
RESOLUÇÃO Nº 14, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPÕE  SOBRE  A  CRIAÇÃO  DOS
NÚCLEOS  DE  JUSTIÇA  4.0  NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
ALAGOAS,  E  ESTABELECE  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que a Lei nº 14.129/2021 dispõe sobre o Governo Digital e
o aumento da eficiência pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação e
da transformação digital;

 CONSIDERANDO que a Lei nº 11.419/2006 disciplina as diretrizes sobre a
informatização do processo judicial;

CONSIDERANDO que o art. 18 da Lei nº 11.419/2006 autoriza os órgãos do
Poder Judiciário a regulamentarem a informatização do processo judicial;

CONSIDERANDO que a tramitação de processos em meio eletrônico aumenta
a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO a relevância de estabelecer o meio digital como modalidade
para ampliar o atendimento ao jurisdicionado e promover o aprimoramento do acesso à Justiça;

CONSIDERANDO a  implementação  da  plataforma  de  atendimento  por
videoconferência  denominada  "Balcão  Virtual",  regulamentada  pela  Resolução  CNJ  nº
372/2021;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do CNJ nºs 385/2021 e 398/2021,
que dispõem sobre a criação dos "Núcleos de Justiça 4.0", e da Resolução CNJ nº 345/2020,
que dispõe sobre o "Juízo 100% Digital";

CONSIDERANDO, finalmente, o contido nos autos do processo administrativo
virtual nº 2021/11026 e o que decidiu o plenário do Tribunal de Justiça em sessão realizada
nesta data,  

RESOLVE:

Art.  1º Criar,  no  âmbito  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Alagoas,  os
"Núcleos de Justiça 4.0", unidades judiciárias especializadas em razão da matéria ou destinadas
para funcionamento em apoio às unidades judiciais, em conformidade com as Resoluções nºs
385/2021 e 398/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.



Parágrafo Único.  Os Núcleos de Justiça 4.0 poderão ser criados  mediante a
transformação de órgãos e comissões já existentes no âmbito do Tribunal e que se enquadrem
nos atos normativos do CNJ, bem como por meio da criação de novos Núcleos temáticos, em
conformidade com as diretrizes traçadas em âmbito nacional.

Art. 2º A implementação e funcionamento de cada Núcleo de Justiça 4.0, bem
como  a  especificação  da  matéria  e  abrangência  territorial,  serão  objeto  de  Ato  Normativo
Conjunto da Presidência, Corregedoria-Geral de Justiça e Comitê de Governança de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

§ 1º Os processos tramitarão em conformidade com o "Juízo 100% Digital".

§ 2º O atendimento das partes e dos advogados deverá ser realizado por meio do
"Balcão Virtual", sem prejuízo da sua realização também por outros meios eletrônicos, como e-
mail, telefone ou aplicativo de mensagens instantâneas, chamadas de vídeo e/ou de voz.

§ 3º Os magistrados deverão realizar  o  atendimento  aos  advogados mediante
agendamento a ser devidamente registrado, com dia e hora,  cuja solicitação será formulada
conforme prevista para o "Balcão Virtual", devendo a resposta ao atendimento ocorrer no prazo
de até 48 horas, ressalvadas as situações de urgência.

§ 4º O Núcleo, para todos os efeitos, constitui-se unidade autônoma, inclusive no
sistema processual eletrônico.

§ 5º Os Núcleos poderão atuar em cooperação com outras Unidades Judiciais e
Administrativas  do  Tribunal,  bem  como  órgãos  de  outros  Tribunais  ou  da  Administração
Pública, na forma dos arts. 67 a 69 do CPC/15 e da Resolução nº 350/2020 do CNJ.

Art. 3º Cada Núcleo contará com 3 (três) magistrados, sendo que um deles será o
coordenador.

§ 1º A designação de magistrados será precedida da publicação de edital pela
Presidência do Tribunal, com prazo de inscrição de 5 (cinco) dias úteis.

§  2º A  designação  do  magistrado  para  atuar  nos  “Núcleos  de  Justiça  4.0”
obedecerá os critérios de antiguidade e merecimento dos inscritos.

§ 3º A designação de magistrados para atuar no Núcleo será cumulativa com a
atuação na unidade de lotação original.

§  4º O  exercício  cumulativo  poderá  ser  convertido  em exclusivo  quando,  a
critério do Tribunal, a distribuição média de processos ao Núcleo assim o justificar.

§ 5º O magistrado em exercício cumulativo poderá ser autorizado a regime de
trabalho remoto parcial, dimensionado de forma a não prejudicar a realização de audiências, a
prestação da jurisdição e nem a administração da unidade de lotação original.

§ 6º A designação do magistrado será realizada pelo período de 02 (dois) anos,
permitindo-se reconduções, desde que atendido o disposto no artigo 4º da Resolução CNJ nº
385/2021.

§ 7º No edital para seleção dos membros dos Núcleos deverá ser previsto, dentre
os critérios avaliados na designação por merecimento, a especialização na matéria de atuação
do Núcleo ou em áreas correlatas, a qual será auferida mediante a demonstração da conclusão
de especialização,  capacitação,  participação em cursos credenciados pelas  Escolas Judiciais,
dentre outros.

Art. 4º O número de servidores designados para o Núcleo, em regime integral ou
parcial, atenderá aos critérios de distribuição processual e de volume de trabalho.



§ 1º Durante o período inicial de implementação do Núcleo, os servidores da(s)
Vara(s) com competência abrangidas pelos Núcleos prestarão auxílio para o andamento dos
processos da unidade.

§ 2º Os magistrados designados poderão contar com o auxílio de servidores que
atuam em seus respectivos gabinetes das unidades de origem.

§  3º As  ordens  judiciais  emanadas  do  Núcleo,  quando  necessárias,  serão
cumpridas pelos Oficiais de Justiça conforme a jurisdição territorial da Comarca.

Art. 5º A escolha dos Núcleos previstos no art. 3º desta Resolução pela parte
autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

§ 1º Havendo a escolha pelo Núcleo, o processo será distribuído diretamente, de
forma livre e automática, para os magistrados nele atuantes, sem prejuízo da adoção de outros
critérios a título de cooperação judiciária,  para emprestar maior eficiência ao procedimento,
sobretudo em caso de ampliação da composição ou área de atuação do Núcleo superveniente à
sua instalação.

§ 2º Para fins de equalização da carga de trabalho, os processos distribuídos a
cada juízo do Núcleo deverão ser contabilizados para o juízo da unidade de lotação original do
respectivo magistrado.

§ 3º É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no
Núcleo.

§ 4º O demandado poderá se opor à tramitação do processo no Núcleo até a
apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público.

§ 5º Havendo oposição da parte demandada, o processo será redistribuído para
juízo originariamente competente.

§ 6º A oposição do demandado à tramitação do feito pelo Núcleo poderá ser feita
na forma prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil.

§  7º A  não  oposição  do  demandado,  na  forma  dos  parágrafos  anteriores,
aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do artigo 190 do Código de Processo
Civil, fixando a competência no Núcleo.

Art. 6º A Corregedoria Geral da Justiça avaliará periodicamente, em prazo não
superior a 1 (um) ano, a quantidade de processos distribuídos para cada juízo do Núcleo e a de
processos distribuídos para cada unidade jurisdicional física, bem como o volume de trabalho
dos servidores, com a finalidade de aferir a necessidade de transformação de unidades físicas
em núcleos,  de readequação da estrutura de funcionamento  ou de alteração da abrangência
territorial.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
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