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CONCLUSÃO 

Faço os presentes autos conclusos, nesta data, ao Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 

DESPACHO/OFÍCIO N2  1169/2015/GP 

Oficie-se o Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente do Conselho 

Nacional de Justiça — CNJ, encaminhando as informações apresentadas pela Assessoria de Planejamento 

e Modernização do Poder Judiciário — APMP. 

Após, aguarde-se pronunciamento do e. CNJ. 

Utilize-se cópia do presente como ofício. 

Maceió, 17 de setembro de 2015. 

Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
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DESPACHO REALIZADO POR: GUILHERME ROSSILHO 
SETOR DE ORIGEM: Maceió - Tribunal de Justiça/Assessoria de Ptanejamento e Modernização do 	- IMPRIMIR 	  

Poder Judiciário (APMP) 	 (- Despacho Recebido 
DATA/HORA DESPACHO: 17/09/2015 112:50:11 

C Despachos Anteriores 

DESPACHADO PARA: MIRELA DOS SANTOS SOUZA. 	 al Tudo 
ÓRGÃO/SETOR DE DESTINO: Maceió - Tribunal de Justiça/Secretaria Especial da Presidência 
SIGILO? Não 	

Ok  

DESPACHO: 

Prezada Mirela, 

Conforme solicitado, segue o arquivo em formato PDF. 

Lista de Anexos: 
20150917125011_Plano de Ação 1 Grau.pdf 

  

DESPACHOS ANTERIORES 

DESPACHO REALIZADO POR: Clóvis Gomes da Silva Correia 
SETOR DE ORIGEM: Maceió - Tribunal de Justiça/Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário (APMP) 
DATA/HORA DESPACHO: 17/09/2015 112:45:46 

DESPACHADO PARA: GUILHERME ROSSILHO. 
ÓRGÃO/SETOR DE DESTINO: Maceió - Tribunal de Justiça/Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário (APMP) 
SIGILO? Não 

DESPACHO: 

Prezado Guilherme, 

Considerando que o plano de ação apresentado foi formulado atendendo as linhas de atuação da política de priorização do 
primeiro grau e com a participação do membro do comitê que trouxe as ideias já debatidas pelos componentes do órgão 
responsável peta gestão das ações correlatas com base nas iniciativas do Plano Estratégico Institucional 2015-2020, devolvo a 
minuta para finalização do documento e envio em PDF para a Secretaria Especial da Presidência. 

DESPACHO REALIZADO POR: GUILHERME ROSSILHO 
SETOR DE ORIGEM: Maceió - Tribunal de Justiça/Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário (APMP) 
DATA/HORA DESPACHO: 16/09/2015 116:53:41 

DESPACHADO PARA: Clóvis Gomes da Silva Correia. 
ÓRGÃO/SETOR DE DESTINO: Maceió - Tribunal de Justiça/Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário (APMP) 
SIGILO? Não 

DESPACHO: 

Prezado Sr. Clóvis, 

Conforme solicitado, anexo encontra-se o Plano de Ação com as ações selecionadas em conjunto com o Sr. Renato. Se houver 
necessidade de confeccionar uma capa, acredito que poderíamos utilizar o modelo entregue pela Sra. Catalina à Presidência, que 
foi utilizado no Plano de Ação 2015-2016 de todo o Poder Judiciário. 

Lista de Anexos: 
20150916165341_LINHAS DE ATUACAO Final 2.docx 
20150916165341_LINHAS DE ATUACAO.pdf  

DESPACHO REALIZADO POR: Clóvis Gomes da Silva Correia 
SETOR DE ORIGEM: Maceió - Tribunal de Justiça/Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário (APMP) 
DATA/HORA DESPACHO: 13/09/2015 1 15:30:24 

DESPACHADO PARA: Renato Barbosa Pedrosa Ferreira. e outros. 
ÓRGÃO/SETOR DE DESTINO: Maceió - Tribunal de Justiça/Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA 
SIGILO? Não 

DESPACHO: 

Considerando que o Plano de Ações da Estratégia 2015-2020 foi construído alinhado à Política de Priorização do 10  Grau, a partir 
de discussões e envolvimento de Magistrados e servidores, comõ também já foram objeto de apreciação as ações para elaboração 
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Despacho 	 http://www.intranet.tjal.jus.br/sistemadeenvio/oficios/ver_despacho...  

do Plano de Ação pelo Comitê de Priorização do 1° grau, solicito que o servidor Guilherme Rossilho, em cumprimento ao prazo e 
determinação da Presidência reúna-se com o representante do citado Comitê, Sr. Renato Ferreira, para materializar em 
documento específico as ações de priorização do 1° grau com base r.o plano de ações do PE 2015-2020, observando-se, para tanto, 
as linhas de atuação de que trata a Resolução 194 do CNJ. 

Copio o envio desse despacho ao representante do comitê de priorização do 10  grau, Sr. Renato Ferreira, para ciência. 

2 de 2 	
17/09/2015 12:5 



   

 

6 PODER, .1 	JUDICIAM° 
hp- DE ALAGOAS 

COMITÊ GESTOR REGIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA 
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITARIA E ORÇAMENTÁRIA DO 
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO 

  

   

   



sala de reuni-
ões da Asses-

soria de Plane-
jamento e Mo-
dernização do 
Poder Judiciá- 

rio - APMP 

para que as ferramentas onde 
constam as ações da gestão e 
indicadores institucionais e 
nacionais possam ser devida-
mente alimentados e conse-
quentemente monitorados 

Instituição da gover- 
dez/16 jul/15 

capacitação continuada de gestores es-
tratégicos e equipe temática (macrode-
safios), gestores de projetos e demais 
atores diretamente envolvidos com a es-

nança judiciária 	tratégia (magistrados e servidores) nas 
ferramentas de acompanhamento das 
ações da gestão e indicadores institucio- 
nais e nacionais 

1) Agendamento de reuniões periódicas com os 
gestores estratégicos e equipes temáticas, ges-
tores de projetos e demais atores diretamente 
envolvidos com a estratégia no sentido de ca-
pacitá-los nas ferramentas de acompanhamento 
das ações da gestão e indicadores institucionais 
e nacionais. 

Instituição da gover-
nança judiciária 

Instituição da gover-
nança judiciária 

Instituição da gover-
nança judiciária 

-n r Cl - 

LINHA DE ATUAÇÃO 1— ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATÉGICO   

Macrodesafio 	 Ação 	 Prazo Prazo Justificativa 	Local 
	

Desdobramento 

(O que) 
	

(Início) (Fim) 
	

(Porque) 
	

(Onde) 
	

(Como) 

instalação de painéis/monitores para di-
vulgação de resultados de indicadores 
do PE em locais estratégicos nas unida- 
des do Poder Judiciário, com especial 	set/15 	dez/15 
enfoque na sede do Tribunal de Justiça 
e Fórum da Capital com vistas ao ali- 
nhamento e execução da estratégia _ 
realização de Reuniões de Análise da 
Estratégia (RAE), pelo menos quadri-
mestralmente, para avaliação e acompa-
nhamento dos resultados 

disponibilização de mapas estratégicos 
e cartilhas para comunicar a estratégia 	nov/15 	fev/1 6 
visando o alinhamento e execução 

1) Definição das informações a serem disponi-
bi lizadas ao público; 2) Definição da estratégia 
de disponibilização; 3) Viabilização dos meios 
de veiculação; 4) Elaboração dos materiais a 
serem veiculados; 5) Disponibilização das in-
formações por meio de veículo de comunicação 
definidos. 

1) Levantamento dos resultados da execução da 
estratégia; 2) Confecção de pauta 3) Realização 
das apresentações. 

1) Realização de estudos e discussões acerca do 
tema e conteúdo da cartilha; 2) Levantamento 
dos custos específicos; 3) Elaboração das mi-
nutas do material; 4) Envio à gráfica; 5) Após 
finalização e entrega, providências para entrega 
de material em possível evento do Judiciário. 

para dar publicidade aos re-
sultados e ações do Poder Ju-
diciário, promovendo a sen-
sibilização para a total execu-
ção do proposto 

  

 

no Poder Judi-
ciário 

  

para comunicar a estratégia 
de forma ilustrativa e rápida 
com o objetivo de fomentar a 
participação de todos 

  

 

nas unidades 
do Poder Judi- 

ciário 

  

  

para avaliação e monitora-
mento da estratégia do Poder 
Judiciário e adoção de medi-
das corretivas 

Presidência 
Comitê de 

Gestão Estra-
tégica - CGE 

  

jun/15 dez/20 

  



LINHA DE ATUAÇÃO II— EQUALIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO   

Macrodesafio 	 Ação 	 Prazo Prazo Justificativa 
	

Local 
	

Desdobramento 
(O que) 
	

(Início) (Fim) 
	

(Porque) 
	

(Onde) 
	

(Como) 

       

1) Levantamento da composição dos quadros 
das unidades (prevista com base na Resolução 
09/2012- TJAL); 2) Agendamento de audiên-
cia com a Corregedoria para sensibilização 
quanto a necessidade de preenchimento das 
carências; 3) Promover a redistribuição dos 
quadros nas unidades em atendimento à Reso-
lução. 

       

       

       

Celeridade e produti- 
vidade na prestação 

jurisdicional / 
Instituição da gover- 

nança judiciária 

      

emprego efetivo dos critérios objetivos 
à alocação de pessoal 

   

para equilibrar o quadro de 
pessoal entre as unidades ju-
diciárias 

nas unidades 
judiciárias 

 

ago-15 jun-16 

   

      

      

       

       

       

Celeridade e produti- 
vidade na prestação 

jurisdicional / 
Impulso às execuções 
fiscais, cíveis e traba- preenchimento do quadro de pessoal 	out/14 

lhistas 
Aprimoramento da 

gestão da Justiça Cri- 
minal 

dez-16 
para equilibrar o quadro de 
pessoal entre as unidades ju-
diciárias 

nas unidades 
judiciárias 

1) Levantamento do quantitativo de vagas dis-
poníveis para magistrado; 1.1) Instituição de 
comissão para realização de concurso para 
magistrados; a) Abertura de processo licitató-
rio para contratação da instituição que reali-
zará o concurso; b) Publicação do edital; c) 
Homologação do concurso; d) Nomeação dos 
aprovados. 2) Levantamento do quantitativo 
de vagas disponíveis para servidores; 2.1) Ins-
tituição de comissão para realização de con-
curso para servidores; a) Abertura de processo 
licitatório para contratação da instituição que 
realizará o concurso; b) Publicação do edital; 
c) Homologação do concurso; d) Nomeação 
dos aprovados. 

        

       

1) Agendamento de audiência com a Presidên-
cia/APMP; 2) Estudo e fixação de critérios 
para dimensionamento de assessores em razão 
da demanda processual, a exemplo do que já é 
feito com os demais cargos; 3) Elaboração de 
minuta de Resolução; 4) Apresentação da mi-
nuta ao Presidente para apreciaeo e pi_stvior 

       

Celeridade e produti- 
vidade na prestação 

jurisdicional 

dotar as unidades de assessores e esta-
giários em número proporcional à de-
manda 

   

para melhorar a produtivi-
dade dos magistrados 

nas unidades 
judiciárias 

 

ago-15 dez-15 

       

       

       

-n r- 



Aprimoramento da 
gestão da Justiça Cri- 

minal 

provimento dos cargos de juízes auxili-
ares e designação dos referidos magis-
trados para atuarem junto a varas crimi-
nais de maior demanda e de maior taxa 
de congestionamento 

ago/1 5 	ago/1 6 

para promover o preenchi-
mento dos cargos de juízes 
auxiliares nas varas crimi-
nais com maior demanda vi-
sando o descongestiona-
mento dos processos 

nas unidades 
criminais 

Aprimoramento da 
gestão da Justiça Cri- 

minal 

alteração da Resolução que regula-
menta a distribuição de estagiários por 
unidade jurisdicional a fim de que seja 
considerada a natureza da ação, e não 
apenas o quantitativo de feitos novos 
distribuídos 

ago/15 dez/15 
para conferir urna distribui-
ção mais justa de estagiários 
às unidades 

Escola Supe- 
rior da Magis- 
tratura do Es- 
tado de Ala- 

goas - 
E SMAL 

Melhoria da gestão de implementação do Banco de Talentos, 
pessoas 	com o currículo do servidor 

para otimizar as competên- 
ago/1 5 	jun/17 	cias dos servidores das uni- 

dades 

Nas unidades 
administrati-

vas e judiciais 
do Poder Judi- 

ciário 

Melhoria da gestão de 
1 pessoas 

manutenção da reserva de magistrados 
e servidores aprovados em concurso 
público para nomeação, suprindo as ca-
rências e realização de concurso in-
terno de remoção com periodicidade 
definida 

evitar a falta de candidatos 
para serem nomeados em 
virtude do surgimento de no-
vas vagas seja por criação ou 
vacância, evitando a carên-
cia de servidores 

Poder Judiciá- 
rio 

encaminhamento ao Pleno do Tribunal de Jus-
tiça para aprovação; 5) Preenchimento dos 
quadros de assessores com o dimensiona-
mento definido na Resolução. 
1) Agendamento de audiência com a Presidên-
cia para explanação da ação; 2) Levantamento 
do congestionamento nas unidades criminais; 
3) Definição das unidades que necessitam de 
auxilio para redução do congestionamento, 
com base no critério objetivo de demanda pro-
cessual; 4) Lançamento de edital para promo- 
ção/remoção de magistrados. 	 
1) Solicitação da alteração da Resolução que 
regulamenta a distribuição de estagiários por 
unidade jurisdicional à ESMAL; 2) Alteração 
da Resolução para inclusão do critério defini-
dor do número de estagiários por unidade de 
acordo com a natureza e complexidade da 
ação; 3) Apresentação da minuta ao Presidente 
para apreciação e posterior encaminhamento 
ao Pleno do Tribunal de Justiça para aprova-
ção. 
1) Apresentar o projeto de gestão por compe-
tências ao CGE; 2) Sendo aprovado, iniciar o 
processo licitatório; 3) Contratação da em-
presa de consultoria e iniciar as atividades; 4) 
Utilizar os dados do mapeamento das compe-
tências para formação do banco de talentos; 5) 
Aquisição da licença do software para utiliza- 
ção do banco de talentos. 	 
1) Consultar o índice de rotatividade dos car-
gos; 2) Verificar a existência de cadastro de 
reserva conforme o caso; 3) Iniciar procedi-
mento de realização de novo concurso público 
diante da necessidade da manutenção do ca-
dastro de reserva. 



   

1) Realização de reuniões para estudos sobre 
as atividades e necessidades de reestruturação 
das atribuições; 2) Visitas in loco às unidades 
administrativas para verificação junto ao ges-
tor das atividades e necessidades de reestrutu-
ração; 3) Elaboração de minuta de anteprojeto 
de lei de reestruturação organizacional do Tri-
bunal de Justiça; 4) Elaboração de estudos de 
impacto financeiro de pessoal e orçamentário; 
5) Apresentação da minuta ao Presidente para 
apreciação e posterior encaminhamento ao 
Pleno do Tribunal de Justiça para aprovação; 
6) Uma vez aprovado, encaminhamento do an-
teprojeto de lei à Assembléia Legislativa para 
aprovação; 7) Uma vez aprovado o projeto de 
lei, segue para sanção governamental; 8) Uma 
vez sancionada a lei, passa a vigorar no prazo 
estabelecido. 

Instituição da gover- 	definição e atualização das atribuições 
nança judiciária 	de cargos, funções e unidades 

mar/15 
para reestruturar as unidades 

dez/15 	administrativas do Tribunal 
de Justiça 

Direção Geral 

1) Formação da comissão composta por de-
sembargadores com a instituição de Portaria 
para esse estudo; 2) Realização de reuniões 
pelos componentes para discussão da matéria; 
2.1) Realização de estudos de legislações e 
aperfeiçoamento e avaliação de práticas atual-
mente adotadas nas diversas esferas dos Tri-
bunais em busca de uma regulamentação atual 
e inovadora; 2.2) Realização de estudos de 
possíveis impactos para implantação da pro-
posta; 3) Elaboração de minutas de antepro-
jeto de lei; 4) Reunião para ouvir representan-
tes; 5) Acolhimento de sugestões; 6) Apresen-
tação das minutas ao Presidente para aprecia-
ção e possiblidade de posterior encaminha-
mento aos demais desembargadores; 7) Rece-
bimento das propostas dos desembargadores; 
8) Realização de estudos complementares; 9) 1 

Instituição da gover-
nança judiciária 

análise e revisão do plano de cargos, 
com unificação de carreiras, consoante 
recomendações debatidas pelo CNJ 

 

mar/15 jan/16 

para unificação das carreiras 
do judiciário, evitando-se a 
segregação de carreiras entre 
1" e 2" grau de jurisdição 

no Poder Judi-
ciário 

       



LINHA DE ATUAÇÃO III — ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Macrodesafio Ação 
O ue 

Prazo 
Início 

Prazo 
Fim 

Justificativa 
Por. ue 

Local 
Onde 

Desdobramento 
Como 

      

1) Estudo do que será considerada despesa es-
tratégica; 2) Levantamento da necessidade de 
recursos financeiros para a execução da estra-
tégia (em percentual); 3) Levantamento das 
vantagens que o TJAL, FUNJURIS e ESMAL 
terão com a criação de uma rubrica para a exe-
cução da estratégia; 4) Agendamento de audi-
ência com a Presidência do TJAL, Presidência 
da ESMAL e FUNJURIS para sensibilização; 
5) Elaboração de minuta de anteprojeto de lei 
para criação da rubrica; 6) Apresentação da 
minuta ao Presidente para apreciação e poste-
rior encaminhamento ao Pleno do Tribunal de 
Justiça para aprovação; 7) Uma vez aprovado, 
encaminhamento do anteprojeto de lei à As-
sembléia Legislativa para aprovação; 8) Uma 
vez aprovado o projeto de lei, segue para san-
ção governamental; 9) Uma vez sancionada a 
lei, passa a vigorar no prazo estabelecido. 

      

      

      

      

      

Aperfeiçoamento da 
gestão de custos 

criação de uma atividade específica, 
dentro de cada um dos três orçamentos 
(FUNDESMAL, FUNJURIS e TJAL), 
para as despesas consideradas estraté-
gicas em 1° e 2° graus 

juin 5 dez/15 

para que os projetos e ações 
estratégicas para o Poder Ju-
diciário possam ser executa-
dos com a devida previsão 
legal 

no TJAL, 
FUNJURIS e 

FUNDESMAL 

      

      

      

      

      

      

      

capacitação de pessoal para a elabora- 
Instituição da gover- 	ção do planejamento orçamentário 

nança judiciária 	anual do Judiciário e posterior gestão 
dos correspondentes recursos 

fev/I 6 	dez/16 

para aperfeiçoar o conheci-
mento de todos os envolvi-
dos no planejamento orça-
mentário do Tribunal, 
FUNJURIS e ESMAL, com 
vistas ao melhor desdobra-
mento e aplicação dos recur-
sos orçamentários 

Tribunal de 
Justiça 

1) Realização de levantamento de pessoal que 
deverá ser capacitado, envolvendo as áreas 
que trabalham com planejamento orçamentá-
rio, finanças e gestão estratégica, além de ou-
tros interessados. 



LINHA DE ATUAÇÃO IV — INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

Macrodesafio Ação 
(O que) 

Prazo 
(Início) 

Prazo 
(Fim) 

Justificativa 
(Porque) 

Local 
(Onde) 

Desdobramento 
(Como) 

Celeridade e produti- melhorias da estrutura física (operacio- 
vidade na prestação ju-
risdicional 

nal, mobília, computadores, bancadas, 
iluminação, conforto térmico, etc.) 

set/15 abr-16 
no Poder Judi-
ciário 

dez/17 TJAL/F unj uri s 

dez/16 

Nas unidades 
administrati-
vas e judiciais 
identificadas 
pela equipe de 
engenharia do 
Poder diante 
das necessida-
des constata-
das in loco 

dez/20 
no Poder Judi-
ciário 

Instituição da gover-
nança judiciária 

Instituição da gover-
nança judiciária 

e mobiliária das unidades 
monitoramento da reestruturação física jan/15 

continuidade das obras físicas, ações e 
projetos integrantes da estratégia não fi- abr/15 
nalizados entre as mudanças de gestões 

para dar cumprimento à Re-
solução do CNJ e para que os 
Tribunais trabalhem com o 
planejamento de suas obras 
dando continuidade de uma 
gestão a outra 

para dar celeridade aos atos 
processuais 

para a garantia da efetiva 
execução das obras e reestru-
turação mobiliária 

para dar continuidade à exe-
cução da estratégia 

1) Após disponibilização de mão de obra, a em-
presa de gerenciamento (UFC) irá proceder 
com todos os levantamentos dos bens imóveis 
do Poder (de acordo com a Resolução do CNJ 
114/10); 2) Atribução de notas às unidades do 
Poder objetivando ranqueá-las de acordo com 
seu estado físico; 3) Levantamento das deman-
das processuais das unidades do Poder de 
acordo com a Resolução; 4) Priorização efetiva 
das melhorias a serem realizadas e encaminha-
mento ao Pleno para aprovação. 
1) Verificação (via oficio) junto à DIATI dos 
equipamentos necessários para implantação do 
sistema de videoconferência; 2) Abertura de 
processo licitatório para aquisição dos equipa-
mentos necessários; 3) Disponibilização dos 
equipamentos às unidades criminais. 

1) Realização de reuniões semanais dos seto-
res: DCEA, SDG, DCA, DG, FUNJURIS, JAP, 
Sec. Especial com a Presidência para apresen-
tação de relatórios com os status das atividades; 
2) Visitas in loco às unidades administrativas e 
judiciais para verificação do andamento das 
obras e aquisições. 

1) Monitoramento das obras físicas iniciadas, 
ações e projetos integrantes da estratégia; 2) 

Aprimoramento 	da 
gestão da Justiça Cri-
minal 

aquisição de equipamentos adequados 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas para implantação do sistema de 
videoconferência 

ago/1 5 



r- 

com eventual revisão do plano estraté- 
	 Revisão das ações inseridas no plano estraté- 

gico para correção de rumo 	 gico 2015-2020 e continuidade de execução. 

Melhoria da infraes- 
trutura e governança I unificação do sistema judicial 
de TIC 

nov/15 dez/16 

Uniformizar os Juizados, 
com o mesmo sistema de au-
tomação utilizado na Justiça 
Comum 

no Poder Judi- 1) Uniformizar os Juizados da Capital; 2) Uni- 
ciário 	formizar os Juizados do Interior. 

Garantir a infraestru-
tura apropriada às ati-
vidades administrati-
vas e judiciais 

implementação de estrutura de logística 
compatível com as necessidades do Po-
der Judiciário (armazenamento de bens, 
desfazimento de bens, recuperação do jun/14 
mobiliário, distribuição e contratação de 
pessoal para triagem, software de geren-
ciamento de mobiliário) 

para uma efetiva estruturação 
dez/16 	de logística no Poder Judici- 

ário 

no Poder Judi-
ciário 

1) Elaboração de projeto básico para contrata-
ção de empresa de consultoria para realização 
de diagnóstico para a efetiva organização do 
Poder Judiciário; 2) Contratação de engenheiro 
de logística (UFC); 3) Realização de estudo de 
viabilidade para as execuções e entregas e re-
colhimento de materiais permanentes; 4) Re-
formulação do Ato Nomativo n°47/07 para dis-
ciplinar o recolhimento e entrega dos bens do 
Poder; 5) Realização de triagem para avaliação 
dos bens; 6) Recuperação dos bens servíveis e 
desafazimento dos bens inservíveis (leilão); 7) 
Remanejamento e lotação de analista especiali-
zado para o Patrimônio; 8) Implementação do 
software Thema para o gerenciamento do Patri-
mônio e Almoxarifado. 

no Poder Judi-
ciário 

' Garantir a infraestru-
tura apropriada às ati-
vidades administrati-
vas e judiciais 

Garantir a infraestru-
tura apropriada às ati-
vidades administrati-
vas e judiciais 

execução da manutenção de prédios e 
elaboração de manual de conservação ago/15 
preventiva 

regulamentação e realização de ações 
voltadas à sustentabilidade (reuso de 
água, drenos, água de chuva e cinzas, fev/15 
projeto de Fóruns Verdes, indicadores 
do consumo de água e energia elétrica, 

para que as manutenções no 
Poder Judiciário sejam mais 
eficientes 

para dar qualidade de vida 
dez/16 	aos servidores, magistrados e 

j urisdicionados 

1) Reestruturação organizacional dos setores: 
DCEA e DARAD; 2) Através da priorização 
das obras, execução das manutenções preventi-
vas e corretivas (paralelamente o setor respon-
sável irá realizando as manutenções mediante 
demanda); 3) Criação do software para realiza-
ção das manutenções; 4) Elaboração de manual 
de conservação preventiva. 
1) Elaboração de projetos que já contemplem 
ações voltadas para a sustentabilidade; 2) Efe-
tivação dessas ações; 3) Realização de deman-
das à Comissão de sustentabilidade (criação de 
indicadores, monitoramento e submissão de 
projetos). 

dez/15 
no Poder Judi-
ciário 



jun/14 
no Poder Judi-
ciário 

Garantir a infraestru-
tura apropriada às ati-
vidades administrati-
vas e judiciais 

regulamentação e atendimento às nor-
mas de segurança (cerca elétrica, ilumi-
nação externa, câmeras de vídeo de se-
gurança, grades nas esquadrias, portas 
com detectores de metal, vigilância e se-
gurança patrimonial) 

para dar segurança aos servi- 
dez/16 	dores e magistrados, preser- 

vando o patrimônio do Poder 

1) Elaboração de projetos que já contemplem 
ações voltadas para regulamentação e atendi-
mento às normas de segurança; 2) Efetivação 
dessas ações, desde os novos projetos de obras, 
dando continuidade após o levantamento das 
unidades de acordo com seu estado físico 
(UFC). 

jun/14 
no Poder Judi-
ciário 

Garantir a infraestru-
tura apropriada às ati-
vidades administrati-
vas e judiciais 

atendimento às normas de padronização 
do layout básico, conforto ambiental e 
ergonômico 

para dar conforto ambiental e 
dez/16 	ergonômico aos servidores e 

1, magistrados 

1) Elaboração de projetos que já contemplem 
ações voltadas para regulamentação e atendi-
mento às normas de padronização; 2) Efetiva-
ção dessas ações, desde os novos projetos de 
obras, dando continuidade após o levantamento 
das unidades de acordo com seu estado físico 
(UFC). 

implantação de energia solar, substitui-
ção para lâmpadas de LED, tintas sus-
tentáveis, sensor de presença e áreas 
verdes) 

Garantir a infraestru-
tura apropriada às ati-
vidades administrati-
vas e judiciais 

ev/15 dez/16 
para dar qualidade de vida 
aos servidores, magistrados e 
jurisdicionados 

no Poder Judi- 
ciário 

1) Elaboração de projetos que já coi 
ações voltadas para acessibilidade; 2 
ção dessas ações; 3) Realização de de 
Comissão de sustentabilidade (criaçã 
cadores, mon itoramento e submissão 

atendimento à NBR 9050/2004 (acessi-
bilidade, rampas, calçadas, banheiros, 
sinalização e elevadores) 

templem 
) Efetiva-
mandas à 
o de indi-
de proje- 



elaboração de atos que estimulem as 
unidades a criarem programas inter-
nos de valorização 

promoção de incentivos funcionais 
vinculados ao cumprimento de metas 
e ações institucionais 

Melhoria da gestão de 
pessoas 

Instituição da gover-
nança judiciária 

jan/16 jun/16 

jan/15 	out/15 

nas unidades 
judiciais 

nas unidades 
judiciais 

LINHA DE ATUAÇÃO V — GOVERNANÇA COLABORATIVA 

Macrodesafio 	Ação 	 Prazo Prazo Justificativa Local 
	

Desdobramento 
(O que) 
	

(Início) (Fim) 
	

(Porque) 
	

(Onde) 
	

(Como) 
para garantir a motivação 
dos servidores, melhor re-
distribuição da força de tra-
balho de modo a atender as 
necessidades da adminis-
tração 
para motivar os servidores e 
magistrados no cumpri-
mento das metas e ações 
institucionais e nacionais, 
com reconhecimento do de-
sempenho alcançado 
para simplificar o entendi-
mento acerca dos indicado-
res estabelecidos institucio-
nalmente e melhorar o de-
sempenho das atividades 

1) Estruturação da política de remoção e re-
distribuição de servidores efetivos; 2) Elabo-
ração de resolução; 3) Publicação de edital 
de remoção e redistribuição; 4) Divulgação 
dos resultados; 5) Relotação dos aprovados. 

1) Reformulação da Resolução do Juízo Pro-
ativo; 1.1) Apreciação do Presidente; 1.2) 
Aprovação pelo Pleno do Tribunal de Justiça 
para tornar efetiva a premiação; 2) Reformu-
lação do Plano de Cargos com a criação de 
incentivos e gratificações. 
1) Envio de relatórios com os resultados al-
cançados pela unidade jurisdicional; 2) Ori-
entações para o alcance das respectivas me-
tas estabelecidas; 3) Orientações sobre ali-
mentação correta das classes processuais. 

        

   

fomento, por meio da Aferição Padro-
nizada Juízo Proativo, do direciona-
mento das atividades para alcance das 
metas estabelecidas nos indicadores 
de desempenho institucionalizados 

  

     

Instituição da gover- 
nança judiciária 

 

jun/15 

        

dez/16 
nas unidades 
jurisdicionais 



Garantia dos direitos 
de cidadania 

reestruturação de equipe permanente 
para a gestão das ações da Justiça Itine-
rante 

ago/15 dez/15 

para dar condições de 
execução das atividades 
que venham propiciar be-
nefícios à sociedade 

na Justiça Iti- 
nerante 

  

     

     

      

Garantia dos direitos 
de cidadania 

Garantia dos direitos 
de cidadania 

incremento de pontuação no Juízo Pro-
ativo para o magistrado que profere pa- 
lestras nas escolas e universidades e 	set/15 
participa nos eventos da Justiça Itine- 
rante 

adoção da prática de palestras nas uni-
versidades, estendendo as ações da 
ESMAL 

para incentivar e aumen-
tar a participação dos ma-
gistrados em eventos rea-
lizados pela ESMAL e 
pela Justiça Itinerante 
para melhorar a divulga-
ção e entendimento do 
Projeto Justiça Itinerante, 
bem como buscar volun-
tários que queiram parti-
cipar de alguma forma do 
Projeto 

escolas e uni-
versidades 

nas universi- 
dades/faculda- 

des 

dez/15 

nov/15 ago/15 

LINHA DE ATUAÇÃO VI— DIÁLOGO SOCIAL E INSTITUCIONAL 

Macrodesafio 	 Ação 	 Prazo Prazo Justificativa Local 
	

Desdobramento 
(O que) 
	

(Início) (Fim) 
	

(Porque) 
	

(Onde) 
	

(Como) 
1) Agendamento de audiência com a Presidên-
cia do TJAL para sensibilização e explanação 
da necessidade de reestruturação da equipe; 2) 
Reestruturação da equipe permanente do Jus-
tiça Itinerante. 
1) Elaboração de minuta de Resolução com di-
versas alterações na aferição padronizada Juízo 
Proativo que incluem pontuação extra para as 
unidades onde os magistrados realizarem pa-
lestras em escolas e universidades. 

1) Agendamento de reunião com a Coordena-
ção Geral da ESMAL solicitando a inclusão de 
palestras para o nível superior sobre a impor-
tância das ações do Justiça Itinerante; 2) Ela-
boração de cronograma e execução das pales-
tras. 

Garantia dos direitos parcerias com secretarias, outros tribu- 
de cidadania 	nais, MTE, receita e órgãos públicos 

jan/13 	dez/20 

para dar acessibilidade e 
incremento dos serviços à 
população gerando a ci-
dadania 

nas sedes das 
instituições 
e/ou TJAL 

1) Agendamento e reunião com representantes 
de instituições interessadas em formar parce-
rias; 2) Agendamento de audiência com a Pre-
sidência do TJAL para sensibilização e expla-
nação da ação; 3) Elaboração de minuta de 
Termo de Cooperação com as instituições inte-
ressadas voltado ao exercício da cidadania; 4) 
Apresentação da minuta do Termo de Coope-
ração à Presidência para aprovação e encami-
nhamento ao Pleno (em sendo o caso); 5) Em 
sendo aprovado, inicia-se a execução do 
Termo de Cooperação. 



para diminuição do 
acervo processual nas 
unidades jurisdicionais 

nas institui-
ções parceiras 

e sedes das 
unidades juris- 

dicionais 

Garantia dos direitos 
de cidadania realização de mutirões 

  

jan/1 3 dez/20 

  

para despertar a consci-
ência em relação aos di-
reitos e formas de acesso 
à Justiça 

nos canais po- 
pulares de co- 
municação / 

DICOM 

  

  

fev/ 1 6 dez/16 

  

  

Garantia dos direitos 
de cidadania / 
Instituição da gover-
nança judiciária 

orientação por meio dos canais popula-
res de comunicação locais (TV, rádio, 
sites e jornais) 

   

aumentar o número de 
colaboradores na Justiça 
Itinerante, possibilitando 
o crescimento do número 
de pessoas atendidas. 

  

     

     

 

formação de equipes multidisciplinares 
para auxílio durante as atividades juris-
dicionais 

  

instituições de 
ensino supe- 

rior 

Garantia dos direitos 
de cidadania 

dez/13 	dez/16 

 

  

     

     

      

      

Garantia dos direitos 
de cidadania 

L

Garantia dos direitos 
de cidadania 

elaboração prévia de minutas dos ter-
mos necessários para utilizar nos julga-
mentos dos processos na Justiça Itine-
rante 

  

 

dez/13 	dez/16 

  

parcerias com a Defensoria Pública e 
dez/13 

OAB 

fev/1 6 	jun/16 

dez/16 

Garantia dos direitos orientação nas escolas e universidades 
de cidadania 	por meio das palestras 

aumento da produtivi-
dade dos eventos. 

por serem parceiros es-
senciais para a realização 
dos eventos (julgamen-
tos, conciliações, etc.) 

para despertar a consci-
ência em relação aos di-
reitos e formas de acesso 
à Justiça 

sala da Justiça 
Itinerante 

não há um lo-
cal específico 

escolas e uni-
versidades 

1) Recebimento de demandas de unidades ju-
risdicionais; 2) Formalização processual e en-
caminhamento à Presidência para análise de vi-
abilidade do evento; 3) Em sendo aprovado, I 
elaboração de cronograma de trabalho; 4) Exe-
cução de plano de trabalho. 

Garantia dos direitos 
de cidadania 

qualificação dos profissionais vincula-
dos à atividade da Justiça Itinerante 

set/15 	dez/15 

melhoria na qualidade 
dos serviços, com refle-
xos na produtividade fun-
cional. 

sala da Justiça 
Itinerante 

1) Agendamento do treinamento com os cola-
boradores; 2)Realização da qualificação minis-
trada pelo Coordenador e/ou Subcoordenador. 

1) Reunião com os parceiros discutindo as 
ações a serem realizadas e definindo o quanti-
tativo de colaboradores necessários; 2) Treina-
mento dos alunos selecionados, que serão indi-
cados pelas instituições parceiras. 
1) Identificação dos modelos de decisão/sen-
tença mais utilizados nos eventos; 2) Verifica-
ção da necessidade de alguma adaptação nos 
modelos baseado nas ações a serem realizadas 
no evento. 

1) A equipe da Justiça Itinerante entrando em 
contato com os parceiros e discutindo a reali-
zação dos eventos. 

1) Preparação das escolas por meio de palestras 
sobre direitos e cidadânia; 2) Preparação das 
universidades por meio da divulgação dos mé-
todos de conciliação e mediação; 3) Criação de 
cartilhas. 
1) Reunião entre o Secretário Especial e a Di-
retoria de Comunicação; 2) Esboço dos canais 
de comunicação e metas; 3) Reunião com a 
equipe da Justiça Itinerante para apresentação 
prévia das atividades; 4) Divulgação do calen-
dário da Justiça Itinerante e sua propaganda 
nos prédios físicos  do Poder Judiciário e em  



meios de comunicação escrito e em audiovi-
sual; 5) Instituição de programa de esclareci-
mentos ao cidadão sobre a atuação do Poder. 
6) Informação sobre as ações realizadas à 
DICOM para que utilize os contatos e divulgue 
as ações realizadas. 

Garantia dos direitos implantação de centrais de atendimento 
de cidadania 	nos Fóruns com mais de urna vara 

para orientar sobre os 
jul/16 	dez/16 	fundamentos da Justiça 

para os hiposuficientes 
ESMAL 

1) Realização de cursos para servidores orien-
tando como prestar atendimento à população 
mais carente e que não conhecem o funcina-
mento do Poder Judiciário. 

    

para um planejamento 
antecipado com aumento 
da qualidade dos serviços 
a serem realizados e pos-
sibilitando que os benefi-
ciados nos eventos pos-
sam tomar as providên-
cias necessárias com 
maior antecedência 

  

      

      

 

elaboração de cronogramas prévios e 
regulares para divulgação no Site do 
TJAL e dos parceiros e nos canais po-
pulares de comunicação locais (TV, rá-
dio, sites e jornais) 

    

     

    

1) Realizando um cronograma semestral; 2) 
Divulgando o cronograma por meio do Site do 
TJAL e dos parceiros e nos canais populares de 
comunicação locais. 

    

Garantia dos direitos 
de cidadania 

jul/16 dez/16 DICOM 

      

       

Adoção de Soluções 
alternativas de Confli-
tos 

criação de campanha para difusão da 
cultura de utilização dos métodos alter- 
nativos de solução de conflitos, expio- 	set/1 5 
rando o tema nos meios de comunica-
ção: rádio, jornais e TV 

dez/16 

para difundir a cultura de 
utilização dos métodos 
alternativos de solução de 
conflitos 

na DICOM e 
nos meios de 
comunicação 

1) Agendamento de reunião com a DICOM 
para buscar apoio na criação de campanha para 
difusão da cultura de utilização dos métodos 
alternativos de solução de conflitos; 2) Elabo-
ração de campanha; 3) Encaminhamento ao 
NJUS e posteriormente à Presidência para 
apreciação e aprovação; 4) Em sendo apro-
vado, execução de cronograma de comunica-
ção. 

    

Gestão das demandas 
repetitivas e dos gran-
des litigantes 

articulação e celebração de Termos de 
Cooperação entre a Presidência do TJ, 
através da ESMAL, junto às Universi-
dades e à OAB para promoção de capa-
citação de estudantes de direito e advo-
gados da importância da concilia-
ção/mediação 

set/15 	mar/16 

1) Agendamento de audiência com a Presidên-
cia da ESMAL para sensibilização; 2) Reunião 
com as instituições interessadas; 3) Agenda-
mento de audiência com a Presidência do 
TJAL para sensibilização; 4) Elaboração de 
minuta de Termos de Cooperação com as ins-
tituições que se interessem em fazer parte do 
Programa de capacitação; 5) Apresentação das 

para capacitação de pes-
soas que possuem carên-
cia na área e sensibiliza-
ção de professores e estu-
dantes de direito dos be-
nefícios da desjudiciali-
zação 

 

nas institui- 
ções que ade- 
rirem ao Pro- 

grama 

   



para elaboração de Plano 
como ferramenta para 
implementação efetiva da 
comunicação institucio-
nal e estratégica com mo-
nitoramento periódico 
para identificar os possí-
veis gargalos atualmente 
existentes na execução 
dos serviços 

Instituição da gover- elaboração de plano de comunicação 
nança judiciária 	institucional e da estratégia 

jun/15 nov/15 

  

Melhoria da infraes-
trutura e governança 
de TIC 

      

 

avaliação e ajustes de convênios com 
parceiros 

    

  

nov/15 

 

jan/16 

    

     

      

na Secretaria 
Especial e 

APMP 

nos parceiros 

Gestão das demandas 
repetitivas e dos gran-
des litigantes 

criação de canal virtual de comunicação 
com entidades parceiras 

set/l 5 out/1 5 

para diminuição da judi- 
cialização dos processos 	no Portal do 
que envolvem os grandes 	TJAL 
litigantes 

minutas dos Termos de Cooperação à Presi-
dência para aprovação e encaminhamento ao 
Pleno; 6) Em sendo aprovados, inicia-se a exe-
cução do Programa de capacitacão. 
1) Agendamento de reunião com a 
DICOM/DIATI para buscar apoio na criação 
de canal virtual de comunicação com estidades 
parceiras; 2) Criação e disponibilização do ca-
nal; 3) Elaboração e execução de cronograma 
de comunicação. 
1) Reuniões para tratativas e discussões inici-
ais sobre o Plano; 2) Diagnósticos prelimina-
res; 3) Levantamento de custos; 4 ) Elaboração 
do Plano; 5) Apresentação ao CGE e aprova-
ção; 6) Implementação e execução; 7) monito-
ramento. 
1) Confecção de instrumento de pesquisa a ser 
enviado por email aos parceiros para avaliação 
de satisfação dos convênios; 2) Realização dos 
ajustes necessários após pesquisa. 



     

para prestar auxílio às unida-
des judiciárias de primeira 
instância que apresentem 
acúmulo de processos para 
sentença, decisão ou despa-
cho 

     

Celeridade e produti- 
vidade na prestação 

jurisdicional 

criação de central de apoio às varas para 
atuação direta nos processos 

 

abr/15 dez/16 

      

      

Ação 
(O que) 

Prazo 
(Início) 

Prazo 
(Fim) 

Justificativa 
(Porque) 

Macrodesafio 

LINHA DE ATUAÇÃO VII — PREVENÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DE LITÍGIOS   

Local 
(Onde) 

Desdobramento 
(Corno) 

1) Criação do Núcleo de Apoio às Unidades Ju-
diciárias (NAUJ); 2) Identificação das unidades 
com maior quantitativo de processos antigos 
para serem apoiadas pelo Núcleo; 3) Disponi-
bilização de infraestrutura apropriada para o 
funcionamento do Núcleo; 4) Lotação de ana-
listas e estagiários do Tribunal no Núcleo; 5) 
Formatação de ferramenta de controle; 6) Pres-
tação de serviço às unidades. 

TJAL 

Celeridade e produti- 
vidade na prestação 

jurisdicional 

elaboração de projeto para padronização 
dos procedimentos cartorários nas uni- 	set/1 5 
dades 

dez/16 

para que os procedimentos 
cartorários nas unidades se-
jam otimizados e padroniza-
dos 

nas unidades 
judiciárias 

1) Formação de equipe e indicação de gestor 
para elaboração do Projeto "Padronização dos 
procedimentos cartorários"; 2) Obtenção de 
orientação junto à DIGEP para formatação do 
Termo de Abertura de Projeto - TAP; 3) Apre-
sentação do Projeto ao Sub-Comitê de Gestào 
Estratégica - CGE; 4) Aprovação e homologa-
ção do Projeto pelo Comitê de Gestão Estraté-
gica - CGE; 5) Implementação do Projeto. 

Adoção de Soluções 
alternativas de Confli- 

tos 

criação e/ou instalação de CJUS em co-
marcas que possuam JECC' S 

jul/15 dez/16 

para aumentar o número de 
demandas resolvidas por 
meios alternativos de solução 
de conflitos e, consequente-
mente, desafogar o judiciário 

1) Envio de oficio à Presidência solicitando um 
estudo de viabilidade para instalação de quatro 
CJUS até 2016 nas comarcas de Arapiraca, Pe-
nedo, Palmeira dos índios e Delmiro Gouveia; 
2) Após deferido, realização de estudo de via-
bilidade econômico-financeiro; 3) Sendo viá-
vel a instalação, elaboração de projeto de infra-
estrutura (readequação das instalações já exis-
tentes); 4) Encaminhamento dos autos (estudos 
e projeto) à Presidência para apreciação, defe-
rimento e providências cabíveis. 

nas comarcas 
de Arapiraca, 
Penedo, Pal-
meira dos ín-

dios e Delmiro 
Gouveia 



Adoção de Soluções 
alternativas de Confli- 

tos 

implementação da Semana Estadual de 
Conciliação 

mar/15 

para aumentar o número de 
demandas resolvidas por 

inai/15 	meios alternativos de solução 
de conflitos e, consequente-
mente, desafogar o judiciário 

no CJUS do 
Fórum da ca- 

pital 

1) Elaboração de plano de trabalho; 2) Encami-
nhamento do plano à Presidência para aprecia-
ção e aprovação; 3) Sendo aprovado, execução 
do cronograma de trabalho; 4) implementação 
da Semana Estadual de Conciliação. 

      

nos respecti-
vos CJUS, nas 

universida-
des/faculdades 
conveniadas e 
nas Comarcas 
do interior que 
não possuem 

CJUS 

 

       

       

       

       

       

Adoção de Soluções 
alternativas de Confli- 

tos 

realização de eventos anuais de concili-
ação com grandes credores e/ou devedo-
res 

 

mar/15 dez/16 

para aumentar o número de 
demandas resolvidas por 
meios alternativos de solução 
de conflitos e, consequente-
mente, desafogar o judiciário 

1) Elaboração de plano de trabalho; 2) Encami-
nhamento do plano à Presidência para aprecia-
ção e aprovação; 3) Se aprovado, execução do 
cronograma de trabalho; 4) Realização dos 
eventos. 

       

       

       

       

Adoção de Soluções 	criação e implantação do selo de quali- 
alternativas de Confii- dade, reconhecendo as empresas/liti- 	out/15 

tos 	gantes que primam pela conciliação 
dez/16 

difundir a cultura da utiliza-
ção dos meios alternativos de 
solução de conflitos junto aos 
grandes litigantes, dessa 
forma, diminuindo a judicia-
ização dos conflitos 

no NJUS 

1) Agendamento de reunião com NJUS/Equipe 
temática para elaboração de minuta de Resolu-
ção; 2) Apresentação da minuta de Resolução à 
Presidência para aprovação e encaminhamento 
ao Pleno; 3) Caso aprovada, publicação e en-
trada em vigor.  Jena   

      

1) Agendamento e reunião com representantes 
das instituições de ensino superior; 2) Elabora-
ção de convênio com as instituições interessa-
das; 3) Apresentação do convênio à Presidência 
para aprovação e assinatura; 4) Se aprovada(s), 
inicia-se a execução do Convênio, com a en-
trada em funcionamento do CJUS na(s) uni-
dade( s) parceira(s). 

      

Adoção de Soluções 
alternativas de Confli- 

tos 

expansão do número de convênios junto 
às instituições de ensino superior, para 
instalação de Centros Judiciários de So-
lução de Conflitos 

  

para aumentar o número de 
demandas resolvidas por 

dez/16 	meios alternativos de solução 
de conflitos e, consequente-
mente, desafogar o judiciário 

nas unidades 
conveniadas 

 

mar/15 

      

      

Adoção de Soluções 
alternativas de Confli- 

tos 

criação de Centros de Conciliação Co-
munitários nos bairros mais populosos 
da Capital 

para aumentar o número de 
demandas resolvidas por 
meios alternativos de solução 

jul/15 	dez/16 	de conflitos e, consequente- 
mente, desafogar o judiciá-
rio, bem como minimizar a 
violência nas comunidades 

nos bairros po- 
pulosos da Ca- 

pital 

1) Agendamento de audiência com a Presidên-
cia do TJAL para propor sua articulação junto 
ao Poder Executivo e demais instituições par-
ceiras para criação de Centros de Conciliação 
Comunitários; 2) Realização de audiência para 
demonstrar a necessidade de implantação de 
Centros de Conciliação Comunitários; 3) Ela-
boração de minuta de Termo de Cooperação; 4) 



         

Apresentação da minuta de Termo de Coopera-
ção à Presidência para aprovação e assinatura; 
5) Sendo aprovada, inicia-se a execução do 
Termo de Cooperação, com o aproveitamento 
de estrutura já existente ou construção/aluguel 
de prédios para abrigar os Centros de Concilia-
ção Comunitários. 

 

          

          

         

1) Convocação (via oficio) de empresas que se 
interessem em aderir ao Programa Justiça Di-
reta; 2) Reunião com os interessados; 3) Agen-
damento de audiência com a Presidência e Co-
ordenação dos Juizados para sensibilização; 4) 
Elaboração de minuta de Termos de Coopera-
ção com as empresas que se interessem em fa-
zer parte do Programa Justiça Direta; 5) Apre-
sentação das minutas dos Termos de Coopera-
ção à Presidência para aprovação e encaminha-
mento ao Pleno; 6) Após aprovação, inicia-se a 
execução do Programa. 

         

Gestão das demandas 
repetitivas e dos gran- 

des litigantes 

celebração de Termos de Cooperação 
com os grandes litigantes para criação 
de novos postos avançados do programa 
"Justiça Direta" (RES. TJAL 8/2014) 
com apoio da OAB e a Defensoria Pú-
blica 

 

mar/14 mar/16 
para diminuição da judiciali- 
zação dos processos que en- 
volvem os grandes litigantes 

no Poder Judi-
ciário 

 

        

        

         

         

         

Gestão das demandas 
repetitivas e dos gran- 

des litigantes 

efetivação da ampliação da atuação do 
CJUS pré-processual para os juizados e 
varas do interior com maior demanda, já 	mai/15 
prevista por meio da resolução tf 
10/2011 do TJ /AL, 

para diminuição da judiciali- 
dez/16 	zação dos processos que en- 

volvem os grandes litigantes 

nas institui- 
ções de ensino 
que aderirem 
ao Programa 

1) Reunião com instituições de ensino interes-
sadas; 2) Agendamento de audiência com a 
Presidência e Coordenação dos Juizados para 
sensibilização; 3) Elaboração de minuta de Ter-
mos de Cooperação com as instituições de en-
sino; 4) Apresentação das minutas dos Termos 
de Cooperação à Presidência para aprovação e 
encaminhamento ao Pleno; 5) Sendo aprova-
dos, inicia-se a execução do Programa com a 
criação de núcleos nas instituições de ensino. 

   

set/1 5 out/15 
Gestão das demandas 
repetitivas e dos gran- 

des litigantes 

criação do plano de comunicação fo-
cado na divulgação do sistema de agen-
damento já existente no site do TJ para 
conciliação/mediação de grandes liti-
gantes  

para dar maior transparência 
e acessibilidade ao sistema 
de agendamento para concili- 

no Poder Judi- 

ação/mediação de grandes li- I 
tigantes 

1) Agendamento de reunião com a DICOM 
para buscar apoio na divulgação da central de 
conciliação e mediação; 2) Elaboração e execu-
ção de cronograma de comunicação. 



Gestão das demandas 
repetitivas e dos gran- 

des litigantes 

realização de reuniões com os gerentes 
das grandes empresas e instituições 
mais demandadas (planos de Saúde, ins-
tituições bancárias, telefonia, etc) com 
objetivo de estímulo a conciliação/me-
diação, esclarecendo sobre a possibili-
dade de criação de postos avançados de 
conciliação/mediação direta com repre-
sentantes das instituições nas dependên-
cias do TJAL 

para reduzir a judicialização 
mar/14 	dez/16 	dos processos que envolvem 

os grandes litigantes 

no Poder Judi-
ciário 

1) Após a disponibilização da relação dos gran-
des litigantes no Portal do TJAL, serão agenda-
das reuniões com os gestores das instituições 
citadas no Portal, por segmento; 2) Agenda-
mento de audiência com a Presidência do TJAL 
para sensibilização; 3) Elaboração de minuta de 
Termos de Cooperação com as instituições que 
se interessem em fazer parte do Programa de 
estímulo a conciliação/mediação; 4) Apresen-
tação das minutas dos Termos de Cooperação à 
Presidência para aprovação e encaminhamento 
ao Pleno; 5) Caso aprovadas, inicia-se a execu-
ção do Programa com a criação de postos avan-
çados de conciliação/mediação direta com re-
presentantes das instituições nas dependências 
do TJAL. 

        

       

1) Agendamento de audiência com o Juiz Co-
ordenador do CJUS para verificar quais as ca-
rências físicas e de pessoal atualmente existen-
tes; 2) Para a carência física, agendar reunião 
com o DCEA e solicitar a infraestrutura física 
necessária; 3) Em relação à carência de pessoal, 
agendar reunião com o RH para solicitar a in-
fraestrutura de pessoal necessária ou na indis-
ponibilidade de pessoal, agendar reunião com a 
Subdireção Geral no intuito de firmar Convê-
nio com instituições de ensino interessadas. 

       

       

Gestão das demandas 
repetitivas e dos gran- 

des litigantes 

ampliação da capacidade de atendi-
mento do CJUS pré-processual como 
forma de viabilizar mais acordos 

   

para reduzir a judicialização 
dos processos que envolvem 
os grandes litigantes 

 

out/15 dez/16 

 

CJUS 

       

       

       

       

        

Gestão das demandas 
repetitivas e dos gran- 

des litigantes 

articulação com o Poder Executivo para 
criação da Delegacia do Consumidor 
com a participação do Ministério Pú-
blico e PROCONs 

para inibir o desrespeito ao 
set/ 1 5 	dez/16 	Código de Defesa do Consu- 

midor 

na nova sede 
da Delegacia 
do Consumi-

dor 

1) Agendamento de audiência com a Presidên-
cia para propor sua articulação junto ao Poder 
Executivo (Governador) para criação da Dele-
gacia do Consumidor; 2) Realização de audiên-
cia para demonstrar a necessidade de implanta-
ção da Delegacia do Consumidor; 3) Aprovei-
tamento de estrutura já existente ou construção 
de prédio para abrigar a Delegacia do Consu-
midor; 4) Execução da proposta. 



1) Reunião com instituições interessadas; 2) 
Consultas técnicas (via oficio) às instituições 
públicas e privadas; 3) Visitas técnicas aos car-
tórios extrajudiciais vinculados ao programa; 
4) Agendamento de audiência com a Presidên-
cia para sensibilização; 5) Elaboração de minu-
tas de Termos de Cooperação com as institui-
ções; 6) Apresentação das minutas dos Termos 
de Cooperação à Presidência para aprovação e, 
querendo, encaminhamento ao Pleno; 7) Após 
aprovação, inicia-se a execução do Programa. 

para reduzir a inadimplência 
fiscal do Estado e Município 
de Maceió 

no Poder Judi-
ciário 

Impulso às execuções 
fiscais, cíveis e traba- 

lhistas 

realização de convênios pelo Tribunal 
de Justiça e a Corregedoria Geral com 
instituições públicas e privadas a fim de 
dar maior celeridade e efetividade às 
execuções (TJ, CGJ, Instituições, Cartó-
rios Extrajudiciais, DETRAN e Junta 
Comercial), com a interveniência da 
OAB e Defensoria Pública 

mar/15 nov/15 

  

Impulso às execuções 
fiscais, cíveis e traba- 

lhistas 

Impulso às execuções 
fiscais, cíveis e traba- 

lhistas 

dez/16 

do sistema de video- 
Pleno Tribunal de Jus- 	jul/15 	jul/15 
Alagoas 

processos administra- 	. jan/15 

Pleno do 
TJAL 

no Poder Judi-
ciário 

no Poder Judi-
ciário 

promoção de mutirão de conciliação, de 

dos grandes credores e devedores, da 	mar/15 
	

out/15 
qualificação do conciliador, o qual de- 
verá ter treinamento específico para a 
condução dos trabalhos 

forma planejada, atentando-se para a 
identificação das naturezas dos débitos 	 tação dos seus débitos com os 

para proporcionar ao contri-

Estado e Município de Ma-
ceió 

buinte a oportunidade de qui-

incentivos oferecidos pelo 

implementação d e audiência virtual de para dar agilidade aos trâmi- 
conciliação, por meio da disponibiliza- 
ção de links para as partes 

nov/15 dez/16 tes processuais e redução de 
custos 

Centro de 
Convenções 
de Maceió 

1) Agendamento de reuniões com a Presidência 
do TJAL, Procurador Geral do Estado e Muni-
cípio de Maceió, Prefeito do município de Ma-
ceió; 2) Realização de reuniões para os atos 
preparatórios; 3) Promoção dos mutirões. 

nas Varas da 
Fazenda Pú- 

blica 

1) Agendamento de reunião com a DIATI para 
verificação dos equipamentos necessários para 
implantação do sistema de audiência virtual de 
conciliação e sua viabilidade; 2) Abertura de 
processo licitatório para aquisição dos equipa-
mentos necessários; 3) Disponibilização dos 
equipamentos às Varas da Fazenda Pública. 

regulamentação 
conferência pelo 
tiça do Estado de 

virtualização dos 
tivos 

implantação de cartórios virtuais jan/16 	dez/16 

Aprimoramento da 
gestão da Justiça Cri- 

minal rInstituição da gover-
nança judiciária 

Melhoria da infraes- 
trutura e governança 

de TIC 

para dar celeridade aos atos 
processuais 

para melhorar a gestão admi-
nistrativa do Poder Judiciário 
com foco na eficiência e em 
resultados 
Otimizar e Padronizar os atos 
cartorários, oportunizando 
maior celeridade., Melhor 

Ação concluída. 

1) Implantação de software de processos admi-
nistrativos, que contemple processos virtuais; 
2) Capacitações dos servidores direcionados às 
áreas do TJAL; 3) Execução do sistema. 
I) Efetuar estudos da divisão dos poios; 2) De-
finir a estratégia a ser adotada; 3) Alinhamento 
com o CGJ (normatização) e DCEA. 



       

aproveitamento da estrutura 
física 	 

  

         

- Melhoria da infraes-
trutura e governança 

de TIC 	 

        

digitalização do acervo fev/15 dez/16 
Tornar o acervo de processos no Poder Judi- 

1) Digitalização do acervo efetuada por 4 equi- 

judiciais 100% digitais 	 ciário 	
pes de servidores em turnos alternados (manhã 

! e tarde). 

        

          



Justificativa 	Local 
(Porque) 	(Onde) 

Desdobramento 
(Como) 

Ação 
(O que) 

Prazo 
(Início) 

Prazo 
(Fim) 

Macrodesafio 

para proporcionar a integra- 
nov/15 	mar/16 	ção e participação e quali- 

dade da gestão 

nas unidades 
do Poder Ju- 

diciário 

no Tribunal 
de Justiça 

1) Confecção de instrumentos de pesquisa 
(questionários); 2) Definição da metodolo-
gia de pesquisa a ser adotada; 3) Apresenta-
ção dos instrumentos e metodologia ao COE 
para apreciação e aprovação; 4) Disponibili-
zação das umas e questionários às unidades 
do Poder Judiciário; 5) Recebimento das ur-
nas lacradas, contendo os questionários res-
pondidos pelos jurisdicionados; 6) Alimen-
tação dos dados obtidos em planilha; 7) Aná-
lise estatística dos dados; 8) Confecção de 
relatório; 9) Apresentação do relatório de 
pesquisa de satisfação do Poder Judiciários 
de Alagoas ao COE para que sejam adotadas 
as medidas de melhorias necessárias. 
1) Avaliação sobre a atual localização das in-
formações; 2) Realização de estudos junto à 
DIATI para a melhoria da área de visualiza-
ção e utilização de recursos para tornar o 
conteúdo mais atrativo às consultas; 3) In-
centivo à participação de todos e à utilização 
da prática aprovada. 
1) Confecção de instrumentos de pesquisa 
(questionários); 2) Realização de pesquisa 
de satisfação; 3) Análise estatística dos da-
dos; 4) Confecção de relatório; 5) Apresen-
tação do relatório de pesquisa de satisfação 
ao COE para que sejam adotadas as medidas 
de melhorias necessárias. 

     

     

Instituição da gover- 
nança judiciária 

realização de pesquisas de satisfação 
anuais e divulgação dos resultados da 
avaliação pública, com a adoção de 
medidas sobre as melhorias necessá-
rias 

set/13 dez/20 

para obtenção do grau de 
percepção dos jurisdiciona-
dos quanto às atividades de-
sempenhadas pelo Poder 
Judiciário alagoano 

     

     

     

            

            

Melhoria da infraes- 
trutura e governança 

de TIC 

realização de pesquisa de satisfação 
dos usuários 

 

mai/16 dez/16 

para avaliar o grau de satis-
fação dos usuários em rela-
ção à tecnologia da infor-
mação 

no Poder Ju- 
diciário 

            

            

Instituição da gover- 	aumento da divulgação do Banco de 
nança judiciária 

 

Boas Práticas e seu fortalecimento 

  

LINHA DE ATUAÇÃO VIII— ESTUDOS E PESQUISAS   



para aumentar a produtivi-
dade e otimizar os serviços 
em processos repetitivos 

dez/15 
Celeridade e produti- melhoria e treinamento para o uso das 
vidade na prestação 	funções de movimentação em lote dos 

jurisdicional 	sistemas processuais 

nas unidades 
judiciárias ago/1 5 

elaboração e implantação de projeto que 
capacite os oficiais de justiça para atua-
rem como agentes de conciliação e cida-
dania 

Adoção de Soluções 
alternativas de Confli- 

tos 

para aumentar o número de 
demandas resolvidas por 

jan/1 6 	dez/16 	meios alternativos de solução 
de conflitos e, consequente-
mente, desafogar o judiciário 

para aumentar o número de 
demandas resolvidas por 
meios alternativos de solução 
de conflitos e, consequente-
mente, desafogar o judiciário 

na ESMAL mai/15 dez/16 

criação e aplicação, em parceria com a 
ESMAL, de programa de qualificação 
para habilitar profissionais de diversas 
áreas em resolução de conflitos por mé-
todos não adversari ai s 

na ESMAL 

Adoção de Soluções 
alternativas de Confli- 

tos 

LINHA DE ATUAÇÃO IX — FORMAÇÃO CONTINUADA 

Macrodesafio Ação 
(O que) 

Prazo 
(Início) 

Prazo 
(Fim) 

Justificativa 
(Porque) 

Local 
(Onde) 

Desdobramento 
(Como) 

1) Proposta (via oficio) de inclusão da capaci-
tação para uso das funções de movimentação 
em lote dos sistemas processuais nos cursos 
promovidos pela DIATI; 2) Capacitação das 
unidades pela DIATI; 3) Envio de link ou dis-
ponibilização de link na intranet de um manual 
(passo a passo) contendo os caminhos para uti-
lização das funções. 
1) Agendamento de reunião com a Coordena-
ção Geral da ESMAL solicitando a elaboração 
e implantação de projeto que capacite os ofici-
ais de justiça para atuarem como agentes de 
conciliação e cidadania; 2) Elaboração de cro-
nograma e execução dos cursos. 
1) Agendamento de reunião com a Coordena-
ção Geral da ESMAL solicitando a criação e 
aplicação de programa de qualificação para ha-
bilitar profissionais de diversas áreas em reso-
lução de conflitos por métodos não adversari-
ais; 2) Elaboração de cronograma e execução 
dos cursos. 

Impulso às execuções 
fiscais, cíveis e traba- 

lhistas 

capacitação dos conciliadores para atuar 
em mutirões específicos 

sei/IS 
para proporcionar aos conci- 

dez/16 	liadores conhecimentos téc- 
nicos e específicos 

na ESMAL 

1) Agendamento de reunião com a Coordena-
ção Geral da ESMAL solicitando a inclusão de 
cursos de capacitação para os conciliadores 
para atuar em mutirões específicos; 2) Disponi-
bilização dos cursos no próximo plano da 
ESMAL; 3) Elaboração de cronograma e exe-
cução dos cursos. 



o ut / 1 5 ago/15 
no Poder Judi-

ciário 
Instituição da gover-

nança judiciária 

para que o planejamento de 
cursos esteja atrelado às ne-
cessidades de capacitação 
dos servidores e magistrados 

adoção de regulamentação que vincule 
os estudos de planejamento de cursos da 
ESMAL em conjunto com o Setor de 
Desenvolvimento de Pessoas do TJAL 
para unificação do plano de capacitação 

no Poder Judi-
ciário 

Melhoria da infraes- 
trutura e governança 

de TIC 
treinamento de servidores 

1) Formação de replicadores; 2) Curso para 
Oficiais de Justiça; 3) Curso para servidores 
reintegrados; 4) Formação de replicadores para 
o 2" grau. 

capacitação continuada dos 
abr/15 	dez/16 	usuários internos dos siste- 

mas judiciais 

treinamento in loco 
Melhoria da infraes- 
trutura e governança 

de TIC 

no Poder Judi-
ciário 

1) Reunião para construção de ementa; 2) 
Curso de nivelamento nas unidades judiciais do 
interior e capital a cada 6 meses. 

Capacitação continuada nas 
varas, ministradas pelos ser- 
vidores multiplicadores de 
cada unidade 	 

nov/15 dez/16 

1) Agendamento de reunião com o RH e 
ESMAL para sensibilização e possível regula-
mentação em Ato Normativo para que o plane-
jamento de cursos seja realizado em conjunto; 
2) Elaboração de minuta de Ato Normativo; 3) 
Apresentação de minuta de Ato Normativo à 
Presidência para apreciação e aprovação; 4) 
Execução do Ato Normativo. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026

