% 101,63% Cumprida

Meta 02 82,01% 31% Faltaram 131 feitos.
(CNJ: 115,58%)

Meta 04 100,00% 17% Faltaram 05 feitos.
(CNJ: 163,77%)

Meta 06 83,33% 50% Cumprida

Meta 07 28,88% 32% Cumprida

* Planejamento para as demandas repetitivas:  Com relação às demandas repetitivas,
serão identificadas as principais demandas (concessionárias de serviço público, Fazenda
Pública, seguradoras e outras), para fins de cumprimento integrado tanto pela Secretaria
Judicial  quanto  pelo  Gabinete.  Esse  cumprimento  integrado  facilitará  o  andamento
cronológico das demandas que versem acerca da mesma temática.

- Processo mais antigo (em tramitação): Processo nº 1-53.1989.8.10.0054 (Execução de
Título Extrajudicial).

- Processo mais antigo na Secretaria Judicial:  Processo nº 9000788-54.2011.8.10.0054
(está há 2.485 dias em carga)

Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito
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- Organização da Pauta de Audiência: Serão realizadas duas pautas, a saber a) uma pela
gestora da unidade e b) outra pela assessoria, com a finalidade de diminuir a quantidade de
audiências  pendentes  na  unidade  jurisdicional.  Tal  pauta  poderá  sofrer  alterações  em
virtude de necessidade de participação de Mutirões, férias da magistrada e demais casos
que possam comprometer a realização das audiências, fatos esses que serão previamente
avisados às partes, quando necessário.

PAUTA DA MAGISTRADA

Dias da Semana MATÉRIA
Segunda-feira Quinzenalmente, realização, à tarde (a partir das 15h), das  audiências

nos acordos de não persecução penal.
Realização de audiência de custódia (a partir das 17h).

Terça-feira Realização  de  audiências  criminais,  a  começar  pelos  réus  presos,  e,
posteriormente, pelos processos da Meta 02 (até 2016), todas no turno da
manhã (04/dia). Além disso, realização de  cartas precatórias, no turno
da tarde, quinzenalmente.
Realização de audiência de custódia (a partir das 17h).

Quarta-feira Realização de audiências de instrução cível e dos feitos atinentes aos
juizados especiais cíveis (06/dia), todas no turno da manhã.
Realização de audiência de custódia (a partir das 17h).

Quinta-feira Somente marcar audiências que tenham cunho excepcional.
Realização de audiência de custódia (a partir das 17h).

Sexta-feira Realização de audiência de custódia (a partir das 8h).
Na última semana de cada mês, a começar do mês de mar/2020, serão
realizados dois júris e não haverá pauta de audiências para a magistrada.

PAUTA DA ASSESSORIA

Dias da Semana MATÉRIA
Terça-feira Realização  das  audiências  preliminares nos  Juizados  Especiais

Criminais (08/dia), no turno da tarde, em conformidade com a demanda
oriunda da Delegacia Regional de Polícia.

Quarta-feira Realização das audiências de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis
e audiências de conciliação do Novo Código de Processo Civil (12/dia).

Quinta-feira Realização das audiências de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis
e audiências de conciliação do Novo Código de Processo Civil, no turno
da manhã (06/dia).

TOTAL POR MÊS (média de 04 semanas por mês): 134 audiências por mês e 02
sessões do Júri por mês. Ressalta-se que, na semana em que ocorrer sessão do

Tribunal do Júri, não haverá pauta de audiências para a magistrada.

* Foram realizadas, no período de 27.mai.2019 a 31.dez.2019, 783 (setecentos e oitenta e

Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito
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três) audiências, ao demonstrar ser viável a adoção do quantitativo acima referido.

DEFINIÇÃO DE INDICADORES E METAS

Ação Nome do Indicador Descrição Frequência de
Medição

Meta

Ação 1 Índice de
cumprimento da

Meta 02

Julgar, até
31.dez.2020

80% (oitenta por
cento) dos processos

distribuídos no ano de
2016.

Mensal Julgar, até
20.dez.2020,

50% dos
processos

distribuídos até
2016. 

Ação 2 Índice de
cumprimento da

Meta 04

Julgar, até
31.dez.2020, 70%
(setenta por cento)

das ações de
improbidade e ações
penais relacionadas a

crimes contra a
Administração

Pública

Mensal Julgar, até
20.dez.2020,

50% dos
processos.

Ação 3 Índice de
cumprimento da

Meta 06

Julgar, até
31.dez.2020, 60%

(oitenta por cento) das
ações civis públicas

distribuídas até o ano
de 2017.

Mensal Julgar, até
20.dez.2020,

50% das ações
civis públicas

distribuídas até
o ano de 2017.

Ação 4 Índice de
cumprimento da

Meta 07

Arquivar, até
31.dez.2020, 10% do
acervo da unidade,

existente até
31.dez.2017.

Mensal Arquivar, até
20.dez.2020,

30% do acervo
da unidade,
existente até
31.dez.2017.

Ação 5 Índice de
cumprimento da
Meta ENASP de

2019

Realizar, até 31.
dez.2020, os júris

relativos aos
processos constantes

na Meta Enasp de
2020.

Mensal Realizar, até
20.dez.2019, 10
júris da Meta

Enasp de 2020.

Michelle Amorim Sancho Souza Diniz
Juíza de Direito
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