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APRESENTAÇÃO 

 
 

 O objetivo deste documento é relatar sobre os desdobramentos das ações propostas 

no Plano de Gestão referente ao exercício de 2017, como também as que foram definidas pela 

atual gestão, iniciada em 04 de abril de 2017, para o biênio 2017/2019, desenvolvidas até 

junho/2018.  

Tais ações foram implementadas, em sua maioria, pelas unidades integrantes da 

Secretaria Administrativa, desenvolvidas por intermédio com os Núcleos que a integram: 

Administração, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Judiciário. Outras unidades de 

assessoramento à Direção do Foro, como as Seções de Controle Interno e Comunicação Social, 

também contribuíram para o alcance dos resultados, assim como as Comissões instituídas para 

tratar de assuntos específicos, como Gestão Documental - Autos Findos (Administrativos e 

Judiciais) e Socioambiental. Integra, ainda, o presente documento, o registro das atividades 

desenvolvidas nas Subseções Judiciárias, no âmbito administrativo. 

As diretrizes da Direção do Foro que nortearam a atuação das unidades no exercício 

de 2017, mas que ainda não foram efetivadas, além de outras que surgiram no decorrer do ano, 

consideradas como necessárias, serão inseridas no Plano de Gestão proposto para 2018, a fim 

de garantir a continuidade dos projetos. Por fim, consigno que os registros anotados neste 

documento integrarão o Relatório de Gestão relativo às ações desenvolvidas no biênio 

2017/2019.  

 
Maceió, junho de 2018. 

 
 

RAIMUNDO ALVES DE CAMPOS JÚNIOR 
Juiz Federal - Diretor do Foro 
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1. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017-2018 

 
A atual Direção do Foro iniciou sua gestão com o propósito de dar continuidade à 

gestão participativa, transparente, harmoniosa, estratégica e exitosa de seus antecessores, bem 

como de dar prosseguimento às reformas do prédio-sede da Seção Judiciária de Alagoas e de 

continuar com as buscas dos recursos e das tratativas necessárias à construção da nova sede 

da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema. O desenvolvimento de ações voltadas para 

agilizar ainda mais os serviços da instituição e propiciar uma maior aproximação entre a Justiça 

Federal e o cidadão, com a melhora e modernização da estrutura dos Juizados Especiais 

Federais instalados em Alagoas, integra o rol de prioridades, também defendidas pela nova 

administração do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). 

Uma das primeiras medidas da nova gestão foi buscar o apoio do líder da Bancada de 

Alagoas no Congresso Nacional, deputado federal Ronaldo Lessa, a fim de viabilizar uma 

adequação nos recursos do Orçamento da União com vistas à construção do edifício-sede da 

Subseção Judiciária de Santana do Ipanema, onde funciona a 11ª Vara Federal.  Dos R$ 13 

milhões orçamentários originariamente destinados à reforma do prédio sede da JFAL, R$ 3,5 

milhões foram cancelados e foi solicitada uma suplementação no mesmo valor para a construção 

da sede própria da Justiça Federal em Santana do Ipanema, mediante aprovação de crédito 

suplementar.  A construção da sede condiz com o recente processo de expansão e interiorização 

da Justiça Federal, o qual determina uma estrutura física capaz de dar efetividade ao princípio 

constitucional do amplo acesso à justiça. Atualmente, a 11ª Vara Federal está instalada 

provisoriamente em uma edificação antiga, antes destinada ao uso residencial, que não atende 

adequadamente às necessidades da Subseção Judiciária. 

 
OBRAS E REFORMAS 

 

Na área de obras e serviços de Engenharia, foi instituído pela Direção do Foro, 

mediante a publicação da Portaria nº 1009/2017 – DF/JF/AL, o Plano de Prioridades de Obras 

em 2017, priorizando a elaboração dos Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais de 

Licitação necessários à escorreita licitação, execução, fiscalização, medição e pagamento dos 

serviços e obras de engenharia necessários à reforma e manutenção do edifício-sede desta 
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Seccional (constantes no Plano de Obras da Seção Judiciária de Alagoas) até o final do 

exercício financeiro de 2017, como recomenda a EC nº 95/2016. 

Mediante estudos prévios e informações coletadas pela Secretaria Administrativa e 

pela Seção de Administração Predial e Engenharia (SAPE), além da Reforma dos Juizados 

Especiais Federais, dos Gabinetes dos Relatores da Turma Recursal e da 1ª Vara Federal, que 

foram iniciadas na atual gestão, foram eleitos os seguintes projetos a serem finalizados, licitados, 

executados, fiscalizados, medidos e pagos, em sua ordem de prioridade: 

I – Implantação da 3ª etapa do Sistema de Refrigeração VRV; 

II – Ampliação do Estacionamento; 

III – Construção de novo acesso ao Edifício-Sede; 

IV – Instalação de Sistema de Prevenção de Combate a Incêndio; 

V – Reforma de Sistema Hidrossanitário; 

VI – Modernização do Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas; 

VII – Implantação de Comunicação Visual; 

VIII – Modernização do Sistema Elétrico do Edifício-Sede (troca das luminárias do pátio externo 

por LED, automatização das luminárias dos estacionamentos - CLP - Controle Lógico 

Programado, recuperação do Banco de Capacitores da Subestação etc.). 

No tocante à Reforma e Ampliação dos Juizados Especiais Federais, visando oferecer 

maior conforto a este segmento da Justiça Federal que atende um público mais carente e com 

demanda sempre crescente, as obras foram iniciadas no mês de julho/2017 e concluídas em 

junho/2018, tendo sido necessário remanejar os JEFs para outros espaços do prédio sede da 

JFAL, numa forma de minimizar transtornos no atendimento. Também foram realocadas a sala 

da OAB/AL e as unidades integrantes da Secretaria 

Administrativa - SECAD, com vistas à liberação de 

espaço destinado à acomodação dos Juizados 

Especiais Federais - JEFs.  A Turma Recursal, as 

unidades que compõem a SECAD e o Gabinete da 

Direção do Foro foram acomodados do 1º ao 4º 

pavimentos, além da Seção de Biblioteca e do Núcleo de Tecnologia da Informação.  As obras 

se destinaram a recuperar a eficiência das instalações e melhorá-las, além de modernizar e 

otimizar espaços para melhor adequação às normas técnicas atuais de segurança e de 
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acessibilidade — e melhor atendimento às pessoas que procuram os serviços da JFAL, a 

exemplo dos espaços destinados aos Juizados Especiais Federais (JEFs), onde funcionam a 6ª, 

9ª e 14ª Varas. 

Quanto à reforma do 1º andar Ala A (Centro de Conciliação), da Ala B Térreo (JEFs) e 

da Ala A do 6º pavimento do Edifício Sede (Turma Recursal), buscou-se dar uma melhor 

funcionalidade dos ambientes, promovendo-se aumento do número de salas de perícias e de 

audiências, permitindo a instalação de todas as relatorias em um único pavimento. A execução 

foi iniciada em setembro/2017 e a conclusão ocorreu em abril/2018. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Quanto às demais obras e reformas consideradas prioritárias, após elaborados os 

respectivos Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais de Licitação, bem como os 

respectivos cronogramas de execução, pela Comissão Multidisciplinar de Obras e Serviços de 

Engenharia (Portaria nº. 1008/2017 - DF/JF/AL), foram realizados os processos licitatórios, os 

quais culminaram com a contratação das empresas. Iniciada a execução já no segundo 

semestre de 2017, cerca 80% das obras foram concluídas ainda no referido ano, tendo sido 

dada atenção especial ao descarte dos resíduos produzidos pelas obras, que foram doados para 

reciclagem.  

Quanto à implantação da 3º etapa VRV (1º, 2º, 3º e 4º pavimentos), cujo sistema 

trouxe benefícios à qualidade de vida dos servidores/magistrados/usuários e proporcionou 
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economia advinda do menor consumo e da melhor utilização dos recursos energéticos, a 

execução foi iniciada em outubro/2017 e concluída em janeiro/2018.  

 
 

A implantação do estacionamento E-04 e de novo acesso ao Edifício-Sede teve início 

em outubro/2017 e conclusão em janeiro/2018, o qual serviu para aumentar a disponibilidade de 

120 vagas para os usuários da instituição.  

 

A obra de modernização e recuperação das instalações contra incêndio e pânico do 

Edifício-Sede da Seção Judiciária de Alagoas teve a licitação realizada em outubro/2017 e 

execução concluída em janeiro/2018. Está pendente de recebimento definitivo, após a aferição 

pelo Corpo de Bombeiros. 

 

A obra de recuperação das instalações hidrossanitárias no Edifício-Sede visa 

economia de água com instalação de novos registros de gaveta e de torneiras com fechamento 
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automático e eliminação de vazamentos. Com execução iniciada em outubro/2017 e conclusão 

em abril/2018.  

 
 

Já a modernização do Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas (SPDA) foi 

iniciada em dezembro/2017 e concluída em janeiro/2018. Com essa intervenção foi obtida uma 

redução significativa do risco de danos ao patrimônio (edificação) e aos usuários, em caso de 

uma eventual descarga atmosférica. 

A sinalização visual e tátil, interna e externa no Edifício-Sede da Seção Judiciária de 

Alagoas, destina-se à organização e uniformização de todas as informações referentes aos 

ambientes; adaptação da edificação às normas de acessibilidade, com a colocação de 

sinalização em braile e sinalização tátil de pisos; e autonomia e segurança no fluxo das pessoas. 

Execução iniciada em novembro/2017 e conclusão em abril/2018. 

 
 

Encerrando as intervenções no prédio, foi iniciada a modernização do Sistema Elétrico 

do Edifício-Sede da Seção Judiciária de Alagoas em dezembro/2017 (com a aquisição de 

materiais), devendo o projeto ser concluído ainda em 2018, mediante contratação de serviços, e 

realizada a reforma da 1º Vara Federal, cuja execução foi iniciada em outubro/2017 e concluída 

em janeiro/2018. 
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A inauguração das novas instalações dos Juizados Especiais Federais, bem como do 

Centro de Conciliação, da Turma Recursal e do estacionamento E-04 aconteceu no dia 18 de 

junho, quando também ocorreu o lançamento do selo alusivo aos 50 anos de reinstalação da 

Justiça Federal em Alagoas, completados em 2017. Durante o evento, o Diretor do Foro fez uma 

homenagem ao ministro do Superior Tribunal de Justiça Pedro da Rocha Acioli, falecido no 

último dia 7 de junho, que, ao lado de Carlos Gomes de Barros, atuou como primeiro juiz federal 

em Alagoas, após a reinstalação da Justiça Federal em 1967, tendo sido inclusive um dos 

fundadores da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, em 1972. 

A solenidade foi prestigiada pelo Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt 

(Presidente do TRF5), pelo Prefeito da Cidade de Maceió, Rui Palmeira, pelo Deputado Federal 

Ronaldo Lessa (líder da bancada alagoana no Congresso Nacional). Integraram, ainda, a mesa 

de honra, os Desembargadores Federais da 5ª Região Cid Marconi (Vice-Presidente), Paulo 

Machado Cordeiro (Corregedor), Paulo Roberto de Oliveira Lima (Presidente da 2ª Turma), 

Rubens de Mendonça Canuto Neto (Presidente da 4ª Turma), Élio Wanderley de Siqueira Filho 

(Coordenador dos JEFs no TRF5) e Francisco Wildo Lacerda Dantas (Desembargador Federal 

aposentado); o Juiz Federal Felini de Oliveira Wanderley (Coordenador dos JEF da JFAL); a 

Procuradora-Chefe (Substituta) do Ministério Público Federal, Dra. Roberta Bonfim; e a 

Presidente da OAB-AL, Dra. Fernanda Marinela.  

Os corredores de acesso às novas instalações da JFAL receberam pinturas de autoria 

de artistas componentes do Projeto Cidade & Signos da UFAL, Yara Barbosa, Bruna Conrado,  

Catarina de Sena, Carlos Roberto e Jasieliton Bernardo, que, coordenados pela Professora Anna 

Maria Vieira, do Departamento de Arquitetura da UFAL, registraram, em estilo e forma própria, 

os locais onde funcionaram as sedes da Seção Judiciária de Alagoas e alguns temas bem 

representativos da justiça e de sua missão. 
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Ainda no final do exercício de 2017, foram realizados os certames licitatórios visando à 

contratação de empresas para realizar serviços de reparos de manutenção, demolições e 

retiradas, pinturas, retelhamento, impermeabilização e reparos no telhado nos prédios das 

Subseções Judiciárias de Santana do Ipanema (casa alugada) e de Arapiraca, cujas execuções 

foram concluídas, respectivamente, em fevereiro/2018 e junho/2018. No que se refere à 

construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema, esta não pôde ser 

executada em 2017 pela inexistência de tempo hábil para licitação, conclusão e pagamento 

dentro do exercício, nos termos preconizados pela EC nº 95/2016. Ademais, é necessário antes 

promover a adequação do projeto arquitetônico, o que deverá ocorrer no próximo exercício, já 

tendo sido solicitada ao TRF5ª a inclusão da construção no Plano de Obras de 2019.  
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Desse modo, foram investidos, em 2017, R$ 5.825.641,00 (cinco milhões, oitocentos e 

vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais) em obras e reformas. Todas essas ações, 

além de melhorar a prestação jurisdicional e o bem estar dos magistrados, servidores, 

procuradores, advogados, colaboradores e demais usuários da Justiça Federal em Alagoas, 

objetivaram a conservação e manutenção do patrimônio público. 

 
ACESSIBILIDADE 

 
 Para promover a acessibilidade, segurança e autonomia de todas as pessoas com 

deficiência ou que apresentam mobilidade reduzida, as obras de reforma e as novas instalações 

contam com mobiliários, sinalizações e instalações adequadas. Com efeito, foram instalados 

pisos, totens, avisos e mapas táteis (no Sistema Braille) em todo o prédio-sede da JFAL e foram 

readequados os balcões das recepções das varas, os banheiros públicos e os espaços da 

Turma Recursal e dos Juizados Especiais Federais, tudo para garantir a ampla acessibilidade, o 

bem-estar, o conforto, a segurança e autonomia das pessoas com mobilidade reduzida. As 

pessoas obesas e os usuários de cadeiras de rodas também dispõem de locais e mobiliários 

próprios para melhor atendimento. 

 
INVESTIMENTOS NA ÁREA DE TI E SEGURANÇA 

 
Foi promovida a atualização e a renovação do parque instalado, mediante aquisição 

de ultrabooks, o que havia sido priorizado ainda na gestão anterior. Também vale ressaltar a 

aquisição e a implantação de parte do projeto de circuito fechado de TV (CFTV) e do sistema de 

controle de acesso, pela Seção de Segurança e Transportes, com apoio do Núcleo de 

Tecnologia da Informação, um investimento na ordem de 940 mil. Consiste no monitoramento 

por vídeo, através de circuito fechado de televisão e o registro de imagens, que irá proporcionar 

maior segurança das pessoas e do patrimônio. Não foi possível, por questões orçamentárias, a 

implantação do referido sistema nas Subseções Judiciárias de Santana do Ipanema e União dos 

Palmares em 2017. Foi priorizada a compra de novo sistema de CFTV para o prédio sede, tendo 

sido iniciada a instalação da infra-estrutura em outubro/2017 e concluída em dezembro/2018. 

 Outra contratação relevante foi a aquisição da solução de virtualização de desktops, 

pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, com vistas a prover a modernização do 
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gerenciamento de estações de trabalho, bem como a alta disponibilidade do ambiente de 

teletrabalho, com um investimento da ordem de 1,7 milhões. 

Houve um investimento em tecnologia no montante total de R$ 5.242.542,55 (cinco 

milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos). 

  

 

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 
 

Em relação à aquisição de bens móveis, foi providenciada a aquisição de mobiliário 

para equipar o Auditório do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Arapiraca, bem como 

estações de trabalho, sofás e cadeiras para atender as necessidades desta Seção Judiciária, 

esta última totalizando R$ 214.774,00, tendo sido efetuado, ainda, um registro de preços para 

aquisição de mobiliário destinado ao Centro de Conciliação e JEFs. 

 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
No exercício de 2017 foi disponibilizado para a Seção Judiciária de Alagoas o valor R$ 

16.360.086,20 para despesas correntes, divididos entre os programas de Julgamento de 

Causas, Ações de Informática, Capacitação de Recursos Humanos, Capacitação de 

Magistrados, Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e Comunicação e Divulgação 

Institucional, não tendo sido considerado nesse montante apenas o valor do orçamento de 

custeio utilizado nos pagamentos das folhas ordinárias e suplementares. Esse orçamento foi 

suficiente para o pagamento de todas as nossas despesas de custeio, sejam elas contratuais ou 

extracontratuais, sendo a única exceção o orçamento destinado à Assistência Jurídica a 

Pessoas Carentes, considerado que as perícias validadas pelas Varas Federais da Seccional 

ficaram pendentes de pagamento a partir do dia 11 de outubro de 2017.  



 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 
 

 14 

Quanto às despesas de capital, o orçamento da Seccional alcançou o valor R$ 

17.109.390,89, sendo que desse total, R$ 13.000.000,00 foram oriundos da uma emenda de 

bancada inserida na LOA 2017 para Reforma do Edifício Sede da Justiça Federal de Alagoas. A 

Seccional teve muita dificuldade para execução desse orçamento, considerando que o seu 

recebimento veio a coincidir com o início da vigência do novo regime fiscal fruto da Emenda 

Constitucional nº 95/2016, que implementou o regime de caixa para o pagamento das 

obrigações da Administração Pública, o que na prática impossibilitou a inscrição de valores em 

restos a pagar sob pena de comprometimento do orçamento do exercício corrente. Em que pese 

a dificuldade anteriormente citada, a Seção Judiciária de Alagoas ainda conseguiu executar R$ 

5.692.749,10 do orçamento na reforma do Edifício Sede propriamente dita, e ainda mais R$ 

3.214.131,45 em aquisições de equipamento de informática e mobiliário, uma vez que foi 

realizada uma alteração orçamentária via crédito suplementar para alteração do orçamento 

inicialmente recebido para orçamento de Ações de Informática e Julgamento de Causas, sem 

que isso viesse a causar o comprometimento do orçamento de 2018.   

No decorrer de 2017 ocorreram dois contingenciamentos, a maior retirada ocorreu no 

dia 02 de agosto, com a subtração de R$ 2.150.000,00 e a segunda por ocasião da devolução 

do crédito suplementar mencionado no parágrafo anterior, tendo o orçamento sido devolvido R$ 

283.000,00 a menor do que o retirado, tendo essa quantia ficado retida para fins de 

contingenciamento.  Os contingenciamentos não trouxeram nenhum efeito negativo para a 

execução do orçamento de investimento, justamente por conta da grande quantia recebida 

através da emenda parlamentar e que não pôde ser executada na sua integralidade em razão 

dos prazos para conclusões das obras, que não permitiam a liquidação e pagamento dos 

empenhos dentro do exercício findo, e que também não poderiam ficar inscritos em restos a 

pagar para não prejudicar o orçamento do atual exercício. Para o pagamento dos contratos e das 

demais despesas de custeio em geral, onde são utilizados os recursos oriundos do programa de 

trabalho de Julgamento de Causas, esta Seccional teve a seu dispor em 2017 inicialmente o 

valor R$ 9.491.328,60. 

No mês de agosto, o TRF5 enviou R$ 44.800,00 no PTRES 110803, específico para 

pagamento de ajuda de custo ou auxílio-moradia, para que fosse efetuada no SIAFI a 

reclassificação de despesa do auxílio-moradia pago aos diretores de secretaria que fazem jus a 

esse benefício, uma vez que até então era utilizado o programa de trabalho de Julgamento de 
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Causas para essa despesa, orçamento que era disponibilizado juntamente com os demais 

utilizados por ocasião da apropriação da folha de pagamento. Com a citada reclassificação, esse 

orçamento do programa de trabalho de Julgamento de Causas voltou ao crédito disponível, sem 

que houvesse a necessidade de devolução para o TRF5, conforme orientação recebida da 

Subsecretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal, o que fez com que o orçamento total 

disponível em Julgamento de Causas tenha sido de R$ 9.536.128,60 em 2017. Somando esse 

valor com o orçamento do programa de trabalho de Ações de Informática, destinado ao 

pagamento dos contratos na área de TI, a Seção Judiciária de Alagoas recebeu no exercício de 

2017 o total de R$ 10.993.705,11 para o pagamento de despesas de custeio, tendo sido 

suficiente para o cumprimento de todas as obrigações contratuais.  

A carência de recursos somente foi sentida em relação ao programa de trabalho de 

Assistência Jurídica a Pessoas Carentes, considerando que ficaram pendentes de pagamento as 

perícias validadas no sistema AJG a partir do dia 10 de outubro de 2017. O orçamento AJPC foi 

suficiente apenas para o pagamento dos honorários validados até o dia 10 de outubro de 2017. 

O restante dos honorários validados após essa data deverá ser pago com o orçamento de 2018 

como despesas de exercícios anteriores. 

Em 2018, a Seção Judiciária de Alagoas foi contemplada com créditos orçamentários 

de custeio e investimentos no montante de R$ 13.358.184,84. Houve uma redução de, 

aproximadamente, 5% em relação ao orçamento de custeio disponibilizado em 2017. Foram 

disponibilizados recursos na ordem de R$ 1.704.011,00 para a complementação da reforma do 

Edifício-Sede. A aplicação desses recursos será viabilizada por meio dos projetos previstos no 

Plano de Gestão de 2018. 

 
DESFAZIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS 

 
Foram concluídos os processos administrativos de 

desfazimento 650/2015, 1170/2015, 826/2017, 919/2017, 1036/2017 e 

1194/2016 (FLUXUS), com a conseqüente doação de bens à Família 

Alagoana Down, Associação dos Hemofílicos de Maceió, Associação 

Acolhimento Mãe das Graças, Polícia Militar de Alagoas, Regimento da Polícia Montada Dom 

Pedro I e Polícia Civil do Estado de Alagoas. No caso do 5º Batalhão da Polícia Militar, por 

exemplo, foram doados cinco computadores completos, com cinco CPUs, cinco monitores, cinco 
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estabilizadores, além de mouses e dois scanners. Em relação aos móveis, o 5º Batalhão passou 

a contar com sete mesas pequenas em freijó com gaveteiros; dois gaveteiros volantes e quatro 

estantes altas abertas. Essa doação veio suprir uma elevada carência na área de informática 

daquela Corporação.  

 

REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS 
 

Outro tema que merece destaque é a regularização patrimonial dos imóveis, em 

especial o registro do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maceió e do Anexo ao Edifício-Sede 

da Subseção Judiciária de Arapiraca junto aos órgãos competentes, bem como a 

correspondente atualização junto à Secretaria de Patrimônio da União/SPIUNET, de que trata o 

PA SEI 0000025-38.2018.4.05.7200 (FLUXUS nº. 1085/2016). Tendo sido instituído um Grupo 

de Trabalho, por meio da Portaria nº. 51/2017, para acompanhamento e certificação da 

regularização da situação dos imóveis desta Seccional, obteve-se a regularização dos imóveis 

junto ao SPIUNET e o registro em cartório dos terrenos de Santana do Ipanema e de União dos 

Palmares, restando pendentes a averbação do Edifício-Sede da Seção Judiciária de Alagoas e 

do prédio anexo da Subseção Judiciária de Arapiraca, como também a regularização de todos os 

imóveis junto aos respectivos órgãos de controle municipais. Para tanto, será necessário, 

primeiramente, contratar uma empresa para realização de levantamento topográfico dos 

terrenos, o que deverá ocorrer no exercício de 2018. 

 

SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
 

Merece destaque a instituição da Comissão de Segurança Permanente no âmbito da 

Seção Judiciária de Alagoas (Portaria nº. 1010/2017 – DF/JF/AL). A Comissão tem por 

atribuições, dentre outras, elaborar, coordenar, executar e fiscalizar o Plano de Segurança da 

Seção Judiciária de Alagoas; elaborar projetos básicos e termos de referência visando 

contratação/aquisição de soluções e equipamentos de segurança institucional. Foi iniciada a 

elaboração dos termos de referência visando à contratação dos cursos e a aquisição de 

materiais e necessários ao desempenho das atividades do grupo de segurança (armas, 

munições, coletes, uniformes táticos etc.), necessários à implantação do Grupo de Segurança 

Operacional. Termo de referência para aquisição de coletes e cofre elaborado em 2017. 
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Integram, ainda, o Plano de Segurança, a revisão da rotina de segurança em relação ao prédio 

sede e a implantação de central de rádio comunicação, o que será viabilizado após a 

implantação e funcionamento de central de monitoramento junto ao novo sistema de CFTV. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 
 

Na área de Gestão de Pessoas, no que se refere à promoção da saúde, foi implantado 

o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, tido como uma das 

prioridades da gestão para 2017, com a finalidade de atender às determinações legais da Norma 

Regulamentadora número 7 - NR7, do Ministério do 

Trabalho, medida voltada para a promoção e 

preservação da saúde dos magistrados e servidores do 

Poder Judiciário. O programa consiste na prevenção e 

diagnóstico precoce de doenças e promoção à saúde, 

em observação ao art. 206 da Lei 8.112/90 e Decreto 

nº 6.856/2009, através de exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho e 

demissionais; perícias em servidores; assistência à saúde em caráter educativo e preventivo 

sobre alimentação saudável, além de controle de doenças crônicas, segurança e saúde no 

trabalho e temas atuais. Campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul, que envolveram: 

distribuição de material educativo/informativo referente ao tema da campanha; aferição de 

pressão arterial, glicemia e vacinação contra o H1N1; distribuição de material com informações 

educativas referentes ao tema da campanha; iluminação da fachada do prédio; dentre outras 

ações. Também merecem destaque as ações voltadas para prevenção de LER e DORT, em 

comemoração ao mês do trabalhador. 

Foram implementadas soluções tecnológicas para agilizar a marcação de férias dos 

servidores, possibilitando aos os diretores de secretaria o acompanhamento da escala de férias 

dos servidores pela Intranet, mediante acesso ao dispositivo NGP ONLINE – consulta 

contracheque, disponibilizado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), bem como 

para possibilitar o recadastramento dados pessoais dos servidores através da Intranet. 

No que se refere à valorização dos servidores, além da comemoração de datas 

específicas, como do Dia da Mulher, a Semana do Servidor, realizada no período de 23 a 26/10, 



 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 
 

 18 

tem aliado a realização de palestras de sensibilização e capacitação, oficinas e momentos de 

socialização, à ações de reconhecimento público da atuação de servidores com mais de 20 anos 

de trabalho e dedicação à JFAL, mediante a entrega de placas de homenagem pelo Diretor do 

Foro. Na ocasião, foram ministradas as palestras: “Mama, o Estado da Arte, proferida pelo Dr. 

José Humberto Chaves; “Proteja seu Coração: Fatores de Risco Cardiovasculares”, 

apresentada pela médica Ana Karolina Queiroz de Souza, do Hospital do Coração; “Qualidade 

de Vida e Gestão do Estresse”, com o administrador e consultor de empresas Karim Khoury. 

 

No que se refere à execução do Plano Anual de Capacitação, foram capacitados 193 

servidores, em  15 treinamentos, representando um investimento total de R$ 297.164,00 

(duzentos e noventa e sete mil e cento e sessenta e quatro reais), sendo R$ 230.958,29 

(duzentos e trinta mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) do orçamento 

de Capacitação de Servidores e R$ 66.205,71 (sessenta e seis mil duzentos e cinco reais e 

setenta e um centavos) do orçamento para capacitação de Magistrados através do Núcleo da 

ESMAFE 5ª em Alagoas. Os eventos foram bastante variados, realizaram-se desde ações 

destinadas à execução de trabalhos específicos, até aquelas cujo objetivo era auxiliar os 

servidores em suas tarefas diárias, com destaque para os cursos “Controle Judicial dos 

Concursos Públicos” com Dr. Fábio Lins de Lessa Carvalho e “Lei Anticorrupção” com Dr. Marcus 

Rômulo Maia de Mello.  

GESTÃO DOCUMENTAL 
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Atividade que não havia sido prevista no Plano de Gestão de 2017, a implantação do 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI em todas as unidades da Seção Judiciária de Alagoas 

ocorreu a partir de abril de 2017 (Portaria nº. 130/2017), como medida de melhoria e 

modernização do Programa de Gestão Documental, em conformidade com a Resolução nº. 

318/2014 – CJF. O sistema FLUXUS continuou em funcionamento somente para trâmite de 

processos e documentos antigos. O SEI imprimiu maior agilidade e trouxe novas funcionalidades 

em relação ao sistema anterior. 

Foi efetuada a digitalização dos processos/documentos administrativos resultantes da 

triagem realizada em 2016, com a inserção dos processos/documentos administrativos 

digitalizados no controle de processos administrativo - Sistema SEI, considerando a seleção de 

servidores desta Seccional, bem como a liberação de recursos provenientes de serviços 

extraordinários no limite dos recursos executados no exercício anterior, no valor de R$ 

109.151,63 (cento e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). Os 

trabalhos foram iniciados no dia 2 de setembro de 2017 e finalizados no dia 2 de dezembro de 

2017. As duas equipes de trabalho desenvolveram suas atividades nos dias de sábado, 

alternadamente, com uma carga horária de 6h de trabalho por sábado, fixando o horário de 7h 

às 13h, bem como utilizando-se das catracas do controle de acesso ao prédio como registro de 

presença e carga horária. Foram tratados pela digitalização, em três meses de atividade, o total 

de 2.134 processos/documentos. 

Os trabalhos da Comissão de Gestão de Autos Findos Judiciais foram reiniciados no 

mês de setembro/2017, tendo sido estruturada uma equipe de gestão com servidores que já 

possuíam larga experiência e conhecimento acumulado em trabalhos anteriormente realizados, 

de forma a imprimir maior celeridade às ações da Comissão, com foco na produtividade. A 

Comissão funcionou aos sábados, com jornada de 08 (oito) horas, perfazendo um total anual 

máximo de 137 (cento e trinta e sete) horas por servidor, entretanto, tendo em vista a limitação 

de recursos financeiros, não foi integralizado o limite máximo anual de horas extraordinárias. A 

gestão de autos findos laborou nos seguintes dias: 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 

04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 20/12, 21/12, 22/12 e 23/12 (4 horas), perfazendo um 

total de 16 dias laborados, tendo sido eliminado o quantitativo de 16.593 (dezesseis mil 

quinhentos e noventa e três) processos judiciais, conforme relatório de estatística e 

acompanhamento de produtividade.  
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Merece destaque, ainda, o projeto de digitalização dos processos físicos judiciais para 

inclusão no sistema PJe, em cumprimento da Resolução nº 13/2017 – TRF5ª e formalizado 

nesta Seccional pela Portaria nº 1020/2017 – DF/JF/AL, tendo sido instituída uma comissão com 

a finalidade de gerenciar os trabalhos de digitalização dos processos físicos. A medida visa à 

economia de recursos humanos e materiais. Tendo sido iniciada, ainda em 2017, a digitalização 

dos processos em algumas varas, a digitalização do acervo restante vem ocorrendo no exercício 

de 2018, assunto que vem sendo tratado no PA SEI 0000538-06.2018.4.05.7200 . 

 
GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

A manutenção e/ou a ampliação de mecanismos de acompanhamento do andamento 

dos projetos e das atividades planejadas, a fim de que guardem consonância com as diretrizes 

da gestão, foi outro aspecto priorizado na gestão anterior que foi mantido e ampliado na gestão 

atual, não somente por possibilitar o direcionamento das ações e a atuação conjunta das 

unidades, como também para a tomada de decisões gerenciais quando da ocorrência de fatos 

supervenientes que venham a impactar no cumprimento do que foi inicialmente proposto. Nesse 

sentido, foram iniciadas as tratativas no sentido de promover a implantação do Escritório de 

Projetos Estratégicos da Seção Judiciária de Alagoas – EPE/SJAL, a fim de monitorar os 

projetos institucionais com o auxílio da ferramenta NetProject, sistema que foi alimentado com as 

informações acerca dos projetos prioritários estabelecidos no Plano de Prioridades de Obras em 

2017, para fins de acompanhamento dos respectivos cronogramas de execução. Foi realizado o 

curso “Como Implantar Escritório de Projetos”, destinado aos servidores das áreas meio e fim 

que atuam no gerenciamento de projetos da JFAL. Após a formalização do funcionamento do 

EPE/SJAL, será iniciada a etapa de captação das iniciativas estratégicas para 2018.  

Vale registrar que esta Direção do Foro passou a integrar, em 2017, o Comitê de 

Gestão Estratégica Regional, que foi formado em cumprimento à Resolução Nº 313, de 

22/10/2014, do Conselho da Justiça Federal (CJF), tendo participado de uma reunião, em 

agosto/2017, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, para acompanhar, debater e 

avaliar o desempenho da Região nas metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). Em paralelo, foram discutidos planos de ação, tanto na área judiciária quanto 

administrativa, para motivar ações vinculadas à estratégia da Justiça Federal, qualificar os 

processos internos e alcançar as metas especificadas.  
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Foi elaborado pela o Plano de Ação da Governança da SJAL, o qual foi encaminhado 

ao CJF. Uma das medidas nele previstas foi a implantação do Escritório de Projetos e adoção da 

ferramenta NetProject, tendo sido realizado, em outubro/2017, o curso “Implantação do Escritório 

de Projetos” nesta Seccional. Todos os projetos de obras consideradas prioritárias foram 

cadastrados pela Seção de Planejamento e Integração Regional no referido sistema. Foi incluída 

no Plano de Capacitação a previsão de cursos sobre Governança, Gestão de Riscos e Gestão 

de Projetos. Vale ressaltar, ainda, a designação da Comissão de Gestão de Riscos na JFAL 

(Portaria nº. 1023/2017 - DF/JF/AL). 

 
ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DA AUDITORIA 

 
Não menos importante é dar continuidade ao atendimento às determinações da 

Subsecretaria de Controle Interno do TRF5ª, no que se refere à realização das auditorias 

internas, pela Seção de Controle Interno, nas folhas de pagamento de pessoal, bem como a 

adoção de providências pelo Núcleo de Gestão de Pessoas e pela Seção de Orçamento e 

Finanças, no sentido de que haja maior segurança nos procedimentos, assunto que foi tratado 

no PA FLUXUS nº. 416/2016. Assim sendo, o desdobramento também foi acompanhado pela 

gestão no decorrer de 2017, tendo sido realizada uma Auditoria Especial, entre os meses de 

março a junho, por solicitação do CJF, sobre os pagamentos de passivos realizados no mês de 

dezembro de 2016, a fim de analisar a conformidade legal desses procedimentos, tendo como 

parâmetros a Constituição Federal de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei n° 9.784/99, 

a Lei n° 8.112/1990, a Lei n° 11.416/2016 e a Resolução CJF n° 224/2012.  

Por intermédio pela Seção de Controle Interno, foram realizadas avaliações dos 

procedimentos relativos aos processos de despesa por Suprimento de Fundos; análise dos 

processos decorrentes dos recursos provenientes do contrato CJF/TRF5/BB/CEF e TRF5/CEF; 

avaliação, quanto à abrangência, suficiência e resultados, das medidas adotadas pela unidade 

auditada relacionada ao Acórdão 1212/2014 - TCU- Plenário, que trata dos reflexos da 

desoneração da folha de pagamento nos contratos com a Administração Pública Federal; e 

auditoria sobre Diárias, dentre outras atividades rotineiras. 

 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
Em 2017, a Seção de Comunicação Social deu continuidade a um trabalho iniciado no 
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exercício anterior, de resgate da memória da Justiça Federal em Alagoas. Houve o lançamento 

do Vídeo sobre a História de Refundação da JFAL – Parte II, durante as comemorações dos 

50 Anos da Justiça Federal em Alagoas, assim como a produção de um Vídeo sobre o Papel 

da Justiça Federal em Alagoas, devidamente concluído e entregue. 

Foi contratada empresa para produção do Vídeo sobre a História de Refundação da 

JFAL – Parte III; e iniciado o trabalho que vai transformar estas entrevistas com personagens de 

valor histórico para a JFAL em e-book e livro. A Comunicação também fez a arte para a 

confecção do Selo Comemorativo dos 50 Anos da Justiça Federal em Alagoas. 

Após o lançamento do segundo vídeo em 2017, a terceira fase do vídeo está sendo 

preparada com outros personagens da história mais recente da JFAL, assim como o livro e e-

book para o site da JFAL.  Houve a contração de empresa especializada em produção de vídeo 

– roteiro, filmagem e edição, para execução de um vídeo de caráter institucional da Justiça 

Federal em Alagoas (JFAL) sobre o Papel da Justiça Federal em Alagoas, com especial 

destaque da atuação dos Juizados Especiais. O material foi produzido e entregue à Direção do 

Foro para publicação, em janeiro/2018 e encontra-se disponível no endereço eletrônico 

http://www.jfal.jus.br/artigos/video.php.   

 

 

 

 

 

 

 
CONCILIAÇÃO 

 
O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania da Seção 

Judiciária de Alagoas - CEJUSC/AL iniciou suas atividades com realização de audiências de 

conciliação, a partir do mês de março/2017. Desde então, vem se empenhando em colaborar 

com as Varas Cíveis da Capital, no sentido de desafogar o crescente número de demandas, 

atuando tanto nas audiências de conciliação processual quanto nas audiências de conciliação 

pré-processual. Com atuação voltada exclusivamente para as Varas Cíveis da Capital (cf. 

Portaria nº 0043/2017) o CEJUSC/AL teve como Coordenador o Juiz Federal Dr. Sérgio de 
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Abreu Brito (Portaria nº 0043/2017), sendo sucedido, a partir de 14/09/2017, pelo atual 

Coordenador, o Juiz Federal Dr. Guilherme Masaiti Hirata Yendo (Ato da Presidência do TRF5 nº 

459/2017).  

Durante o ano de 2017, o CEJUSC/AL obteve os seguintes resultados em audiências 

de conciliação processual: 254 audiências de conciliação designadas; 164 audiências de 

conciliação realizadas; 11 acordos homologados e um montante de R$ 2.678.559,16 

correspondente à soma dos valores homologados. 

A criação do “Ambiente do Centro de 

Conciliação”, dentro do sistema de Processo Judicial 

Eletrônico - PJe, para funcionar nos moldes da 

sistemática utilizada pelos órgãos Julgadores no PJe, 

possibilitou o recebimento das “Reclamações Pré-

Processuais” e a realização das respectivas audiências, de forma ainda mais célere e eficiente 

para as partes envolvidas.  Nesse contexto, foram realizados dois mutirões de Conciliação na 

classe “Reclamação Pré-Processual” com demandas da Caixa Econômica Federal, a saber: 1. O 

primeiro, durante a semana de 10 a 14/07/2017, que teve como resultado: 108 audiências de 

conciliação designadas; 25 audiências de conciliação realizadas; 10 acordos homologados, no 

valor global de R$ 91.396,87, correspondente à soma dos valores acordados; 2. O Segundo, 

durante a semana de 18 a 22/09/2017, cujo resultado foi: 184 audiências de conciliação 

designadas; 35 audiências de conciliação realizadas; 01 acordo homologado e um montante de 

R$ 1.539,58 correspondente aos valores homologados. Em ambos, todas as intimações foram 

realizadas pela Instituição Financeira demandante, a Caixa Econômica Federal.  

A partir de agosto de 2017 o CEJUSC/AL passou a funcionar de forma itinerante, 

utilizando-se das salas de audiências das Varas Cíveis da SJAL, em face da perda do espaço 

físico onde funcionava, em face das obras de reforma iniciadas em 2017, tendo como sede para 

os serviços cartorários a sala da Direção do Núcleo Judiciário. A finalização das obras do 

CEJUSC ocorreu em maio/2018 e desde o dia 18 de junho de 2018 os novos espaços, 

instalados no 1º andar, já estão disponíveis para a regular utilização, voltando a funcionar com 

uma estrutura adequada e compatível com as necessidades dos jurisdicionados. 

 
PRODUTIVIDADE JURISDICIONAL 
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Cabe aqui ressaltar o recebimento do prêmio “Produtividade nos Juizados Especiais 

Federais”, que foi concedido pelo CJF aos Juizados Federais da Seção Judiciária de Alagoas, 

em reconhecimento pelo melhor desempenho em 2017, na categoria “Produtividade”, entregue 

em novembro/2017, pela Ministra Laurita Vaz, durante o encerramento do  II Encontro 

Executando a Estratégia da Justiça Federal. Esse reconhecimento público é fruto do trabalho, da 

dedicação e do empenho de todos os magistrados, servidores e colaboradores dos Juizados 

Especiais, que estão sempre buscando prestar um serviço de qualidade e célere aos 

jurisdicionados de Alagoas. 

 
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 
Em que pese ter sido encaminhada ao TRF5ª, ainda na gestão passada, a proposta 

de reestruturação de funções do Núcleo de Administração, no sentido de contemplar a Seção de 

Orçamento e Finanças - SOF com mais uma função, tal alteração na estrutura ainda não foi 

efetivada, tendo sido iniciados estudos, na atual gestão,  para desmembramento do Núcleo de 

Administração em dois Núcleos, proposta que prevê, em seu bojo, a reestruturação das 

respectivas unidades integrantes, sem perder de vista a necessidade já identificada de melhor 

estruturar a SOF.     

 
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 
Foi mantida a Coleta Seletiva na Sede da JFAL, com a assinatura do Termo de 

Parceria nº. 003/2017 com a COOPREL, totalizando, de maio a dezembro/2017, 4.030 kg de 

materiais recicláveis. Além disso, foi realizada a doação de resíduos de construção civil 

(oriundos da central de ar condicionado desativada, composto por metais) à COOPREL no total 

de 3.550 kg. Materiais como dutos de ventilação, tubos, conectores e acessórios em chapas de 

aço e ferro, exaustores em aço galvanizado, motores, serpentinas e filtros de ar, que tiveram a 

destinação correta e puderam ser revertidos em renda para os catadores de materiais recicláveis 

que integram a Cooperativa.  
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Foi firmado o Termo de Parceria nº 002/2017 com a COOPVILA e realizado o descarte 

de autos findos, além de outros documentos, totalizando, de janeiro a dezembro/2017, 13.230kg 

destinados à reciclagem. No último mês de maio, recebeu mais 830 kg referentes ao descarte de 

autos findos administrativos. Vale ressaltar que todo esse material é fragmentado antes de ser 

reciclado ou comercializado, a fim de garantir o sigilo das informações neles contidas. 

 

Foi realizado o descarte correto de 4.864 lâmpadas comuns em dezembro/2017, entre 

fluorescentes, de vapor de sódio e metálico, mediante a contratação da empresa Ivomax, de 

Salvador-BA. Vale ressaltar que todos os projetos de construção e reforma executados 

incluíram a colocação/substituição de lâmpadas comuns por led, que são mais eficientes que as 

lâmpadas comuns e reduzem a conta de energia em quase 90%, não contém mercúrio e não 

emitem calor e nem raios ultravioleta.  

Quanto ao lixo eletrônico, após levantamento efetuado pelo Núcleo de Tecnologia da 

Informação, foi autuado o PA nº 193/2017 visando o 

desfazimento correto. Tendo sido publicado um Edital 

de Desfazimento e, não tendo surgido interessados, 

os materiais e equipamentos foram destinados à 

COOPREL, totalizando 3.700 kg (cálculo estimado), 

como microcomputadores, impressoras, monitores, 
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estabilizadores, aparelhos telefônicos, teclados, caixas de som etc., todos inservíveis ou 

irrecuperáveis, sem condições de uso.  

Será firmado no segundo semestre de 2018 um Termo de Cooperação com o Tribunal 

de Justiça/AL, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e o Tribunal Regional Eleitoral/AL, 

que tem por objetivo proporcionar a execução de programas e ações interinstitucionais de 

responsabilidade socioambiental nas áreas de racionalização e redução de custos, logística 

integrada, capacitação, destinação adequada de resíduos e compras sustentáveis 

compartilhadas. 

A Comissão Socioambiental da Seção Judiciária de Alagoas tem realizado campanhas 

internas de conscientização ambiental e acompanhado os indicadores de desempenho 

estabelecidos pelo CNJ. A distribuição de canecas personalizadas, visando à redução do 

consumo de copos descartáveis e a realização de oficinas de reciclagem, durante a Semana do 

Servidor, são algumas das atividades já executadas. 

Foram realizadas, ainda, ações sociais integrantes do projeto “Justiça Solidária”. Além 

da tradicional prática de arrecadação de latas de leite durante as inscrições dos estudantes nas 

seleções de estágio, para destinação a instituições 

filantrópicas, aconteceu uma Gincana, durante a 

Semana do Servidor, para arrecadação de produtos 

não perecíveis, roupas, brinquedos e outros itens, 

os quais foram doados à ONG Grumare – Mama 

Renascer, de apoio às mulheres com câncer de mama. Por fim, aconteceu mais uma edição do 

“Natal Solidário”, quando foram entregues presentes para 60 crianças em situação de 

vulnerabilidade social, realizado com o apoio dos servidores e magistrados desta Seção 

Judiciária que doam brinquedos, roupas, calçados, mochilas e material escolar.  

Feitas essas considerações, seguem como anexos os relatórios individualizados das 

unidades integrantes da Administração, contendo as realizações e resultados alcançados no 

exercício de 2017, especificados por áreas de atuação: Secretaria Administrativa – Núcleos 

de Administração, Gestão de Pessoas, Judiciário e Tecnologia da Informação; Gabinete 

do Diretor do Foro – Seções de Comunicação Social, Controle Interno e Planejamento; 

Comissões – Autos Findos (Administrativos e Judiciais) e Socioambiental; e Subseções 

Judiciárias de Arapiraca, Santana do Ipanema e União dos Palmares. 
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2. ANEXOS 
 


