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Desembargadores, juízes e servidores da capital e do interior contribuíram com elaboração do 
documento baseado em parâmetros definidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Oficinas de macrodesafios movimentam Escola Superior da Magistratura (Esmal); Maurílio Ferraz conduz discussão sobre execução fiscal

Planejamento estratégico 2015-2020 
é elaborado com apoio da sociedade

O Plano Estratégico 2015-2020 do 
Poder Judiciário de Alagoas foi aprovado 
em março com o objetivo de atender as 
recomendações do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e oferecer uma presta-
ção jurisdicional ainda mais efetiva à 
sociedade alagoana. 

Desembargadores, juízes, servidores 
e a sociedade também contribuíram para 
a elaboração do documento, elaborado 

pela Assessoria de Planejamento e 
Modernização do Poder Judiciário (APMP) 
durante as reuniões do II Reencontro com 
a Estratégia, em fevereiro.

Dos 12 macrodesafios que nor-
tearam a elaboração das estratégias, 
11 foram criados pelo CNJ, em parce-
ria com todos os tribunais do país, e 
um pelo próprio Judiciário alagoano: a 
garantia da infraestrutura apropriada às 

atividades administrativas e judiciais 
(veja box na página seguinte).

“Com a resolução nº 198/2014 
do CNJ, o Judiciário tem agora a obri-
gação de pensar melhor suas ações 
para esses seis anos. Esses desafios 
consistem na garantia de direitos de 
cidadania, celeridade, produtividade, 
adoção de soluções. É uma busca pela 
otimização dos serviços oferecidos à 
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sociedade”, explicou Clóvis Gomes, 
assessor chefe da APMP.

Com a execução do plano, a Justiça 
alagoana tem também a finalidade de 
se tornar referência entre os tribunais 
estaduais, mostrando em suas ações o 

compromisso institucional com valores 
como humanização, transparência, 
imparcialidade, responsabilidade social e 
ambiental, inovação, ética e acessibilidade.

“O Judiciário existe para prestar 
um serviço público de qualidade, 

conforme determina a Constituição. 
Para que esse objetivo fosse alcan-
çado, entendemos que seria funda-
mental a participação dos cidadãos 
na elaboração do documento”, refor-
çou Clóvis Gomes.

Macrodesafios 2015-2020 e seus gestores 

Garantia dos direitos de cidadania Juiz André Gêda Peixoto Melo

Combate à corrupção e à improbidade administrativa Juiz Geneir Marques

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Juiz Edvaldo Landeosi

Adoção de soluções alternativas de conflito Desembargador Domingos de Araújo Lima Neto

Gestão de demandas repetitivas dos grandes litigantes Juiz Celyrio Adamastor Tenório Accioly

Impulso às execuções fiscais cíveis Juiz Maurílio da Silva Ferraz

Aprimoramento da gestão da Justiça Criminal Juiz Antônio Rafael Wanderley Casado da Silva

Melhoria da gestão de pessoas Abelardo Braga Laurindo de Cerqueira Júnior

Instituição da governança judiciária Clóvis Gomes da Silva Correia

Melhoria da infraestrutura e governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) 

Desembargador Fernando Tourinho de Omena

Garantia da infraestrutura apropriada às atividades 
administrativas e judiciais 

Juiz Roldão Oliveira Neto (editado pelo TJ/AL

Aperfeiçoamento da Gestão de Custos José Henrique Gama Lins

APMP entrega Plano Estratégico 2015-2020 ao presidente do TJServidora contribui para planejamento estratégico do TJ
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Em dez meses, Judiciário libera 
R$ 262 milhões em precatórios
Pagamentos foram retomados em fevereiro; 1.836 credores de diversos segmentos foram beneficiados

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) liberou, em 2015, 
mais de R$ 262 milhões para pagamento de precatórios, requi-
sições de pequeno valor e crédito preferencial. De fevereiro a 
dezembro, foram beneficiados 1.836 credores.

“Isso é muito importante porque é o reconhecimento do 
direito de pessoas que se fizeram credoras do Poder Público. A 
cada lote liberado, aumenta a credibilidade do Poder Judiciário 
junto à sociedade”, afirmou o presidente do TJ/AL, desembarga-
dor Washington Luiz Damasceno Freitas.

Para o juiz Roldão de Oliveira Neto, coordenador de preca-
tórios do Tribunal, dar continuidade aos pagamentos é um fato 

Vice-presidente João Luiz Azevedo Lessa entrega alvará a policial civil, em solenidade no Tribunal de Justiça

histórico. “A satisfação do Poder Judiciário de viabilizar o paga-
mento desses precatórios é imensa, já que passamos décadas 
impedidos de pagar”.

O magistrado destacou que a entrega dos alvarás obedece 
ordem cronológica da lista, disponibilizada no portal do judi-
ciário alagoano. Os alvarás entregues tinham como devedo-
res o Estado de Alagoas, o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e o Município de Maceió.

Os municípios de Porto Real do Colégio, Jacuípe, Água 
Branca, Porto Calvo, São Sebastião, Igaci, Palmeira dos Índios, 
Coqueiro Seco, Dois Riachos, Santana do Ipanema, Major Isidoro 
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e Traipu também figuraram na relação cujos valores foram 
pagos em 2015.

O TJ/AL retomou o pagamento de precatórios, RPV’s e crédi-
tos preferenciais no dia 25 de fevereiro, quando disponibilizou 
R$ 495.736,69. No dia 7 de maio, liberou R$ 177.844.506,75. 
Dia 10 de junho, houve liberação de R$ 13.259.272,91 e, no dia 
16 de junho, R$ 22.334.685,62.

O quinto lote, no valor R$ 780.818,77, foi disponibilizado 
em 19 de agosto. O seguinte foi liberado em 24 de setembro 
e totalizou R$ 21.960.426,77. Já o sétimo lote, na quantia de 
R$ 1.179.397,54, foi liberado no dia 22 de outubro. 

O TJ/AL liberou mais R$ 1.247.372,63, em 26 de novembro, 
e outros R$ 2.039.869,14 no dia três de dezembro. No dia 10 
de dezembro, houve liberação de R$ 21.492.217,65.

Satisfação

Após aguardar mais de 17 anos, o funcionário público apo-
sentado Domício de Albuquerque Alves, de 88 anos, recebeu o 
alvará de pagamento de seu precatório, em junho de 2015. “Foi 
uma grande alegria porque eu já não tinha esperança. Como 
não tinha mais nenhum plano para esse dinheiro e já sou viúvo, 
vou fazer um investimento para os meus filhos e netos”, disse. Quantia liberada pelo Tribunal de Justiça supera R$ 262 milhões

Juiz Roldão Neto é o coordenador 
de precatórios do TJ

Washington Luiz destaca trabalho desenvolvido 
pelo Setor de Precatórios do Tribunal

A professora Ana Cristina dos Santos Soares foi outra bene-
ficiada. Ela esperava desde 1989 que o Município de Água 
Branca pagasse quantia referente a férias não gozadas. O alvará 
foi entregue no mês de fevereiro. “Para mim foi uma grande 
alegria e chegou na hora certa”.
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Convênios com Governo de AL e 
Prefeitura beneficiam população
Acordos envolveram ressocialização de adolescentes em conflito com a lei, transferência de veículos e 
cobrança de tributos devidos à Prefeitura de Maceió e ao Governo de Alagoas

O Tribunal de Justiça de Alagoas 
(TJ/AL) firmou importantes parcerias ao 
longo de 2015. No mês de setembro, foi 
assinado termo de cooperação com o 
Governo visando agilizar a cobrança de 
impostos devidos ao Estado.

“É uma demonstração de que o 
Poder Judiciário está contribuindo, mos-
trando alternativas concretas de melho-
ria da receita do Estado de Alagoas”, 
ressaltou o presidente Washington Luiz 
na ocasião.

A iniciativa, segundo o desembarga-
dor, desburocratiza o pagamento e faci-
lita a imposição de restrições de crédito 
aos devedores. Conforme explicou, o 
procedimento normal para o Estado 
fazer o protesto de uma dívida junto a 
um cartório – e com isso poder inscre-
ver o devedor em serviços de proteção 
ao crédito – é pagar as taxas cartorárias 
antecipadamente.

Com a parceria, as taxas serão pagas 
somente após o devedor resolver a situa-
ção junto ao Governo. A mesma parceria 
foi firmada com o município de Maceió, 
em agosto, e teve efeitos práticos, de 
acordo Washington Luiz. 

Bases Comunitárias

Em julho, o TJ/AL, o Governo, a 
Prefeitura de Maceió, o Ministério da 
Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil 
seccional de Alagoas assinaram acordo de 
cooperação técnica visando à implantação 

Rui Palmeira e Washington Luiz: convênio facilita cobrança de dívidas

Governador Renan Filho, Washington Luiz e presidente do TCE, Otávio Lessa
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Desembargador Washington 
Luiz e governador Renan Filho 
esperam que parceria agilize a 

transferência de veículos no Estado

do Programa de Mediação nas Bases 
Comunitárias. A intenção é capacitar pro-
fissionais da segurança pública nas técni-
cas de mediação de conflitos.

A capacitação será promovida 
pelo Tribunal de Justiça, por meio da 
Escola Superior da Magistratura (Esmal) 
e do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos 
(Njus). Deverão ser capacitados milita-
res, líderes comunitários, professores e 
conselheiros tutelares.

De acordo com o juiz Maurílio 
Ferraz, coordenador da Câmara de 
Monitoramento do Programa Brasil 
Mais Seguro, que também faz parte do 
projeto, a ideia é montar uma rede de 
mediadores. “Cada mediação feita é um 
processo a menos, um preso a menos, um 
conflito a menos”, destacou. 

Ressocialização

Outra importante parceria foi a que o 
TJ/AL, a Prefeitura de Maceió, a 15ª Vara 
Cível e a 1ª Vara da Infância e Juventude 
da Capital firmaram no mês de julho de 
2015. O convênio visa à ressocialização 
de adolescentes em conflito com a lei.

Os jovens auxiliarão nos trabalhos da 
15ª Vara Cível, ficando encarregados da 
consulta processual, expedição, impres-
são e encaminhamento de cartas citató-
rias e no auxílio à juntada de “Avisos de 
Recebimento”. Também ajudarão nos ser-
viços de cópia de documentos, no controle 
de materiais de expediente, na digitaliza-
ção de processos e em outras atividades 
determinadas pelo titular da unidade. 

“Essa iniciativa é pioneira e muito 
importante, porque dá uma destinação 
ao tempo disponível desses menores, 

que na maioria das vezes ficam sem ati-
vidades e acabam cometendo delitos. 
Acredito que os frutos serão positivos”, 
disse o desembargador Washington Luiz.

Detran

No mês de junho, foi celebrado pro-
tocolo de intenções com o Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran) objetivando 
elaborar um projeto de lei para agilizar a 
transferência de veículos no Estado.

“Às vezes acontece de a transfe-
rência demorar para ser concluída e 
isso prejudica quem vendeu o veículo, 
porque ele ainda pode receber multas 
ou responder por alguma ação penal. 
O objetivo é fazer com que essa trans-
ferência seja de imediato”, destacou o 
presidente do TJ/AL, ressaltando que o 
projeto de lei deverá ser aprovado pela 
Assembleia Legislativa.
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Semana da Justiça pela Paz em 
Casa mobiliza Judiciário alagoano
Força-tarefa, coordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), intensificou a resolução de casos 
envolvendo violência contra a mulher

As três primeiras edições da cam-
panha “Justiça pela Paz em Casa” em 
Alagoas obtiveram resultados positi-
vos. Mais de 1.100 audiências de conci-
liação e instrução foram pautadas, con-
tribuindo para intensificar o combate à 
violência doméstica no Estado.

O lançamento da campanha em 
Alagoas foi marcado por uma cami-
nhada na orla de Ponta Verde, em 

Maceió. Realizado no Dia Internacional 
da Mulher (8 de março), o evento contou 
com participação do Judiciário, do 
Executivo (estadual e municipal) e de 
outras instituições parceiras. 

“O Poder Judiciário está preo-
cupado com os problemas atuais, a 
exemplo da questão da violência contra 
a mulher”, destacou o presidente do 
Tribunal de Justiça (TJ/AL), Washington 

Luiz, durante o lançamento da 1ª edição 
da campanha, em março de 2015.

Para a presidente da Associação 
Alagoana de Magistrados (Almagis), 
juíza Fátima Pirauá, o projeto não vai 
parar. “A intenção é dar visibilidade 
à questão da violência doméstica e 
mostrar que o Judiciário está cum-
prindo o seu papel, agilizando os pro-
cessos”, afirmou.

Mulheres defendem o fim da violência doméstica no Estado

Campanha
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Caminhada em defesa dos direitos da mulher reuniu centenas de pessoas na orla de Ponta Verde

Representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário aderiram à campanha da Semana da Justiça pela Paz em Casa

Edições

A primeira edição da Justiça pela 
Paz em Casa ocorreu de 9 a 13 de março, 
quando foram realizadas 782 audiên-
cias e proferidas 420 sentenças. Já a 
segunda edição, de 3 a 7 de agosto e, 
somente na Capital, julgou 41 processos 

que tramitavam no Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

A terceira foi entre os dias 30 de 
novembro e 4 de dezembro e pautou 120 
audiências em Maceió, 120 em Arapiraca 
e sete na Comarca de Maravilha. Além de 
audiências, foram realizados júris populares 

na Capital e no Interior do Estado. 

A força-tarefa, que mobilizou o 
Judiciário de todo o país, é coordenada 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
Durante a ação, houve distribuição de pan-
fletos contendo informações sobre vio-
lência doméstica e a Lei Maria da Penha.
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Juiz Paulo Zacarias durante 
audiência com vítima de 
violência doméstica

Washington Luiz participou 
da abertura da II Semana 
da Justiça pela Paz em 
Casa, em agosto de 2015

Presidente do TJ abriu a I 
Semana da Justiça pela Paz 
em Casa, em março de 2015
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Presidente do STF implanta 
audiências de custódia em AL
Objetivo é analisar a manutenção de prisões em flagrante; “Prender sem necessidade é fato que deve 
ser discutido”, reforça Washinton Luiz 

O Tribunal de Justiça de Alagoas implantou, em obediên-
cia ao princípio da dignidade humana, as audiências de custó-
dia, projeto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que prevê 
a apresentação perante um juiz de todos os presos em fla-
grante, em até 24h. 

Na audiências, o juiz analisa a necessidade de manutenção 
da prisão em flagrante, podendo liberar os acusados ou então 
submetê-los ao cumprimento de medidas cautelares.

“Aqueles que cometeram delitos de menor potencial 
ofensivo, têm residência fixa, têm uma ocupação lícita, são 

Ministro Lewandowski acompanha audiência de custódia realizada no TJ

Celeridade
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primários, podem perfeitamente responder o processo crimi-
nal em liberdade”, afirmou o ministro Ricardo Lewandowski, 
quando de sua visita a Alagoas, em outubro.

Quando esteve no Tribunal para a assinatura do termo de 
adesão, ao lado do presidente Washington Luiz Damasceno e 
do governador Renan Filho, o ministro frisou a precariedade do 
sistema penitenciário brasileiro e ratificou a importância de se 
respeitar o princípio da dignidade humana.

O desembargador Washington Luiz também enalte-
ceu as vantagens das audiências e parabenizou o ministro 
pelo empenho em implantá-las em todo o Brasil. “Os custos 
gerados com as prisões indevidas são extraordinários. Prender 

sem necessidade é um fato que deve ser discutido e coibido”, 
disse o presidente.

O CNJ lançou o projeto Audiência de Custódia em fevereiro 
de 2015, em parceria com o Ministério da Justiça e o Tribunal 
de Justiça de São Paulo. Nas audiências, também são ouvidos os 
representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
além dos advogados das partes.

Esse procedimento está previsto em pactos e trata-
dos internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto 
de San José (Costa Rica).

Desembargador Washington Luiz assina termo de adesão ao projeto 

Celeridade
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Concurso para juiz segue em 2016 
com disputa de 82 candidatos
Resultado final deve ser publicado no dia 28 de julho de 2016; inicialmente, são ofertadas 20 vagas, 
mas pode haver cadastro de reserva

Processo Seletivo

O concurso para magistrados do 
Poder Judiciário de Alagoas encerrou 
2015 com a divulgação dos nomes dos 
82 candidatos que continuam na disputa 
por uma das 20 vagas oferecidas. Eles 
foram aprovados na prova discursiva e 
terão direito à correção das provas de 
sentença cível e criminal, que também 
compõem a segunda fase do certame.

Dependendo do resultado dessas 
provas, realizadas no mês de novembro, 
os candidatos estarão habilitados para a 
terceira fase, constituída por sindicância 
da vida pregressa, exame psicotécnico e 

exames de sanidade física e mental, pre-
vista para abril.

Caso seja aprovado nesta etapa, o 
participante será submetido à prova oral, 
também eliminatória e classificatória, que 
deve ser realizada entre os dias 1º e 4 
de julho. A última fase, responsável pela 
classificação dos candidatos, será a ava-
liação de títulos. Os documentos devem 
ser entregues ainda na terceira etapa, 
para a efetivação da inscrição definitiva.

O concurso, organizado pela 
Fundação Carlos Chagas (FCC), teve início 
no dia 9 de agosto, com aplicação de prova 

objetiva nos campi da Faculdade Maurício 
de Nassau, no Farol e na Ponta Verde. Ao 
todo, 4.028 candidatos participaram da 
avaliação composta por 100 questões.

Em caso de aprovação superior ao 
número de vagas, haverá formação de 
cadastro de reserva. O resultado final 
deve ser publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico (DJE), em 28 de julho. O último 
concurso para magistrados do TJ/AL ofe-
receu 15 vagas e foi concluído em 2010. 

A relação com o nome dos parti-
cipantes que continuam na disputa foi 
divulgada no DJE do dia 15 de dezembro.

Mais de 4 mil candidatos se inscreveram no certame Aprovados integrarão o Poder Judiciário de Alagoas
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O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/
AL) obteve bons resultados no cumpri-
mento das metas de 2015 da Estratégia 
Nacional de Justiça e Segurança Pública 
(Enasp). Entre os Tribunais de pequeno 
porte, o TJ/AL obteve o primeiro lugar no 
julgamento das ações penais de crimes 
dolosos contra a vida suspensas em 31 de 
outubro de 2014 e com denúncia aceita 
pela Justiça até 31 de dezembro de 2009. 

Foram 146 processos julgados pela 
Corte alagoana, que ficou à frente, por 
exemplo, do TJ de Rondônia (71) e do TJ 
do Mato Grosso do Sul (38). Em relação 
ao percentual de cumprimento da meta, 
o TJ/AL obteve o segundo lugar, com 
6,7%. Em primeiro ficou o TJ/RO (12,5%) 
e, em terceiro, o TJ/MS (6,5%).

Processos em tramitação

Outra meta da Enasp diz respeito 
às ações penais de crimes dolosos 

TJ de Alagoas se destaca no cumprimento 
das metas de 2015 da Enasp
Estabelecidas em 2010, as metas buscam acelerar e destravar processos penais envolvendo crimes 
dolosos contra a vida em tramitação no Judiciário 

contra a vida que tiveram denúncia 
recebida até 31 de dezembro de 2009 
e que não haviam sido julgadas até 31 
de outubro de 2014. Dos 574 proces-
sos desse tipo em tramitação, o TJ/AL 
julgou, no ano passado, 178, atingindo 
o segundo lugar. Em primeiro lugar 
ficou a Corte de Justiça do Estado do 
Tocantins, com 216.

Efetividade de execução

Em relação à “efetividade de exe-
cução” (julgamento de processos que 
tiveram sentença condenatória transi-
tada em julgado até 31 de dezembro de 
2013 e cujo cumprimento da pena pelo 
réu não iniciou até 1º de março de 2015), 
o TJ/AL ficou em quarto lugar. Das 52 
ações existentes no acervo, o Judiciário 
alagoano conseguiu iniciar a execução 
de penas em 14 delas (26,9% no índice 
de cumprimento).

Semana Nacional do Júri

A Semana Nacional do Júri, promo-
vida entre os dias 13 e 17 de abril de 
2015, contribuiu para o cumprimento 
das metas da Enasp em Alagoas. Dos 81 
julgamentos pautados, 68 foram efetiva-
mente realizados (índice de 83,95%). Ao 
todo, foram julgados 74 réus, dos quais 
35 restaram condenados. 

Gestor das metas

A Estratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública tem o objetivo de pro-
mover a articulação dos órgãos respon-
sáveis pela segurança pública, reunir e 
coordenar as ações de combate à vio-
lência e traçar políticas nacionais na 
área. Lançada em fevereiro de 2010, a 
iniciativa é resultado de parceria entre 
os Conselhos Nacionais do Ministério 
Público (CNMP) e de Justiça (CNJ) e o 
Ministério da Justiça (MJ).

Em Alagoas, o gestor das metas 
da Enasp é o desembargador Otávio 
Leão Praxedes, que avaliou como posi-
tivo o resultado alcançado pelo TJ/AL. 
“Reconheço que o excelente resultado 
é fruto do empenho de todos, notada-
mente dos colegas juízes que, entre 
tantos processos sob gestão, dedicaram 
atenção aos feitos criminais relaciona-
dos com as referidas metas. Ressalto 
também o valoroso suporte do presi-
dente e do corregedor do Tribunal de 
Justiça de Alagoas, que sempre oferta-
ram o apoio necessário à execução das 
metas”, afirmou o desembargador.Desembargador Otávio Praxedes, gestor das metas da Enasp em Alagoas
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1.400 servidores beneficiados 
com auxílio-saúde
Cúpula diretiva levou em consideração zelo pelas condições de saúde e qualidade de vida no trabalho 
para viabilizar benefício

Após aprovação pelo Pleno do Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJ/AL), foi implantado, em agosto, o auxílio-saúde 
para os servidores do Judiciário. O valor é de R$ 200 para ser-
vidores com idade até 58 anos, e R$ 300 a partir de 59 anos 
completos. Mais de 1.400 recebem o benefício. 

Segundo o presidente Washington Luiz, o zelo pelas condi-
ções de saúde, com vistas ao bem-estar e à qualidade de vida no 
trabalho, foi levado em consideração pela cúpula diretiva para a 
proposição do auxílio, previsto no Plano Estratégico do Judiciário.

“Tivemos o aval de todos os desembargadores. Não 
é uma conquista da presidência, é de todos. O benefício 

Presidente Washington Luiz anuncia implantação 
do auxílio-saúde na folha salarial

contribui para o bem-estar dos servidores ”, reconheceu o 
presidente. O auxílio-saúde também está previsto na lei esta-
dual 7.210/2010, que trata do Plano de Cargos e Carreiras do 
Judiciário de Alagoas.

O projeto aprovado estabelece que o servidor deverá arcar 
com a diferença caso a mensalidade de seu plano de saúde ou 
seguro saúde supere o valor do auxílio. 

Os servidores que realizam o pagamento de forma inde-
pendente devem comprovar anualmente o pagamento das 
mensalidades, no mês de janeiro, o que não é exigido dos que 
pagam por desconto em folha.

Servidores reunidos no Pleno do TJ conhecem 
detalhes da implantação do auxílio-saúde

Recursos Humanos
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73 unidades judiciárias 
atingem padrão de excelência
Aferição levou em consideração critérios como taxa de congestionamento, produtividade, entre 
outros; dados foram coletados de dezembro de 2014 a novembro de 2015 pela APMP

Setenta e três unidades judiciárias do Estado foram pre-
miadas na solenidade do Juízo Proativo, em solenidade pro-
movida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), na sede 
da Escola Superior da Magistratura (Esmal). A aferição das 
Varas e Juizados que atingiram o padrão de excelência foi 
feita de dezembro de 2014 a novembro de 2015 e levou em 

conta indicadores como taxa de congestionamento, produti-
vidade, agilidade no julgamento, tempo médio de sentenças, 
entre outros.

“Todas essas unidades, em 2015, mostraram empenho em 
dar celeridade aos processos. Os números demonstram isso e o 
mais interessante é que temos perspectivas de avançar muito 

Juízo Proativo

Medalha entregue a magistrados e servidores durante solenidade do Juízo Proativo
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3ª Entrância - Varas Cíveis e Residuais de 
Penedo, Arapiraca e Maceió, inclusive 28ª Vara 
Cível da Capital

2ª Vara Cível Arapiraca, 3ª Vara Cível Arapiraca, 6ª Vara Cível Maceió, 
8ª Vara Cível Maceió, 9ª Vara Cível Maceió, 28ª Vara Cível Maceió

3ª Entrância - Varas de Família da Capital e de 
Família e Sucessões de Arapiraca

7ª Vara Cível Arapiraca, 9ª Vara Cível Arapiraca, 10ª Vara Cível 
Arapiraca, 22ª Vara Cível Maceió, 23ª Vara Cível Maceió, 24ª Vara 
Cível Maceió, 26ª Vara Cível Maceió

3ª Entrância - Vara de Sucessões da Capital 20ª Vara Cível Maceió

3ª Entrância - Varas Criminais, inclusive a de 
delitos de trânsito e crimes contra a criança, 
adolescente e o idoso, infância e juventude 
e Juizado da Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher

1ª Vara/Infância Arapiraca, 1ª Vara Criminal Maceió, 3ª Vara Criminal 
Maceió, 4ª Vara Criminal Maceió, 10ª Vara Criminal Maceió, 12ª Vara 
Criminal Maceió, 4ª Vara Criminal Penedo

3ª Entrância - Varas de Execução Penal 11ª Vara Criminal Maceió, 16ª Vara Criminal Maceió

3ª Entrância - Varas da Fazenda (Arapiraca e 
Capital)

18ª Vara Cível Maceió

JECC de 3ª Entrância - Juizados em Comarcas de 
3ª Entrância

1º JECC Arapiraca, 2º JECC Arapiraca, 1º JECC Maceió, 2º JECC Maceió, 
3º JECC Maceió, 7º JECC Maceió, 8º JECC Maceió, 9º JECC Maceió, 10º 
JECC Maceió, 11º JECC Maceió, 12º JECC Maceió

2ª Entrância - Vara Única e Vara com mais de 
uma competência material

2ª Vara Delmiro Gouveia, Murici, Pão de Açúcar, São José da Laje, 1ª 
Vara Palmeira dos Índios, 1ª Vara Porto Calvo, 2ª Vara Porto Calvo, 1ª 
Vara Rio Largo, 1ª Vara Santana do Ipanema, 1ª Vara São Miguel dos 
Campos

2ª Entrância - Vara Cível
2ª Vara Palmeira dos Índios, 3ª Vara Palmeira dos Índios, 2ª Vara Rio 
Largo, 2ª Vara São Miguel dos Campos

2ª Entrância - Vara Criminal
3ª Vara Santana do Ipanema, 3ª Vara São Miguel dos Campos, 3ª Vara 
União dos Palmares

JECC de 2ª Entrância - Juizados em Comarca de 
2ª Entrância

JECC Delmiro Gouveia, JECC Palmeira dos Índios, JECC Rio Largo, JECC 
Santana do Ipanema, JECC São Miguel dos Campos, JECC União dos 
Palmares

1ª Entrância - Vara Única
Água Branca, Anadia, Batalha, Boca da Mata, Campo Alegre, Feira 
Grande, Igaci, Limoeiro de Anadia, Piaçabuçu, Piranhas, Porto Real do 
Colégio, Quebrangulo, São Sebastião, Taquarana, Traipu

mais em 2016”, avaliou o presidente do TJ/AL, desembargador 
Washington Luiz Damasceno Freitas.

O número de premiados nesta edição do Juízo Proativo 
é quase 38% maior em comparação ao do evento de 2014, 
quando foram agraciadas 53 unidades. Juízes e servidores 
receberam medalhas, certificados e auxílio para a realização 
de cursos. 

De acordo com o assessor-chefe da Assessoria de 
Planejamento e Modernização do Poder Judiciário de Alagoas 
(APMP), Clóvis Gomes, houve uma evolução no modo de traba-
lho das Varas e dos Juizados. 

“Também percebemos avanços na produtividade e na 
forma de acompanhar os resultados. Esse prêmio tem o viés 
de reconhecer os melhores desempenhos e, dentro desse con-
texto, servir como ferramenta de controle de planejamento das 
atividades”, ressaltou.

O Juízo Proativo foi instituído pelo Pleno do Tribunal de 
Justiça em janeiro de 2014 com o objetivo de melhorar a pres-
tação jurisdicional, além de reconhecer os resultados obtidos 
pelos magistrados e servidores, proporcionando motivação nas 
atividades desenvolvidas.

Confira abaixo as unidades agraciadas:
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TJ arrecada R$ 140 mil com 
leilão de bens inservíveis
Materiais de informática, eletrodomésticos e veículos foram vendidos; ação gera economia no 
aluguel de galpões

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/
AL) arrecadou R$ 140 mil com o leilão de 
bens inservíveis ao Judiciário, realizado no 
dia 10 de dezembro. Mais de 13 mil itens, 
divididos em 128 lotes, foram colocados 
à venda. Destes, 59 envolviam veículos, 
bens alienados por decisões judiciais e 
objetos sem utilidade para a Justiça.

O leilão foi realizado presencial-
mente e online, no site da empresa 

Leilão Judicial Eletrônico. De acordo 
com o juiz Roldão Oliveira Neto, pre-
sidente da comissão encarregada de 
cadastrar, avaliar, classificar e organizar 
os bens destinados à venda, esse pri-
meiro leilão servirá como experiência 
para os próximos.

Ainda segundo o magistrado, além 
da economia gerada com a desocu-
pação dos galpões onde os produtos 

estavam armazenados (em torno de 
R$ 50 mil por mês), o trabalho realizado 
pela comissão vai subsidiar uma gestão 
mais inteligente dos bens inservíveis 
ao Tribunal de Justiça.

“Vamos proceder para que os bens 
enviados à Justiça não se acumulem de 
forma desordenada e possam receber a 
correta destinação ainda em bom estado, 
subsidiando novos leilões”, afirmou.

Funcionárias de empresa responsável por leilão orientam 
interessados em adquirir bens inservíveis ao Judiciário

Interessados observam lista de bens inservíveis antes 
da apresentação de propostas para aquisição
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Catalogação
A Comissão de Levantamento 

e Avaliação de Bens Inservíveis 
do TJ/AL concluiu, em outubro, 
a catalogação de mais de 22 mil 
itens declarados inservíveis ao 
Judiciário. O levantamento foi 
realizado em quatro galpões do 
Judiciário nos bairros do Jaraguá, 
Feitosa e Barro Duro.

A ação de se desfazer de 
bens declarados inservíveis, 
assim como dos bens envolvidos 
em processos de execução civil, 
cumpre exigência legal e foi idea-
lizada pela Presidência do TJ/AL, 
em parceria com a Corregedoria-
Geral da Justiça (CGJ/AL).

Presidente Washington Luiz esclarece detalhes do primeiro leilão virtual do TJ

Participantes do leilão conferem propostas em telão, em auditório no Fórum da Capital

Leilão

Responsáveis pela catalogação inspecionam bens inservíveis ao Judiciário

Participante dá lance durante leilão
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TJ intermedeia conciliações e 
Prefeitura arrecada R$ 7,8 milhões
Mutirão de conciliação fiscal organizado pelo Judiciário garantiu a regularização de débitos 
municipais e estaduais

Em uma ação inédita no Estado, 
Tribunal de Justiça, Governo e 
Prefeitura promoveram mutirão fiscal 
com o objetivo de sensibilizar contri-
buintes para a importância da regulari-
zação de débitos junto aos cofres públi-
cos. A ação, realizada entre os dias 17 
e 20 de novembro, ocorreu no Ginásio 
do Sesi, na Capital.

Em quatro dias, foram negociados 
R$  7,8 milhões em impostos munici-
pais. Segundo o secretário de finanças 
de Maceió, Gustavo Novaes, o Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi o 
mais negociado. “Das 2.250 negocia-
ções efetivadas, mais de 70% envolve-
ram IPTU”, ressaltou. 

Para o presidente do TJ/AL, desem-
bargador Washington Luiz Freitas, a ini-
ciativa foi positiva. “As pessoas aten-
deram ao convite do Judiciário e foram 
negociar suas dívidas. É bem provável 
que em 2016 venhamos a repetir essa 
parceria”, comentou.

O juiz Maurílio Ferraz, titular da 15ª 
Vara Cível e coordenador do mutirão, 

Milhares de contribuintes compareceram ao ginásio do Sesi, em Maceió, para regularizar pendências

também destacou a quantidade de 
pessoas que compareceram ao evento 
“Mais de mil pessoas por dia tenta-
vam resolver suas pendências junto ao 
Estado e ao Município”, afirmou. 

Os contribuintes também apro-
veitaram a iniciativa para renego-
ciar o Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). O secre-
tário-adjunto da Fazenda do Estado, 
Helder Lima disse que em Alagoas são 
mais de R$ 50 milhões negociados no 
pagamento de impostos. 

Execução Fiscal
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Contribuintes aproveitam mutirão 
para quitar débitos fiscais

Juízes Maurílio Ferraz e André Gêda, coordenadores do 
mutirão, dialogam com cidadão que negociava pendências

Execução Fiscal

Contribuintes
Para a servidora pública Maria Helena 

Santos, a oportunidade de liquidar suas 
dívidas trouxe paz novamente à sua vida. Ela 
pagou contas de IPTU e IPVA. 

“Há dois anos não pagava o IPVA do meu 
carro e vivia angustiada. Resolvi compare-
cer ao mutirão, consegui regularizar minha 
situação e saí com a sensação de dever cum-
prido”, disse.

O juiz aposentado Romildo da Silva 
Monteiro também participou da iniciativa e 
regularizou o pagamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) de seu imóvel. 
“Perdi uns carnês e vim aqui resolver a situa-
ção. Essa foi uma excelente iniciativa”.

Maria Helena, moradora da capital, aproveitou a oportunidade 
para quitar pendências junto à Prefeitura 
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TJ reforma e constrói unidades para 
melhorar prestação jurisdicional
Juizado da Fazenda Pública de Maceió e Fórum provisório de Marechal Deodoro foram algumas das 
obras entregues em 2015

Justiça estadual entrega Fórum renovado à população de Junqueiro

Atento às necessidades de investir 
nas estruturas físicas do Poder Judiciário 
de Alagoas, o presidente Washington 
Luiz Damasceno Freitas acompanhou os 
trabalhos do Departamento Central de 

Engenharia e Arquitetura (DCEA) e visitou 
o prédio onde vão funcionar os quatro 
Juizados Especiais e a Turma Recursal 
de Arapiraca. Esteve ainda nos fóruns de 
Atalaia, Maribondo e Palmeira dos Índios. 

Em Atalaia, será feita uma reforma 
geral no prédio, desde a fachada até os 
espaços internos. No Fórum de Maribondo 
deverá ser instalado um elevador para 
atender às normas de acessibilidade 

Modernização
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exigidas pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O motivo da visita à Comarca 
de Palmeira dos Índios foi conhecer o local 
onde está funcionando o Fórum enquanto 
a nova sede é construída.

Unidades entregues

O Fórum de Junqueiro foi com-
pletamente renovado. Foram investi-
dos R$ 137 mil na obra. Custeada pelo 

Fundo Especial de Modernização do 
Poder Judiciário (Funjuris), a obra incluiu 
a adaptação de uma sala para utiliza-
ção de advogados e defensores públi-
cos e a conversão de um local em cela, 
para receber réus presos que forem ser 
ouvidos em audiências. Toda a rede elé-
trica foi refeita, assim como a rede lógica, 
para comunicação interna entre compu-
tadores e acesso à internet.

Em junho, o Juizado Especial da 
Fazenda Pública da Capital, na avenida 
Fernandes Lima, no bairro do Farol, foi 
inaugurado. A unidade tem competên-
cia para processar, conciliar, julgar e 
executar as causas cíveis de interesse 
do Estado de Alagoas e do Município 
de Maceió, das autarquias, fundações e 
empresas públicas a eles vinculadas, até 
o valor de 60 salários mínimos.

6º Juizado Especial e Fórum de 
Marechal Deodoro reformados

Em setembro, o Poder Judiciário 
reinaugurou o 6º Juizado Especial 
Cível e Criminal da Capital e entre-
gou o Fórum provisório de Marechal 
Deodoro. O 6º JECC, que funciona 
na Rodoviária de Maceió, foi total-
mente reformado. Os espaços foram 
reorganizados e a área ampliada de 
356m² para 492m². O local conta 
com três salas para conciliação, 
salas para advogados, Ministério 
Público e Defensoria, entre outros, 
de acordo com os padrões recomen-
dados pelo CNJ.

O prédio provisório do Fórum 
de Marechal Deodoro, localizado 
na Praia do Francês, foi inaugu-
rado no dia 17 daquele mês e na 
ocasião também foi instalada a 2ª 
Vara da Comarca, criada para ace-
lerar a tramitação dos processos. 
O prédio conta com duas salas de 
audiência, salas para a Defensoria 
Pública, Ordem dos Advogados do 
Brasil, Ministério Público, Central 
de Mandados, entre outros espaços. 6º Juizado da Capital foi inaugurado em 11 de setembro de 2015

Modernização
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Licitações e ordens de serviço foram 
autorizadas no primeiro ano da gestão

No primeiro ano de sua gestão, o desembargador Washington 
Luiz Freitas também autorizou o início das licitações para reformas 
das unidades de Água Branca, Pão de Açúcar, Taquarana, Passo de 
Ca maragibe e Matriz de Camaragibe, além do estacionamento externo 
da sede do Tribunal. Houve ainda ordem de serviço para a constru-
ção do JECC de Santana do Ipanema, orçado em R$ 1.283.012,28.

Foram assinadas ainda ordens de serviço para execu-
ção de manutenções e adequações preventivas do prédio do 

Almoxarifado e Patrimônio do TJ/AL, do Fórum de Água Branca, 
do estacionamento da Praça do Camelô, do Setor de Transportes, 
além da realocação do Fórum de Passo de Camaragibe.

O DCEA também deu início, em dezembro, às reformas 
nas salas de videoconferência do Sistema Prisional, tanto da 
capital quanto do Agreste. Com isso, presos não precisarão 
mais se deslocar para unidades judiciárias a fim de participar 
das audiências.

TJ inaugura Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Tribunal contratou empresa para 
gerenciar construções e reformas

Washington Luiz visitou local onde será 
construído Fórum de Rio Largo

Fórum de Marechal Deodoro foi inaugurado em setembro de 2015

Modernização
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Regularizada propriedade de 
2.770 imóveis em nove municípios 
Apoiado pela Presidência, programa de regularização fundiária da Corregedoria Geral contempla 
pessoas com menor poder aquisitivo

O programa de regularização fundiária do Poder Judiciário 
de Alagoas - o Moradia Legal II - entregou 2.770 títulos de 
propriedade no ano de 2015, em nove municípios alagoanos, 
beneficiando mais de 12 mil pessoas. Mais de 70 prefeituras já 

aderiram ao programa, que contempla a população de menor 
poder aquisitivo. 

A entrega das escrituras foi feita em Poço das Trincheiras 
(170), Marechal Deodoro (500), Taquarana (340), Junqueiro 

Moradia Legal II

340 famílias foram beneficiadas pelo 
Moradia Legal II em Taquarana

421 moradores de Junqueiro receberam as 
escrituras de suas casas em outubro de 2015

Moradores de Marechal Deodoro receberam 
escrituras pelo Moradia Legal

Judiciário entregou 170 escrituras para moradores 
de Poço das Trincheiras no dia 4 de setembro



35Moradia Legal II

“Tem que documentar a posse da 
casa, né? Senão não é dono”

O agricultor Jacó Santos, de 66 anos, morador de Poço das Trincheiras, 
Sertão de Alagoas, foi um dos contemplados pelo programa Moradia 
Legal II. Após 34 anos de espera, ele pode dizer que é oficialmente dono 
da casa que construiu no terreno dado de presente, na época, por um tio. 
“Tem que documentar a posse da casa, né? Senão não é dono”, ressaltou. 

A dona de casa Maria dos Santos, 62, disse ter esperado durante 
muito tempo para comprovar que a casa que possui, localizada no con-
junto Terra da Esperança, em Marechal Deodoro, era sua perante a lei. 
Com apoio da Corregedoria, ela conseguiu regularizar o imóvel.

“Há mais de dez anos tenho essa casa e não esperava receber a 
escritura. Fiz o cadastro na Prefeitura e fiquei aguardando até o dia 
de hoje. Estou bem satisfeita em ter recebido esse documento. Posso 
comprovar que a casa é minha”, disse, emocionada.

Legalização da casa comprada “de boca”

Morando com 11 filhos em uma pequena casa no município de 
Mata Grande, no Sertão de Alagoas, a dona de casa Lenira Barbosa 
temia perder o imóvel que, segundo ela, foi comprado “de boca” e sem 
nenhum tipo de documento. 

“Agora tenho motivos de sobra pra comemorar. Comprei essa casa 
a uma mulher e tinha aquele medo que ela tomasse de volta. Com esse 
documento, posso dizer que a casa é minha e dos meus filhos. Quero 
terminar o acabamento, rebocar as paredes, trocar o telhado e fazer 
mais um banheiro. Esse é meu sonho”. 

(420), Porto Calvo (300), São José da Tapera (150), Cacimbinhas 
(430), Mata Grande (150) e Piranhas (310).

Para o presidente do Tribunal de Justiça (TJ/AL), 
Washington Luiz Freitas, a regularização dos imóveis promove 
cidadania. “É uma imensa satisfação contribuir para a con-
cretização do sonho de milhares de pessoas. O sentimento é 
bom, de dever cumprido”, afirmou o desembargador, ressal-
tando que as pessoas estão confiantes no programa e no tra-
balho da Justiça no Estado.

Com as escrituras, os moradores podem adquirir emprés-
timos junto aos bancos para reformas e compra de mobília. 
Outro benefício é a valorização que os imóveis passam a 
ter. “É um programa de imensa relevância social, que conta 

com a colaboração de parceiros como o Governo do Estado, 
Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais. Eles ajudaram a 
elaborar a legislação para que os municípios doassem as áreas 
contempladas pelo programa sem pagar impostos”, disse o 
corregedor da Justiça, Klever Loureiro. 

Coordenador do programa, o juiz Carlos Cavalcanti 
lembrou que a entrega dos títulos de propriedade é fruto 
ainda do empenho das equipes das prefeituras e dos cartó-
rios, por meio da Associação dos Notários e Registradores de 
Alagoas (Anoreg-AL). “As pessoas poderão dizer que são donas 
de fato e de direito de suas casas, que passarão a valer mais. 
É mais segurança para resguardar os imóveis, que são bens 
de família”, enfatizou. 

Dona Lenira Barbosa disse se sentir mais segura 
com o título de propriedade de seu imóvel
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Cerca de 700 armas de fogo, entre 
revólveres, pistolas e espingardas que 
estão vinculadas a processos judi-
ciais conclusos, foram entregues pela 
Corregedoria-Geral da Justiça ao 59º 
Batalhão de Infantaria Motorizado (59º 
BIMtz), em maio, setembro e novembro 
de 2015, para destruição. 

As armas encaminhadas ao Exército 
Brasileiro estavam no Centro de Custódia 
de Armas e Munições (CCAM), setor do 
Judiciário de Alagoas onde ficam abriga-
dos os artefatos apreendidos pelas forças 
policiais durante operações de combate 
à criminalidade, na capital e no interior.

Para o corregedor-geral da Justiça, 
desembargador Klever Rêgo Loureiro, 
a iniciativa reforça a parceria entre o 
Judiciário alagoano e o Exército para 
retirar de circulação as armas de fogo 
utilizadas em crimes diversos. 

“As Forças Armadas e o Poder 
Judiciário estão atentos ao combate ao 
crime, evitando que essas armas retor-
nem à sociedade, visto que muitas são 
de grosso calibre, a exemplo de subme-
tralhadoras. A Lei do Desarmamento res-
salta o dever de haver uma fiscalização, 
bem como o CNJ, que recomenda cele-
ridade para que esses objetos tenham 
uma correta destinação”, destacou o 
corregedor.

Segundo o tenente Sarmento, 
muitas dessas armas foram apreendi-
das pelas Polícias Civil e Militar e enca-
minhadas para o Judiciário. 

Exército e Judiciário unidos 
no combate ao crime
Corregedoria da Justiça encaminha ao Exército Brasileiro 700 armas para destruição; artefatos 
estavam vinculados a processos criminais

“O Exército faz a destruição das armas 
para evitar que retornem para as mãos dos 
bandidos. Outras instituições, como Polícia 

Corregedor Klever Loureiro durante solenidade de entrega 
de armas para destruição pelo Exército Brasileiro

Federal e Polícia Rodoviária Federal, 
também encaminham para cá armas de 
fogo para serem destruídas”, informou.

Segurança
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Ceij auxilia trabalho nas Varas da 
Infância e Juventude do Estado
Coordenadoria realizou reunião com magistrados e diretores de entidades de acolhimento com o 
objetivo de melhorar o atendimento a crianças e adolescentes

Psicóloga Camila Loiola e assistente 
social Milena Ferro auxiliam o trabalho 
de magistrados e servidores das Varas 
da Infância e Juventude do Estado

A Coordenadoria Estadual da 
Infância e Juventude (Ceij) passou a 
contar com uma equipe interprofissio-
nal composta pela psicóloga Camila 
Loiola e pela assistente social Milena 
Ferro para auxiliar o trabalho de magis-
trados e servidores das Varas da Infância 
e Juventude do Estado.

A Coordenadoria reuniu, no dia 15 
de setembro, os magistrados que atuam 
na área para informar acerca do forneci-
mento de suporte psicossocial aos pro-
cessos relacionados à adoção, guarda, 
tutela e atos infracionais, bem como 
sobre a realização de capacitações.

A equipe técnica da Ceij também 
visitou as Varas da Infância e Juventude e 
as entidades de acolhimento da Capital, 
no intuito de conversar com servido-
res, diretores, psicólogos e assistentes 

sociais para saber acerca de suas res-
pectivas atribuições e da relação com o 
Poder Judiciário.

A comissão é presidida pelo corre-
gedor Klever Rêgo Loureiro e tem como 
membros os juízes Carlos Cavalcanti e 
Ney Alcântara e o secretário da Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção (Cejai), 
Hamilton Ramos. A Ceij foi instituída 
seguindo a resolução nº 94/2009 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e atua 
de modo a buscar o aprimoramento da 
estrutura do Judiciário na área da infân-
cia e juventude. 

A estrutura física e o suporte mate-
rial desses locais foram alguns dos 
aspectos observados durante as visitas. 
Um questionário foi aplicado acerca das 
principais demandas e impasses para a 
execução dos trabalhos, o que resultou 

na elaboração de um relatório entre-
gue à Presidência do Tribunal de Justiça 
para subsidiar futuras políticas relativas 
à infância e juventude.

Coordenadores das entidades, 
além de integrantes de equipes técni-
cas, participaram de reunião realizada 
na Corregedoria no dia 16 de novembro 
para debater ações visando melhorar o 
atendimento a crianças e adolescentes.

Entre suas atribuições estão o apri-
moramento da estrutura do Judiciário no 
atendimento a crianças e adolescentes, 
planejamento, supervisão e orientação, 
no plano administrativo, do funciona-
mento das Varas da Infância e Juventude, 
exercendo as atribuições de gestão esta-
dual dos Cadastros Nacionais da Infância 
e Juventude, visando à melhoria da pres-
tação jurisdicional. 

Apoio Técnico
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Ouvidoria Judiciária recebe 
1.441 manifestações em 2015
Órgão, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça, é um canal direto de comunicação do cidadão com o 
Poder Judiciário 

A Ouvidoria Judiciária, vinculada à Corregedoria-Geral 
da Justiça de Alagoas, recebeu no ano de 2015 um total de 
1.441 manifestações, sendo a maioria relacionada a ques-
tões processuais. Segundo o ouvidor Manoel Tenório, a alta 
demanda demonstra a confiança do jurisdicionado no órgão, 
instituído com o propósito de ampliar a voz do cidadão no 
âmbito da Justiça.

“Os magistrados e servidores têm uma boa receptividade 
diante das nossas demandas. Costumamos tratar de procedi-
mentos relacionados ao 1º grau e encaminhamos as demais 
solicitações os setores responsáveis”, explicou Manoel Tenório.

A Ouvidoria foi criada a partir da lei nº 6.564, de 5 de 
janeiro de 2005. Entre suas atribuições está o recebimento 
de sugestões de aprimoramento da prestação jurisdicional, 

reclamações, elogios e pedidos de informações sobre as ativi-
dades do Poder Judiciário.

O órgão é composto ainda pelos servidores Aquino Moura, 
Cacilda Granja e Hilda Araújo.

Atendimento

A Ouvidoria funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 
13h30, no prédio do Tribunal de Justiça, no Centro. O cidadão 
pode se dirigir ao órgão ou se manifestar por meio de cartas 
(Praça Deodoro, n° 319, Edifício Desembargador Edgar Valente 
de Lima, 2° andar, Centro - CEP: 57.020-919, Maceió-AL), e-mail 
(ouvidoria@tjal.jus.br) ou por telefone (82 4009.3256). 

Em todos os casos é obrigatória a identificação do mani-
festante, de acordo com a resolução n° 03/2005. O sigilo, no 
entanto, é assegurado, quando solicitado.

Cidadania

Manoel Tenório: “Os magistrados e 
servidores têm uma boa receptividade 
diante das nossas demandas”

mailto:ouvidoria@tjal.jus.br
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Justiça Itinerante beneficia cerca 
de 32 mil pessoas em todo o Estado
Em 2015, foram emitidos 5.152 documentos e proferidas 4.638 sentenças; casamentos coletivos 
oficializaram a união de 2.307 casais 

As ações desenvolvidas pelo projeto 
Justiça Itinerante, em 2015, beneficiaram 
31.904 pessoas. Foram 6.797 audiên-
cias realizadas, 4.638 sentenças profe-
ridas, 5.152 documentos emitidos e 25 
casamentos coletivos organizados, com 
2.307 casais no total, além de ativida-
des nas áreas de educação e bem-estar.

Para o coordenador do projeto, 
juiz André Gêda, os resultados obtidos 
durante o ano foram satisfatórios. 
“Avalio o trabalho da equipe de forma 

exitosa, pois os números demonstram 
que o Justiça Itinerante alcançou milha-
res de cidadãos, tanto na Capital quanto 
no interior do Estado”, afirmou.

Ainda segundo o magistrado, foram 
39 etapas do projeto em 2015. Uma 
das ações de destaque foi o casamento 
coletivo realizado no mês de outubro, 
no Sistema Prisional de Alagoas. Na 
ocasião, 256 detentos participaram do 
evento, que teve apoio da Secretaria de 
Ressocialização e Inclusão Social (Seris).

Outra cerimônia foi a que oficializou a 
união de 14 casais homoafetivos, no dia 7 
de dezembro, no Complexo Cultural Teatro 
Deodoro. “O casamento significa cidadania, 
geração de direitos, legalização de um rela-
cionamento composto de amor, amizade e 
afetividade”, destacou André Gêda.

Justiça nos Bairros

O projeto Justiça Itinerante esteve, 
no ano de 2015, nos bairros de Cruz das 
Almas e Benedito Bentes, na Capital, 

Casal oficializa união em solenidade promovida pelo Justiça Itinerante, do Poder Judiciário de Alagoas
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Mais de mil cidadãos em Campo Alegre foram 
atendidos em mutirão no mês de junho

Ação Social

levando atendimento para 8.000 pessoas 
e solucionando 710 processos de menor 
complexidade (divórcio consensual, 
alvará judicial, retificação de registro, ali-
mentos e suprimento de óbito). Houve 
ainda a emissão de 1.909 documen-
tos, como RG, CPF, Carteira de Trabalho, 
Título de Eleitor e Cartão SUS. O formato 
do Justiça nos Bairros também foi levado 
para o interior do Estado, em São José da 
Tapera, Campo Alegre e Delmiro Gouveia.

Parcerias

A parceria com o Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (NJUS), do Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJ/AL), contribuiu para a realização 
das Semanas Estaduais de Conciliação e 
da Semana Nacional de Conciliação. Foram 
promovidas 2.346 audiências e proferidas 
1.516 sentenças, nessas três etapas.

Já a parceria com a Coordenação dos 
Juizados Especiais do TJ/AL resultou na 

realização de dois mutirões no 9º e 10º 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
da Capital, com 1.729 audiências e 
1.109 sentenças. O Justiça Itinerante 
também participou da ação “Governo 
Presente”, realizada nos municípios 
de Arapiraca e Coruripe, além de muti-
rões da Defensoria Pública e dos ciclos 
de conciliação solicitados pela Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seccional de 
Alagoas (OAB/AL).

Juiz André Gêda oficializa união civil de  
45 casais em Rio Largo

Tribunal de Justiça e Seris promoveram o 
casamento de 256 reeducandos

Justiça Itinerante atendeu cerca de 3.000 
pessoas no Benedito Bentes
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Varas e Juizados de Alagoas 
julgam 113.185 processos
Número é 6,16% maior em comparação com 2014, quando foram julgadas 106.614 ações, informa 
Assessoria de Planejamento e Modernização

As Varas e Juizados da Capital e do Interior de Alagoas 
julgaram 113.185 processos em 2015. O número é 6,16% 
maior em comparação ao ano de 2014, quando foram julgadas 
106.614 ações, de acordo com a Assessoria de Planejamento e 
Modernização do Poder Judiciário de Alagoas (APMP). 

Ingressaram na Justiça de 1º Grau 137.169 ações, sendo 
103.125 nas entrâncias e 34.044 nos Juizados. A 3ª entrân-
cia, composta pelas comarcas de Maceió, Arapiraca e Penedo, 

Novos processos de 1º grau (2015)

137.169 ações: 

103.125 nas entrâncias

34.044 nos Juizados

 2014

 2015

Crescimento de julgados: 6,16%

Processos julgados

113.185

106.614

Fonte: Assessoria de Planejamento e Modernização do Judiciário (APMP)

Processos por entrância

3ª: 54.960

1ª: 22.198
2ª: 25.967

contribuiu com 54.960 processos novos. A 2ª e a 1ª entrâncias 
contabilizaram 25.967 e 22.198 novas ações, respectivamente.

Conciliação

Foram 70.756 audiências realizadas no 1º Grau de 
Jurisdição, em 2015, sendo 40.669 apenas nos Juizados 
Especiais. As varas da Capital e do Interior alcançaram 17% no 
índice de conciliação, enquanto que os Juizados atingiram 30%.

Juíza Emanuela Porangaba durante 
audiência na capital de Alagoas

Juíza Clarissa Mascarenhas conduz 
audiência de conciliação, em Maceió

Juíza Luana de Freiras durante audiência 
cível em mutirão do Judidiário 

http://www.tjal.jus.br/comunicacao2.php?pag=verNoticia&not=9487


42Interagindo

Desembargadores julgam processos 
em faculdade pública de Arapiraca
1ª Câmara Cível do TJ promoveu sessão ordinária para 200 alunos da Universidade Estadual de 
Alagoas (Uneal)

Duzentos estudantes do curso de 
Direito da Universidade Estadual de 
Alagoas (Uneal), em Arapiraca, assistiram, 
em novembro de 2015, a uma sessão da 
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJ/AL). O deslocamento dos 
desembargadores à cidade agrestina 
fez parte do projeto Interagindo com a 
Comunidade Acadêmica.

“Os alunos precisam acompanhar o 
que se passa no Judiciário, no Executivo e 
no Legislativo, para que formem suas opi-
niões e ajudem a melhorar o município, o 
estado e o país”, ressaltou o desembarga-
dor Fernando Tourinho de Omena Sousa, 
presidente da 1ª Câmara Cível.

O estudante Eduardo Silva, do 6º 
período, foi um dos que acompanharam 
a sessão. O jovem de 20 anos disse que 
seu sonho é ingressar na magistratura. “É 
um cargo que vai me possibilitar ajudar 
a população e contribuir para a melho-
ria da Justiça”.

Secretária Margarida Melo palestrou aos estudantes
Os alunos também assistiram a uma palestra do procurador de Justiça Walber 

José Valente de Lima sobre o papel do Ministério Público no 2º Grau de Jurisdição. A 
secretária da 1ª Câmara Cível, Margarida Melo, explicou aos estudantes o Código de 
Organização Judiciária.

“O projeto Interagindo com a Comunidade Acadêmica, criado em 2009, tem mos-
trado a muitos jovens, na prática, o que eles veem na teoria. É uma oportunidade ímpar”, 
destacou Margarida Melo. 

Foi a quinta vez que o órgão julgador realizou sessão em Arapiraca, sendo a pri-
meira em uma instituição de ensino superior pública.

Desembargador Fernando Tourinho conduziu sessão da 1ª Câmara Cível, em Arapiraca

Auditório da Uneal ficou lotado durante sessão da 1ª Câmara Cível
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Poder Judiciário realiza 364 júris 
em 2015, na capital e no interior
Número é 5,81% maior em comparação ao ano de 2014; na Capital ocorreram 131 sessões e no 
interior, 233 

O Poder Judiciário de Alagoas realizou 364 júris populares 
no ano de 2015. Desse total, 131 ocorreram em Maceió e 233 
nas comarcas do interior do Estado. O número é 5,81% maior 
em comparação a 2014, quando foram realizadas 344 sessões.

Um dos destaques foi o julgamento de Leonardo Lourenço 
da Silva, em outubro de 2015. O réu foi condenado a 29 anos e 
nove meses de prisão pelo assassinato da nutricionista Renata 
de Almeida Sá, ocorrido em julho de 2014, no bairro Santa 
Amélia, na Capital.

Outro julgamento que teve repercussão foi o de Frederico 
Safadi, em abril do ano passado. Ele recebeu a pena de 18 anos 
e nove meses de reclusão pela morte do designer e produtor de 
moda Flavius Durval Lessa Braga. O crime ocorreu em março de 

Juiz Geraldo Amorim interroga testemunha 
de homicídio cometido em Maceió

Quantitativo de júris em 2015*

1ª entrância: 87 júris

2ª entrância: 119 júris

3ª entrância (Maceió, Arapiraca e Penedo): 158 júris

* Dados da Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário de Alagoas (APMP).

2011, no bairro Benedito Bentes, parte alta de Maceió. Os réus 
foram levados a julgamento pela 8ª Vara Criminal da Capital.

Em Palmeira dos Índios, no dia 16 de dezembro, o ex-poli-
cial militar Manoel Bernardo de Lima Filho foi condenado a 14 
anos de reclusão pela morte de José Cardoso Albuquerque, pai 
do cantor Geraldo Cardoso. 

Semana do Júri

No período de 13 a 17 de abril, o Judiciário alagoano par-
ticipou da Semana Nacional do Júri. A força-tarefa, recomen-
dada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), promoveu 81 
julgamentos em Maceió e 33 no interior. O índice de sessões 
cumpridas atingiu 84%.

Juiz Helestron Costa conduziu júri 
popular no Fórum da capital

Juiz John Silas fala aos jornalistas, antes 
de júri popular no Fórum da capital
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I Semana da Conciliação 
movimenta R$ 1,5 milhão
Força-tarefa foi realizada de 18 a 22 de maio, em Maceió; na Capital, foram realizadas 812 audiências 
e 418 terminaram em acordo

A primeira edição da Semana Estadual da Conciliação, 
entre os dias 18 e 22 de maio, no Forúm da Capital, viabili-
zou 812 audiências audiências, das quais 418 terminaram em 
acordo. O valor movimentado com as conciliações atingiu R$ 

Partes envolvidas em processo 
entram em acordo, durante 
sessão no Fórum de Maceió

1.531.917,14. Desse total, R$ 941.565,62 envolveram bens e 
R$ 590.351,52 foram referentes a alimentos. 

Foram ofertadas atividades para crianças e serviços 
nas áreas de bem-estar e saúde, como massagem, avaliação 

Advogados e partes envolvidas em litígio comemoram acordo na Semana da Conciliação
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Conciliadores que atuam nos Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos e Cidadania (Cjus), bem como nas demais unida-
des do Judiciário estadual, receberam certificados do curso 
de Conciliação e Mediação oferecido pela Escola Superior da 
Magistratura de Alagoas (Esmal).

Para a servidora Cícera Tomaz Cassiano, da Comarca de 
Quebrangulo, o curso trouxe conhecimentos teóricos e práti-
cos importantes para o trabalho que desempenha. “Oferecendo 
esses cursos, a Esmal prestigia o povo, que precisa de uma Justiça 
efetiva, e os servidores, que ganham qualificação profissional”.

A melhoria dos serviços oferecidos à sociedade também foi 
ressaltada pelo desembargador Domingos Neto, que entregou 
os certificados, já que é coordenador do Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Judiciário 
alagoano (Njus), parceiro da Esmal nesta capacitação.

“É motivo de alegria fazer parte desta cerimônia que 
encerra a primeira turma do curso de Conciliação e Mediação 
da Esmal. Mais gratificante ainda é saber que os cidadãos serão 
os mais beneficiados”, afirmou o desembargador.

Atualização

A juíza Luciana Raposo, que ministrou as aulas teóricas, 
destacou a importância da atualização dos profissionais. “A 
capacitação proporciona aos conciliadores uma atualização 
nos fundamentos teóricos e práticos essenciais para todos que 
atuam na área de mediação de conflitos”, disse.

A etapa teórica foi realizada no Cjus do Fórum da Capital, no 
Barro Duro, com a advogada Lavínia Cavalcanti. “A conciliação 
acaba não só com o processo, mas também com o conflito, que é 
o principal motivador para a reabertura de processos”, observou. 

Desembargador Domingos Neto e servidora que 
concluiu curso de mediação e conciliação

Conciliadores recebem certificados de capacitação
Cursos são indispensáveis para otimizar trâmite processual, ressaltou Domingos Neto, coordenador do 
Núcleo de Solução de Conflitos

Também colaborou com a realização do curso a Coordenação 
dos Juizados Especiais, sob a liderança do desembargador 
Pedro Augusto Mendonça.

nutricional, exame de glicemia e aferição de pressão. Quatro mil 
vacinas foram disponibilizadas para os servidores e o público 
que compareceram ao Fórum. No interior do Estado, varas cíveis 
e Juizados Especiais também desenvolveram atividades rela-
cionadas à conciliação. 

O objetivo da força-tarefa foi diminuir a quantidade de lití-
gios em tramitação na Justiça alagoana.“O Poder Judiciário e as 
instituições devem ir ao encontro da sociedade para promover 

celeridade, porque Justiça tardia não é Justiça”, destacou o pre-
sidente do TJ/AL, desembargador Washington Luiz.

A semana foi organizada pelo Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NJUS) e 
contou com apoio do Ministério Público, Defensoria Pública, 
Centro Universitário Tiradentes (Unit), Sociedade de Ensino 
Universitário do Nordeste (Seune), Faculdade Estácio de 
Alagoas (FAL) e Centro Universitário Cesmac.

Desembargador Domingos Neto, do NJUS, e juíza 
Luciana Raposo, responsável pela capacitação
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Nauj analisa mais de 2.300 
processos da Meta 2
Apoio do Núcleo, que já ocorre em ações ajuizadas até dezembro de 2005, será estendido para 
processos que deram entrada entre 2006 e 2012

O Núcleo de Apoio às Unidades Judiciárias (Nauj) anali-
sou, em 2015, mais de 2.300 processos enquadrados na Meta 
2/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê o jul-
gamento e sentença de processos ajuizados até 31 de dezem-
bro de 2005. 

As atribuições do Núcleo foram ampliadas, por meio da 
portaria nº 1.835, publicada no dia 1º de dezembro de 2015. 
O grupo, coordenado pelo juiz Edivaldo Landeosi, vai auxiliar 
as varas e juizados selecionados no andamento de processos 
ajuizados entre 2006 e 2012. 

Existem 1.374 processos da Meta 2, de 2010, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que engloba as ações ajuizadas em 2006. 
Nestas, assim como nos processos que deram entrada na Justiça 
até 31 de dezembro de 2005 (Meta 2/2009), que já recebem o 
reforço do Núcleo, o apoio continuará sendo dado por meio da 
confecção de minutas de despachos, decisões e sentenças.

Já nos processos ajuizados entre 1º de janeiro de 2007 e 31 
de dezembro de 2012, que somam 52.440 ações, o grupo atuará 

no sentido de auxiliar na confecção de minutas de sentenças. 
Em todos os casos, o Nauj atua apenas em processos digitais.

Apoio às unidades

O Nauj foi instituído pelo Pleno do TJ/AL em abril de 2015. 
O órgão visa prestar auxílio às unidades judiciárias de primeira 
instância que apresentem acúmulo de processos para sentença, 
decisão ou despacho.

Para a criação do Núcleo, os desembargadores levaram 
em consideração a Constituição Federal de 1988, que asse-
gura a todos, no âmbito judicial e administrativo, uma razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação. Basearam-se ainda na missão do TJ de garantir 
a distribuição de uma justiça célere, segura e eficaz.

A resolução nº 198 do CNJ, que disciplina a celeridade 
e a produtividade na prestação jurisdicional como um dos 
Macrodesafios da Estratégia Nacional, e as metas nacionais do 
Poder Judiciário também levaram à criação do Núcleo.

Diretor-geral Tiago Malta ratifica importância do núcleoJuiz Edivaldo Landeosi, coordenador do Nauj
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Servidores do interior beneficiados 
com processo administrativo virtual
Antes da implantação do sistema, que já registrou 5.578 processos, era preciso se dirigir até a sede do 
TJ para solicitar diárias e hora extra

Os servidores do Poder Judiciário de Alagoas que atuam nas 
comarcas do interior do estado foram os mais beneficiados com 
a implantação, em maio de 2015, do Sistema Administrativo 
Integrado (SAI), que tornou virtual a entrada de processos para 
solicitação de férias e horas extras, por exemplo. 

A avaliação é da integrante da Diretoria de Tecnologia da 
Informação (Diati) do Tribunal de Justiça (TJ/AL), Kaline Novaes, 
responsável pelo treinamento dos profissionais para a utili-
zação da ferramenta. Até 18 de dezembro, 5.578 processos 
haviam sido protocolados.

“Antes da iniciativa, os servidores precisavam se dirigir até 
a sede do Tribunal para entregar documentos ou dar entrada 
em processos para solicitação de diárias, certidões, auxílio-
-saúde, diferença por entrância, substituição, pagamento de 
hora extra, por exemplo. 

“Agora, tudo é feito virtualmente, facilitando a vida prin-
cipalmente de quem trabalha nas unidades judiciárias do inte-
rior”, explicou Kaline Novaes.

Subdiretor Walter Silva explica vantagens do trâmite virtual de processos administrativos

Aprovação dos usuários

De acordo com o diretor da Diati, José Baptista Neto, o 
sistema tem sido aprovado pelos usuários. Ele diz ser positiva 
a avaliação do sistema, pois o processo tem se mostrado ágil 
tanto para os demandantes, quanto para a equipe administra-
tiva do Tribunal.

“Como o sistema utiliza fluxograma, é possível acompa-
nhar as etapas do processo, evitando que o andamento demore 
meses, como antes”, disse o diretor, informando que, neste ano, 
haverá a integração dos setores de Contabilidade e Gestão de 
Pessoas.

O sistema é administrado pela Diati, com o apoio das 
empresas Polis e Thema, do Rio Grande do Sul, que desenvol-
veu a ferramenta. O SAI também possibilitará a consulta em 
tempo real da situação dos convênios e do vencimento dos 
contratos. É um crescimento expressivo na administração do TJ.

Os trabalhos de virtualização de processos administrati-
vos são coordenados pelo desembargador Fernando Tourinho, 
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Novas centrais de armazenamento melhoram virtualização 
Equipamentos adquiridos por R$ 3 milhões ampliaram performance do SAJ, sistema utilizado para 
movimentar processos virtuais 

presidente da Comissão de Virtualização e Digitalização, 
apoiada pelo diretor-geral do Tribunal de Justiça, Tiago Malta, 
secretário especial da Presidência, Nilo Brandão, assessor-chefe 

de planejamento e modernização, Clóvis Gomes, diretor de tec-
nologia, José Baptista, e diretor adjunto de gestão de pessoas, 
Abelardo Laurindo. 

Treinamento para utilização do processo virtual administrativoServidores são beneficiados com processo administrativo virtual

Analista de TI confere centrais de 
armazenamento do Judiciário alagoano

O Poder Judiciário de Alagoas investiu R$ 3 milhões na 
aquisição, através de processo licitatório, de novas centrais de 
armazenamento de dados (storages). Os equipamentos têm 200 
terabyte de capacidade, cinco vezes mais do que havia antes 
e trouxeram mais segurança e performance aos sistemas com-
putacionais do Judiciário estadual.

As melhorias puderam ser observadas, por exemplo, no 
Sistema de Automação do Judiciário (SAJ), utilizado para movi-
mentar processos virtuais. “Temos agora mais espaço para 
armazenar os processos digitais e as audiências gravadas. O SAJ 
está mais ágil”, destacou o diretor de Tecnologia da Informação, 
José Baptista Neto.

Virtualização 

Desde outubro de 2014 não entra na Justiça alagoana 
nenhum processo físico. Das 451.222 ações em andamento 
nas Varas e Juizados de Alagoas, 306.831 tramitam de forma 
virtual, representando 68%. No Tribunal de Justiça, esse 
índice é de 100%.

“As ações que entram já são virtuais e vamos continuar 
trabalhando para digitalizar o acervo físico ainda existente na 
Capital e no Interior”, afirmou o presidente TJ/AL, desembar-
gador Washington Luiz Damasceno Freitas.
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Subdireção analisa 2.460 processos 
de contratos e convênios
Setor é responsável por avaliar previamente a conveniência e a oportunidade de realizar 
contratações, aprovar projetos básicos ou termos de referência

A Subdireção do Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJ/AL) analisou, somente em 
2015, 2.460 processos de contratos e 
convênios. Foram celebrados 110 con-
vênios, 75 contratos, 86 atas de regis-
tro de preços e 69 termos de ajuste 
de contas. Foram 615 publicações 
no Diário de Justiça Eletrônico (DJE). 
O setor é responsável por avaliar previa-
mente a conveniência e a oportunidade 

CONTRATOS DE 
LOCAÇÃO

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 
DA SUBDIREÇÃO

QUANTIDADE TOTAL DE GESTORES 
DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES 
DURANTE O ANO DE2015

23 18 74 (2014) e 85 (2015) 615

QUANTIDADE DE 
PROCESSOS ANALISADOS  

E TRAMITADOS
TOTAL DE CONTRATOS

TOTAL DE ATAS REGISTRO 
DE PREÇOS

TOTAL DE CONVÊNIOS

2011 1.493 71 58 27
2012 2.004 99 98 43
2013 2.422 84 42 14
2014 2.216 95 86 17
2015 2.460 75 86 110

de realizar contratações, aprovar projetos 
básicos ou termos de referência, assinar 
adesão à Ata de Registro de Preços e 
designar os gestores dos contratos.

Segundo o subdiretor Walter Santos, 
o setor auxilia a Presidência do TJ a ana-
lisar todos os contratos e convênios que 
precisam ser assinados, exceto os proces-
sos oriundos do Departamento Central 
de Engenharia e Arquitetura (DCEA), que 

são da competência dos juízes auxiliares 
da Presidência.

“Tudo o que o Tribunal precisa adqui-
rir passa pela Subdireção, desde a compra 
de materiais de limpeza até convênios 
com outras instituições”, explicou. 85 ser-
vidores, entre efetivos e comissionados, 
são gestores ou fiscais de contrato, con-
vênios e atas de registro de preços. 

A Subdireção possui 18 servidores.

Contratações

Setor auxilia a Presidência do TJ na análise de contratos
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O Judiciário de Alagoas economizou em 2015, por 
meio do seu Departamento Central de Aquisições (DCA), R$ 
16.410.626,81, com a realização de 95 certames licitatórios. 

O montante corresponde à diferença entre os 
R$  72.346.645,29 reservados, através de pesquisas de 
pre ços realizadas na fase de cotação, e os R$ 55.936.018,48 
 efetivamente contratados para obras, serviços e bens de 
consumo e permanentes. 

O Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para prestação 
de serviços de alienação de bens móveis e imóveis dominicais 
(desafetados) inservíveis à administração do Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJ/AL) é um dos exemplos de contratações efetiva-
das pela Comissão Permanente de Licitações.

A contratação facilitou a alienação, em dezembro de 2015, 
de 13 mil bens autorizados por decisão judicial interlocutó-
ria transitada em julgado e cujo teor determinava a realização 

Aquisições

Economia de R$ 16,5 
milhões em 95 licitações
Departamento Central de Aquisições (DCA) contribuiu para contratação de produtos e serviços 
essenciais ao funcionamento do Judiciário de Alagoas

Kátia Diniz, Aparecida Magalhães e Mariana Rocha analisam contratação de produtos e serviços
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de leilão. A contratação de empresa de engenharia e 
arquitetura para a execução de serviços comuns de 
gerenciamento de obras é outro resultado da ação do 
Departamento Central de Aquisições.

A aquisição de computadores para fortaleci-
mento do projeto de virtualização gerou economia 
de R$ 596.750,00. Os equipamentos, cotados em R$ 
4.095.705,00, foram adquiridos por R$ 3.499.000,00, 
com recursos do Fundo Especial de Modernização do 
Judiciário (Funjuris).

Zelo e pesquisa
“A economia é resultado do zelo pela condução 

de processos licitatórios e das pesquisas de mercado 
para obtenção do valor que o Tribunal poderá pagar 
por cada objeto licitado”, explica Maria Aparecida 
Magalhães Nunes, chefe do setor.

Servidores fazem análise 
de processo de aquisição

Comparativo 2014/2015

2014 2015

Valor Reservado 55.111.996,81 72.346.645,29

Valor Homologado 34.726.455,37 55.936.018,48

Valor Economizado 20.285.541,44 16.410.626,81

% Economizado (aproximado) 36,80% 22,68%

Licitações 2015
R$ 80.000.000,00

R$ 70.000.000,00

R$ 60.000.000,00

R$ 50.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 30.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 0,00

2015

2015

2014

2014

2014

2015
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Liderança no credenciamento 
de cursos pela Enfam
Esmal lidera ranking nordestino e está em quarta na lista geral de credenciamentos da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento

Cursos da Esmal credenciados pela Enfam

Crime Organizado (Portaria n° 78/2015); Teoria Geral da Prova e Provas em Espécie em Matéria Processual Penal 
(Portaria n° 100/2015); A Decisão Judicial no Novo CPC (Portaria n° 147/2015); Planejamento Estratégico para Cartório 
(Portaria n° 169/2015); Ativismo Judicial e Controle de Políticas Públicas (Portaria n° 196/2015); Repercussões 
Políticas, Econômicas e Jurídicas das Decisões Judiciais (Portaria n° 236/2015) e Tutelas de Urgência e da Evidência no 
Novo CPC (Portaria nº 244/2015).

Na região Nordeste, a Escola 
Superior da Magistratura de Alagoas 
(Esmal) foi a que mais credenciou cursos 
junto à Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(Enfam), em 2015. Em relação aos demais 
tribunais brasileiros, a Escola ocupou a 
quarta posição.

Levantamento da Coordenação Geral 
de Cursos e Coordenação Pedagógica 

mostrou que a Esmal ficou à frente de 
Sergipe, Maranhão e Pernambuco, res-
pectivamente. No âmbito nacional, ficou 
em quarto lugar, atrás do Distrito Federal, 
Pará e Rio de Janeiro.

O levantamento também avalia 
o credenciamento de cursos pelos 
Tribunais de Justiça de pequeno porte. 
Nesta colocação, a Esmal também liderou 
o ranking que teve o TJ de Sergipe na 

segunda posição, o de Rondônia na ter-
ceira e o do Mato Grosso do Sul na quarta.

Trabalho coletivo

“É resultado de trabalho coletivo. A 
capacitação dos magistrados e servido-
res é prioridade. Esse reconhecimento é 
positivo para os magistrados, que depen-
dem das pontuações obtidas nas ativida-
des para receber promoção ”, afirmou o 

James Magalhães e 
Washington Luiz, durante 
evento na Esmal
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     R$  % 

RUBRICA GASTO TOTAL COM CAPACITAÇÃO  R$ 164.544,00 100%

  CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  R$ 122.784,00 74,62%

3.3.90.36 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física  R$ 102.320,00  

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas  R$ 20.464,00 
 

  CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS  R$ 41.760,00 25,38%

3.3.90.36 Outros Serv Terceiros - Pessoa Física  R$ 34.800,00  

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas  R$ 6.960,00 

*Nota necessária: Os valores reservados para futuras contratações encontram-se computados no valor disponível a empenhar (totalizada em R$ 1.287.549,40), 
pois dependem de eventos futuros incertos, não devendo, portanto, ser contabilizados como despesa executada por esta escola.

Esmal

O Fundo Especial da Escola Superior 
da Magistratura de Alagoas (Fundesmal) 
recebeu, em 2015, por meio da lei orça-
mentária nº 7.691/2015, R$ 455.000,00, 
dos quais R$ 385.000,00 foram alocados 
para despesas de custeio e R$ 70.000,00 
para investimentos.

Além dos recursos autorizados 
pela lei orçamentária, a Esmal dispu-
nha de superávit de R$ 1.150.177,70. 

R$ 385 mil investidos em custeio e capacitação

Alexandre Machado, 
coordenador-

geral de cursos

Joyce Araújo, coordenadora 
de cursos de pós-

graduação, atualização e 
treinamento de magistrados

Manoel Henrique 
Santana, coordenador 
pedagógico da Esmal

Andre Avancini, 
coordenador de 

projetos especiais

Luciana Raposo Lima 
Dias, coordenadora de 
cursos para servidores

diretor da Esmal, desembargador James 
Magalhães de Medeiros.

O resultado, reforça Magalhães, é 
fruto do trabalho dos juízes Alexandre 
Machado, coordenador-geral de cursos, 
Luciana Josué Raposo, coordenadora de 

cursos para servidores, Joyce Araújo dos 
Santos, coordenadora de cursos de pós-
-graduação, e André Avancini D’Ávila, 
coordenador de projetos especiais.

O corpo diretivo da Esmal também é 
composto por Manoel Henrique de Melo, 

coordenador pedagógico, e por Rafael 
Ribeiro de Albuquerque, secretário 
executivo.“Os números também provam 
que a capacitação dos magistrados e ser-
vidores é prioridade no Judiciário ala-
goano”, afirmou o diretor.

No entanto, essa verba necessitava de 
autorização legal para ser utilizada, o 
que aconteceu com a criação da lei esta-
dual nº 7.700/2015, viabilizando a aber-
tura de crédito suplementar.

Totalizando R$ 317.628,30 (20,69% 
do total dos créditos autorizados), 
os gastos com contratação de Pessoa 
Física (339036), bem como contribui-
ção previdenciária decorrente dessas 

contratações (339047), com contratação 
de pessoa jurídica (339039) constam do 
crédito autorizado do grupo “Despesas 
de Custeio”.

Até setembro de 2015, a direção 
da Es mal investiu R$ 164.544,00, sendo 
R$ 122.784,00 para capacitação de ser-
vidores e R$ 41.760,00 para capacitação 
de magistrados.
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Os cursos oferecidos pela Escola 
Superior da Magistratura de Alagoas 
(Esmal) totalizaram, até o mês de outubro 
de 2015, 1.054 h/a. A meta estabelecida 
no início do ano, no plano anual de cursos, 
era de 490 h/a. O aumento na carga 
horária faz parte do plano da instituição 
de capacitar 80% do quadro de juízes e 
servidores nas ações alinhadas aos obje-
tivos estratégicos do Tribunal de Justiça.

De março a outubro, a Esmal promo-
veu 34 cursos e palestras, contabilizando 
3944 vagas que foram preenchidas por 

Esmal

3.944 vagas em cursos de 
formação continuada
Escola definiu meta de capacitar 80% do quadro de juízes e servidores nas ações alinhadas aos 
objetivos estratégicos do Tribunal de Justiça

servidores e magistrados do Judiciário 
alagoano em atuação nas unidades judi-
ciárias da capital e do interior. Os treina-
mentos ofertados fazem parte do plano 
de capacitação da Escola.

“Algumas metas que traçamos para 
todo o ano de 2015 foram atingidas ainda 
em agosto”, afirmou o coordenador-
-geral de cursos da Esmal, juiz Alexandre 
Machado, segundo o qual a Escola dá con-
tinuidade ao trabalho de gestões anterio-
res no sentido de capacitar para o bom 
desempenho de suas atividades.

Independência

“Uma magistratura culta, e que se 
mantém sempre com a humilde postura 
de buscar aprender mais sobre seu ofício, 
resulta em benefício para todos os juris-
dicionados”, avalia o desembargador 

James Magalhães, para quem não se 
pode “falar em independência funcio-
nal sem independência intelectual”.

Ele considera a capacidade intelec-
tual um dos principais elementos a per-
mitir uma prestação jurisdicional ade-
quada. “A gente busca sempre, e sem 
distinção, a qualificação constante dos 
servidores que atuam nos Cartórios 
Judiciais e Extrajudiciais, e de todos que 
fazem a jurisdição”, reforça.

“Os cursos têm o propósito de treinar, 
capacitar, integrar e motivar os juízes e 
servidores, adotando, como base, a reso-
lução n° 159 do Conselho Nacional de 
Justiça, as diretrizes da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados e os princípios da Educação 
Corporativa e da Andragogia”, explicou 
Alexandre Machado.

Hora aula até outubro: 1.054 h/a
Meta inicial de hora/aula: 490 h/a
Capacitação do quadro funcional: 80%
Cursos e palestras ofertados: 34
Matrículas de juízes servidores: 3.944

Capacitação ministrada pela 
secretária da 1ª Câmara 
Cível do TJ/AL, Margarida 
Maria do Casal Melo
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Magistrados e servidores são 
capacitados em processo civil
Capacitações tiveram como objetivo apresentar as principais modificações do CPC, que entra em vigor 
em março deste ano

As principais mudanças conti-
das no novo Código de Processo Civil 
(CPC), elaborado com o objetivo de con-
ferir maior agilidade ao andamento dos 
processos, foram tema de seminários e 
cursos ofertados pela Escola Superior 
da Magistratura (Esmal) para magistra-
dos e servidores.

“As mudanças são significativas. 
Como é um código muito utilizado, é 
importante que os operadores do Direito 
busquem cada vez mais essa qualifica-
ção e aprimoramento”, afirmou o profes-
sor da Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal), Beclaute Oliveira Silva, que minis-
trou curso em Arapiraca, em agosto.

Para o coordenador-geral de cursos, 
juiz Alexandre Machado, a Esmal está 
preocupada em levar informação sobre 
o novo CPC ao maior número possível 
de magistrados e servidores. “É papel 
da Escola prepará-los para as alterações 
próprias da ciência do Direito”, ressaltou 
o magistrado.

Para juiz Lucas Dória, novo CPC vai agilizar tramitação processual
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Sem duplicidade

O novo CPC entra em vigor em 
março de 2016. De acordo com o juiz 
Lucas Dória, que ministrou curso em 
abril, o código impede a duplicidade no 
andamento dos processos. “ Foi elabo-
rado com a perspectiva de tentar fazer 
com que as ações caminhem de forma 
mais rápida”, avaliou.

Para o servidor Roberto Marques, 
da 3ª Vara Criminal de São Miguel dos 
Campos, o treinamento oferecido foi 
muito positivo. “Vamos poder prestar um 
melhor atendimento à sociedade”. Em 
outubro, a Esmal promoveu novo curso 
sobre o CPC, voltado aos integrantes da 
segunda instância. 

Especialista detalha código de 
processo civil

Autor da obra “Lições de Direito 
Processual Civil”, referência nas univer-
sidades de todo o País, o desembargador 
Alexandre Câmara, do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, palestrou aos magistra-
dos e servidores do TJAL sobre sua mais 
recen te publicação, o livro “O Novo Pro-
cesso Civil Brasileiro”.

“Tenho me dedicado ao estudo do 
processo civil há 25 anos, só de magisté-
rio são 24, e tive a oportunidade de ser con-
vidado para ajudar na elaboração do novo 
Código de Processo Civil”, explicou o pales-
trante, ao mostrar “ os pontos que funcio-
nam como uma espécie de espinha dorsal 
do novo sistema”.

Professor Beclaute Oliveira ministra curso no Fórum de Arapiraca

Desembargador Alexandre Câmara 
(TJ/RJ) palestrou sobre o novo 

Código de Processo Civil

Esmal
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O prazo de tramitação de um processo de reconhecimento 
de paternidade caiu de 33 dias para até duas semanas. Em 
2015, foram viabilizados 652 exames. Desde 2001, mais de 10 
mil análises gratuitas foram feitas em todo o estado com apoio 
da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Após a implantação do gerenciador, mais da metade dos 
resultados são entregues em no máximo duas semanas. Em 
média, os resultados são entregues em 22 dias. A média ante-
rior era de 33 dias. Os exames demoravam mais de 320 dias 
para serem concluídos.

“É uma ferramenta muito importante no que tange à acele-
ração do reconhecimento de paternidade, que, agora, é feito na 
própria audiência. Isso faz com que o Poder Judiciário cumpra 
a contento o seu papel”, destacou o presidente do Tribunal de 
Justiça (TJ/AL), Washington Luiz. 

Judiciário agiliza 652 
processos de reconhecimento 
de paternidade, em 2015
Software implementado pela Diretoria de Tecnologia reduziu tempo de tramitação de processos de 
reconhecimento de paternidade

Além da utilização do sistema eletrônico desenvolvido pela 
Escola Superior da Magistratura de Alagoas (Esmal), os exames 
agora são feitos a partir da coleta de saliva, em vez de sangue. 
Assim, ela pode ser feita por um servidor do Judiciário, não 
necessariamente um profissional de saúde.

“O sistema dispensa a intermediação da Esmal, de forma 
que os resultados são enviados diretamente do laboratório 
para as Varas. O fluxo (burocrático) será reduzido e acredito 
que isso otimize de três a quatro meses a tramitação do pro-
cesso”, explicou o juiz André Gêda Peixoto, titular da 10ª Vara 
Cível de Arapiraca.

O novo procedimento acaba com a necessidade de requi-
sição dos exames à Esmal pelas Varas, que agora passam a 
dispor de kits para coleta e uma cota de exames pré-autoriza-
dos. Também não é mais preciso o deslocamento das pessoas 
envolvidas para Maceió e outras cidades maiores para realiza-
rem os exames.

Cleógenes Santos de Moura, assessor da Coordenação de 
Projetos Especiais da Esmal, é o idealizador do sistema, desen-
volvido pela Diretoria de Tecnologia (Diati). “Esse gerencia-
dor proporciona aos órgãos de assistência social as prováveis 
causas de evasão de reconhecimento de paternidade”.

O professor Luiz Antônio Ferreira, chefe do Laboratório de 
DNA da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), garante que a 
precisão dos exames feitos com saliva é a mesma dos feitos a 
partir do sangue. “Com esse tipo de entrosamento, em que você 
elabora um kit e implanta esse mecanismo nas Comarcas, acre-
dito que nosso estado é pioneiro”, ressaltou.

Os exames são custeados pelo Judiciário para pessoas 
que não têm condições de pagar, conforme prevê legislação 
sobre o assunto.

Professor Luiz Antônio: precisão dos exames feitos com 
saliva é a mesma dos feitos a partir do sangue

Esmal
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A biblioteca digital do Judiciário 
de Alagoas registrou mais de 8.562 
acessos, nos primeiros meses após seu 
lançamento, em julho de 2015. A ferra-
menta, sob gestão da Escola Superior 
da Magistratura (Esmal), vem obtendo 
avaliação positiva dos usuários. No 
acervo, 150 livros, 166 vídeos e 33 
periódicos. Em 2016, a biblioteca da 
Esmal terá um portal para facilitar as 
buscas por conteúdos.

“Com a profusão do conhecimento 
de forma cada vez mais rápida, a virtuali-
zação da Biblioteca tem facilitado muito 

Esmal

Biblioteca Digital registra mais de 
8.500 acessos em quatro meses
Qualidade do acervo e segurança do sistema facilitam pesquisa de servidores na Capital e no interior 
de Alagoas

o nosso trabalho, pois sempre que temos 
um tema novo para pesquisar, recorre-
mos ao sistema, que disponibiliza acervo 
com grande variedade”, avaliou a asses-
sora judiciária Erika Nobre.

A analista em Biblioteconomia 
Mirian Alves, da Esmal, é a gestora do 
contrato que garante o funcionamento 
da biblioteca digital. Na avaliação dela, 
a ideia de disponibilizar um acervo 
online surgiu após realização de pes-
quisa junto aos servidores.

“Uma das demandas identificadas 
foi a do acesso remoto (possibilidade 

de acessar arquivos corporativos fora 
do local de trabalho)”, disse a servidora, 
ressaltando que, em 2016, será lançado 
o portal da biblioteca do Judiciário, onde 
os servidores poderão fazer buscas de 
forma integrada com o sistema digital.

“Os relatórios mostram grande 
uso da ferramenta pelos servidores e 
magistrados. A garantia de segurança 
das informações evitando que os usuá-
rios da Justiça recorram a sites com con-
teúdos duvidosos”, explica o diretor de 
Tecnologia da Informação do TJ/AL, José 
Baptista dos Santos Neto.

Para desembargador Fernando Tourinho, a 
virtualização é um caminho sem volta

Presidente do TJ destaca que biblioteca digital é mais 
um passo rumo à completa virtualização na Corte
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A Escola Superior da Magistratura 
(Esmal) selecionou 360 estagiários, 
sendo 240 para Maceió e 120 para o inte-
rior do Estado, nas áreas de Arquitetura 
e Urbanismo, Biblioteconomia, Direito, 
Informática, Jornalismo, Psicologia e 
Serviço Social. Em 2016, serão lança-
dos editais para os cursos de Economia, 
Engenharia Civil, Ciências Contábeis, 
Direito e Administração.

“Existe uma relação de simbiose 
entre os estagiários e o Judiciário. Eles 
aplicam na prática os conhecimen-
tos obtidos na academia. Por sua vez, 
o Judiciário conta com o auxílio deles 
para desenvolver suas atividades, 
visando a uma prestação jurisdicional 
mais célere e efetiva”, destacou o juiz 

360 estagiários são selecionados 
para capital e interior
Estudantes atuam no TJ, Fórum, Juizados e Comarcas do interior; estudantes contribuem para 
desenvolvimento de diversas atividades

Mayara Cavalcante é estagiária 
de Arquitetura do TJ

Jardel Carvalho integra quadro de estagiários 
de Engenharia do Judiciário

André Avancini D’Avila, coordenador de 
Projetos Especiais da Esmal.

Ainda segundo o magistrado, houve 
um crescimento no número de estagiá-
rios, graças à resolução nº 17/2014, 
que estendeu o programa para todas 
as Comarcas do Estado. Antes, apenas 
Maceió, Arapiraca e Penedo contavam 
com o trabalho dos estudantes.

Contribuição

A jovem Mayara Silva Cavalcante, 
de 21 anos, estagia desde julho no 
Departamento Central de Engenharia 
e Arquitetura do TJ/AL, onde tem tido 
a oportunidade de projetar reformas e 
construção de fóruns, sob supervisão de 
engenheiros e arquitetos.

Quem também atua no setor é 
Jardel Quintela Carvalho, de 21 anos, 
estagiário de Engenharia Civil. “Além 
de fazer medições e saber quais mate-
riais devem ser utilizados, sempre que 
possível acompanhamos a obra desde 
o projeto até sua finalização. Tudo isso 
com o auxílio de supervisores que tiram 
as nossas dúvidas”, contou o estudante.

Além da possibilidade de colocar 
em prática os conhecimentos apren-
didos em sala de aula, o acadêmico 
de Engenharia Civil diz que o estágio 
no Judiciário lhe proporciona grande 
conhecimento na elaboração dos orça-
mentos das obras sob responsabilidade 
do setor, na capital e nos municípios 
do interior.



60Esmal

Projeto Cidadania e 
Justiça na Escola beneficia 
6.000 estudantes
Instituições de ensino participantes são da rede pública municipal e estadual; objetivo é promover 
cidadania e aproximar Judiciário da comunidade

O Programa Cidadania e Justiça na 
Escola (PCJE) beneficiou 6 mil estudan-
tes, com idades entre sete e 18 anos, de 
34 escolas municipais e estaduais, com 
palestras que abordaram temas perti-
nentes ao cotidiano de crianças e jovens. 

Foram abordados cinco temas prin-
cipais: combate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes; conscientização 

sobre bullying; violência contra a mulher 
e prevenção ao uso de drogas. Além 
disso, foram realizadas exibições de 
filmes infantis, por meio do Cine Esmal, 
ferramenta que leva a experiência do 
cinema às crianças que ainda não haviam 
tido essa oportunidade.

De acordo com o magistrado André 
Avancini, coordenador do PCJE, as 

palestras ajudam a estreitar os laços 
entre o Poder Judiciário e as comunida-
des mais carentes.“Buscamos levar cida-
dania por meio da informação, contri-
buindo para uma melhor formação dos 
alunos”, afirmou.

As escolas que recebem as pales-
tras são escolhidas por meio das coor-
denações das Secretarias de Educação, 

Alunos do Vergel do Lago recebem orientações sobre violência doméstica



61Esmal

que trabalham em parceria com o PCJE.
Unidades de Ensino que já participaram 
dessas atividades aprovam a iniciativa 
da Justiça.

“Nós acreditamos que por meio do 
projeto os alunos poderão entender 
melhor como proceder em situações nas 

quais eles estejam expostos à violên-
cia doméstica ou drogas, por exemplo”, 
afirmou Marilda Basílio, diretora da 
Escola Estadual Aurelina Palmeira.

Já a diretora da Escola Municipal 
Nise da Silveira, Arlete Domingos, refor-
çou a importância do evento para a 

proteção dos menores. “As crianças que 
vivem em bairros vulneráveis sofrem 
muito mais com esses crimes de abuso 
sexual. Essa parceria é de suma impor-
tância para que os alunos saibam iden-
tificar o crime e como devem proceder 
em caso de sofrer este tipo de violência”.

Ana Valéria Pitta profere 
palestra sobre bullying, em 
escola pública da capital

TJ_Esmal_Drogas_
Messias_palestra_CL

Ação de combate às drogas 
alcança estudantes de Messias, na 
região metropolitana de Maceió

TJ_Esmal_Drogas_Valeria_palestra_
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TJ amplia divulgação das ações 
do 1º grau de jurisdição

A Diretoria de Comunicação (Dicom) 
publicou no portal do Judiciário e enviou 
aos veículos de comunicação (sites, 
jornais, rádios e TVs), da capital e do inte-
rior, 1.119 matérias. Isso significa uma 
média mensal de 93 matérias e diária de 
5 textos (considerando os 225 dias úteis 
do ano, no Judiciário).

68% (762) das notícias foram sobre 
assuntos institucionais, como delibera-
ções da presidência, mutirões e ações 
sociais. 9% (329) abordavam decisões e 
atos judiciais, tanto do 1º quanto do 2º 

grau. Os 3% (28) divulgavam podcasts e 
vídeos da TV Tribunal.

Entre as matérias acerca de deci-
sões, 52% (170) foram sobre o 1º grau 
de jurisdição e 48% (159) sobre o 2º 
grau. Entre os conteúdos sobre decisões 
de 1º grau, 66% (112) foram relativas à 
Comarca de Maceió e 34% (58) referen-
tes às demais Comarcas do estado.

Entre as matérias acerca de deci-
sões, 52% (170) foram sobre o 1º 
grau de jurisdição e 48% (159) sobre 
o 2º grau. Entre os conteúdos sobre 

decisões de 1º grau, 66% (112) relati-
vas à Comarca de Maceió e 34% (58) às 
demais Comarcas. O conteúdo foi ilus-
trado por 4.098 fotografias.

TJ Notícia

Lançado em março, o TJ Notícia é 
mais um instrumento de apoio à estra-
tégia de divulgação das ações do Poder 
Judiciário. Editado com textos e fotos 
produzidos pela Dicom, o jornal tem 
periodicidade mensal. São dois mil os 
exemplares enviados a magistrados, ser-
vidores e autoridades em geral.

Portal do Judiciário divulga conteúdo produzido pela Diretoria de Comunicação
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4.098 fotografias ilustraram os textos

1.119 TEXTOS NA SALA DE IMPRENSA

52% (170) - 1º grau de jurisdição

48% (159) - 2º grau de jurisdição

3% (28) - divulgação do audiovisual

29% (329) - decisões e atos judiciais

52% (170) - 1º grau de jurisdição

34% (58) - Comarcas do interior

52% (170) - 1º grau de jurisdição

TJ Notícia, informativo do Judiciário produzido pela Diretoria de Comunicação
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O Núcleo de Audiovisual produziu 
e veiculou 309 vídeos jornalísticos, de 
janeiro a dezembro de 2015. A produção 
média foi de 25 vídeos por mês. O con-
teúdo compôs 63 edições do “Em Dia com 
a Justiça”, programa com 14 minutos vei-
culado na TV Educativa e TV Assembleia. 

No mesmo período, o núcleo 
enviou a dezenas de emissoras de rádio 

de Alagoas 650 podcasts (notícias em 
áudio), atingindo a média de 54 áudios 
produzidos por mês. Deste total, 80 
áudios (12%) foram reproduzidos pela 
Rádio Justiça, atrelada ao Supremo 
Tribunal Federal.

O conteúdo audiovisual também 
complementa os textos postados na 
Sala de Imprensa do TJ, potencializando 

a prestação de contas à sociedade ala-
goana das ações da Corte de Justiça. Os 
vídeos também são enviados à TV Justiça 
e exibidos nacionalmente. 

Além de documentários sobre a 
gestão, a TV Tribunal também gravou 
vídeos com o presidente Washington Luiz 
divulgando, em rede interna, assuntos de 
interesse de servidores e magistrados.

Avanço na produção e distribuição 
de conteúdo audiovisual

Presidente do TJ, Washington 
Luiz, e deputado Luiz Dantas

Em Dia com a Justiça também 
está na tela da TV Assembleia

Em setembro, o presidente 
do TJ, desembargador Washington 
Luiz Damasceno, e o presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado Luiz 
Dantas, assinaram convênio possibili-
tando, sem ônus ao Judiciário, a exibi-
ção do Em Dia com a Justiça na grade 
da TV Assembleia (Canal 7 da NET TV), 
nos finais de semana e com exibições 
diárias também. O informativo televi-
sivo foi criado em 2008 pela Diretoria 
de Comunicação Social.

Presidente Washington Luiz grava pronunciamento 
para magistrados e servidores

Jornalista Lídia Lemos, apresentadora do 
programa de TV Em Dia com a Justiça
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A Diretoria de Comunicação regis-
trou 1819 notícias sobre o TJ nos jornais 
Gazeta de Alagoas (940) e Tribuna 
Independente (879) . As informações 
foram publicadas espontaneamente (sem 
publicidade), iniciativa dos profissionais 
destas empresas ou então da Dicom.

Foram registradas 3.323 notí-
cias relacionadas ao Judiciário de 
Alagoas em sites alagoanos e nacionais, 
entre fevereiro e dezembro de 2015. 
Considerando os 12 meses contabiliza-
dos, o número significa uma média de 
276 inserções por mês.

Os textos são enviados aos veícu-
los de comunicação via e-mail (forma 
tradicional) e também pelo aplicativo 
móvel Whatsapp, instalado nos dois 
telefones funcionais baseados nos 
quais existem grupos para contato com 
comunicadores.

8.600 internautas seguidores do conteúdo sobre o TJ no 
Facebook visualizaram 625 peças (artes visuais) criadas para ilus-
trar conteúdo sobre ações administrativas e judiciais. 

A página registrou 2060 curtidas, 39,6% a mais em relação 
a 2014. Ao todo, as publicações alcançaram, de forma espontâ-
nea, 148.600 pessoas.

O TJ também ampliou seu número de seguidores no 
Instagram, aplicativo para telefone móvel com a função de divul-
gar imagens e informações.

5.062 inserções em veículos 
impressos e digitais

Crescimento de 39,6% 
na rede social Facebook

Clipping produzido pela Diretoria de Comunicação do TJ

Página do TJ no Facebook
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A Diretoria de Comunicação também 
implementou estratégias de divulga-
ção das ações de setores do Tribunal de 
Justiça de Alagoas. Um exemplo foi a 
campanha “Cuidando de quem cuida da 
gente”, criada pela Presidência da Corte 

com a finalidade de valorizar servidoras 
beneficiadas com serviços médicos vol-
tados à prevenção de doenças.

As peças (cartazes no formato A3) 
contendo imagens de todas as servi-
doras foram confeccionadas na própria 

Diretoria e afixadas em espaços de 
grande fluxo de pessoas, na sede do 
Poder Judiciário. O InfoTJ, jornal mural 
criado pela Dicom em 2014, também res-
surgiu nos elevadores, mas acondiciona-
dos em displays de acrílico.

Diretoria de Comunicação

Campanhas internas e criação de logomarcas

Tribunal de Justiça está no Facebook e no Instagram

Material produzido pelo Núcleo de Mídias Digitais do TJ
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