
 

Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 01/08/2022 a 02/09/2022) 

 

Nome do Plano de Ação: Treinamento da Ferramenta Microsoft Teams  

Situação-problema: Sistema da Ferramenta Microsoft Teams será implantado na JFAL e servidores não sabem manuseá-lo. 

 

 
 

O QUE SERÁ FEITO? 
 
 

 
POR QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 

 
COMO SERÁ FEITO? 

 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 
 

 
QUEM FARÁ? 

 
 
 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

1.Pesquisa de mercado com 

instrutores ou empresas para realizar 

o treinamento Teams; 
 

2.Escolher a modalidade ideal; 

 

3.Solicitar proposta para o 
treinamento; 
 

4.Reunir e avaliar as propostas e 

escolher a mais vantajosa para s 

JFAL. 

1. Considerando os avanços 
tecnológicos a computação 
em nuvem se tornou uma 
realidade acessível e adotada 
pelas Seções Judiciárias da 5ª 
Região. 
2. É uma plataforma de 
produtividade nova para os 
servidores com solução 
ampla, com diversos 
aplicativos que oferecem 
novas possibilidades, como 
trabalho colaborativo, acesso 
remoto por qualquer 
dispositivo conectado à 
internet, integração com 
dispositivos móveis e novas 
formas de comunicação 
interpessoal para os setores 
da JFAL. 

1. Será utilizada a modalidade 
Microaprendizagem, por se 
tratar de um método EAD 
que consegue proporcionar 
aprendizagem em pequenas 
cápsulas de informação, 
com cursos mais tocados e 
lições que demandam menos 
tempo de aprendizado. 

2. Usando conteúdo bem 
condensado, através de 
vídeo aulas curtas, que 
busque abordar os assuntos 
mais relevantes, de forma 
ágil, tornando o tempo de 
aprendizagem um processo 
mais rápido e eficiente. 

3. Será utilizada a própria 
plataforma Microsoft Teams. 

4. A avalição de reação ser 
feita através de pesquisa 
elaborada pela Seção de 
Treinamento e 

Período: 
01/08/2022 a 
02/09/2022 
 
 
Local: Plataforma 
Microsoft Teams 
  

  

Seção de 
Treinamento e 
Desenvolvimento 
da JFAL. 
  

  

Ao final do curso, 
espera-se que o 
servidor: 
 

1. Utilize com 
facilidade os 
principais 
recursos do 
Microsoft 
Teams. 

2. Entenda a 
comunicação 
via equipes, 
canais e chats. 

3. Realize 
reuniões 
imediatas e/ou 
agendadas. 

 
 



disponibilizada através de 
link para acesso dos alunos 
através da ferramenta 
Forms, dentro do próprio 
Microsoft Teams. 

 

 

 

 

 

 



Plano de Ação (Atividade final – 26/05/2022 a 31/05/2022) 

 

 

NOME DO PLANO:  

IMPLEMENTAÇÃO DO TEAMS COM FOCO NO AUMENTO DA 

PRODUTIVIDADE 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Dificuldade em localizar e disponibilizar o acervo de minutas de decisão, despacho e sentença 

adotadas como “padrão” na assessoria.  

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Com a adoção do trabalho remoto, a dificuldade da comunicação da assessoria ficou mais 

evidente, pois precisamos sempre estar em contato com os colegas para saber se determinada 

matéria já foi ou não enfrentada pelo magistrado.  

Precisamos evitar retrabalho e minutas contraditórias, por exemplo, diante da mesma matéria, 

com idêntico pedido de liminar, acontece de um membro da assessoria minutar pela 

procedência, e outro, do mesmo gabinete, pela improcedência, o que não pode acontecer 

É urgente e indispensável aumentar a comunicação e a disponibilização das minutas de forma 

organizada, contextualizada e atualizada, para facilitar a busca e potencializar a produtividade. 

Reforçar a necessidade e as vantagens da utilização da ferramenta Teams, que já se encontra 

em processo de aquisição, para alcançar melhora na comunicação. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

 

a) agrupar por matéria os arquivos das minutas (Criminal, Previdenciário, Tributário, 

Execuções, etc), dividindo-os em subgrupos de despacho, decisões e sentenças; 

b) atrelar a minuta ao tema, com indexação de conteúdo para facilitar a localização da 

informação; 

c) compartilhar os arquivos, possibilitando a edição simultânea do conteúdo; 

d) manter as pastas atualizadas, concentrando o arquivamento das minutas em um só lugar, para 

facilitar a busca. 



e) identificar local comum em que os arquivos digitais devem ser compartilhados e organizados, 

de forma que modelos previamente aprovados podem ser acessados por todos os servidores; 

f) estabelecer as regras e sistemas que devem ser adotadas para solucionar desencontros na 

comunicação. 

g) implementar reunião periódica da assessoria com o magistrado, para tirar dúvidas e discutir 

questões jurídicas, mantendo-as atualizadas. 

 

4. LOCAL E PRAZOS 

 

LOCAL:  Assessoria da 3ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas 

 

PRAZO: 

 

01/06/2022 a 30/06/2022- Apresentação e Treinamento Ferramenta Teams 

01/07/2022 a 29/07/2022- Migração e compartilhamento dos arquivos que devem ser utilizados 

como padrão pelos servidores do gabinete para o Teams. 

01/08/2022 a 31/08/2022- atualização do arquivos e indexação de acordo com a matéria e o 

tipo de demanda processual dentro da ferramenta Teams. 

01/09/2022 a 30/09/2022- realizar pesquisa de satisfação, verificar as vantagens da utilização 

da ferramenta Teams e corrigir/ajustar eventuais falhas ou problemas que surjam na 

implantação. 

 

5. RESPONSÁVEIS 

 

De início, a DIREÇÃO DO FÓRUM será responsável pela aquisição e disponibilização de 

treinamento da Ferramenta Teams; 

O DIRETOR DE SECRETARIA será responsável em divulgar, explicar e cobrar a efetivação 

da migração dos arquivos particulares de minutas utilizados pelos servidores da Assessoria, 

Secretaria e pelo próprio magistrado para os arquivos do TEAMS, a fim de formar um acervo 

organizado, contextualizado, atualizado e acessível a toda equipe. 

Os ASSESSORES terão a responsabilidade de manter as minutas atualizadas e disponíveis, 

facilitando as pesquisas. 

 

 



6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

a) Maior agilidade da prestação jurisdicional conquistada a partir da utilização da ferramenta 

Teams que permite maior facilidade de compartilhamento e acesso dos arquivos. 

b) Gerenciamento dos arquivos e projetos da equipe em um só lugar; 

c) Facilitar a interação dos servidores das diversas varas da Seção Judiciária; 

d) Possibilitar que haja a desconexão do ambiente pessoal do laboral, com a segurança e 

velocidade necessária que é exigida pelas demandas diárias do teletrabalho. 

e) Simplificar a forma e sistemas de comunicação, além de permitir mais bem estar ao servidor, 

que a qualquer hora do dia ou da noite acaba conectado ao trabalho através do WhatsApp, já 

que é a mesma ferramenta eleita para comunicação no trabalho e na nossa vida pessoal. 

f) Maior qualidade de vida ao servidor, minimizando a ansiedade e facilitando a realização do 

trabalho. 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE AÇÃO  
 

 

 

 

 

 

NOME DO PLANO: SANTANA EFICIENTE  
 

 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  
 

Adoção de ferramenta que vise a eficiência no dia a dia de trabalho 
 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  
 

 

 

Atualmente, em minha unidade de trabalho, não há ferramenta de auxílio à 

eficiência global sendo utilizada. 

De acordo com Schultz (2018), ferramentas de gestão integrada são 

necessidades empresariais para manter índices competitivos de qualidade e valor. E 

isso não é diferente no setor público, que cada vez mais precisa ser eficiente e se 

adaptar de forma célere às mudanças e desafios que a globalização apresenta. 

Esses softwares são desenvolvidos para auxiliar na gestão dos negócios por 

meio da integração do fluxo de informação entre todos os setores da empresa, seja 

ela de qualquer tamanho ou ramo de atividade; públicas ou provadas. 

Com base no exposto, este plano visa apresentar os benefícios da adoção de 

um sistema que auxilia na eficiência de equipes, como um todo. Ajudando, portanto, 

na gestão das mesmas. 

 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS  
 

 

 

3.1. Estratégias 
 

A estratégia adota será a de reunir todo o público interno da unidade, de 

modo a explicar a importância de ferramentas de melhora da eficiência e, após ouvi- 

los, tentar ver como seria a melhor forma para implantação dessas. 

Desde o início, a equipe será o principal mote de toda a estratégia. É 

imprescindível que todos participem ativamente das decisões, de forma 

horizontalizada. Sendo livres para propor mudanças, tecer críticas e auxiliar nas 

implantações. 



 

 

 

3.1.1 Passo a passo 
 

Reunião inicial; 
 

Teste com amostra do público interno 
 

o Nessa etapa, iremos verificar algumas ferramentas e como as utilizar. 
 

Somente alguns voluntários, entre si (preferencialmente um setor), irão 

testar e anotar a experiência; 

Trazer  os  resultados  do  teste  para  todos  da  unidade  e  escolher  uma 

ferramenta; 

Testar com todos da unidade a ferramenta escolhida; 

Reunião para verificar os resultados do teste geral; 

Se aceito, adoção. 
 

o Se não aceito, voltar à etapa 2. 
 

 

 

4. LOCAL E PRAZOS  
 

Será implantado na Subseção Judiciária de Santana do Ipanema. 

Prazos abaixo: 

Teste de amostra do público interno (15 dias); 

Teste do sistema escolhido por todos (30 dias); 

Implantação (15 dias). 

 

 

5. RESPONSÁVEIS 
 

Diretor de Secretaria, com auxílio do Supervisor de Apoio Administrativo. 
 

No entanto, só se verá eficácia nesse plano de ação, com a participação ativa 

e horizontalizada de todos os componentes do público interno da unidade. 

 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS  
 

Espera-se aumentar o nível de eficiência das atividades exercidas pelo 

público interno da unidade, por meio da adoção de um sistema online, gratuito e 

editável por todos (a exemplo, o Miro ou Trello). 

Com o ganho de eficiência da unidade, espera-se que o público externo 

seja impactado positivamente, com atividades mais céleres e eficazes. 



 

Plano de Ação (Atividade final – 07/04/2022 a 11/04/2022)  

 
 
 

 

NOME DO PLANO: Utilização da ferramenta Microsoft Teams. 
 

 
 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  
 

Uso de ferramenta tecnológica mais adequada ao ambiente de trabalho. 
 
 
 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  
 

Otimização de tempo, simplificação da forma de comunicação, aumento da produtividade, 

monitoramento eficaz da equipe de trabalho e bem‐estar do servidor. 

 
 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS  
 

A ampliação das ferramentas de comunicação e o uso de vários sistemas de trabalho acabam 

por comprometer a eficácia das equipes, diminuindo sua força de trabalho seja pelo seu 

manejo de forma desordenada, seja pela real necessidade de usar várias ferramentas de 

vários sistemas ao mesmo tempo. Nós, servidores, já faz uso de vários sistemas:  pje, pje2x, 

seeu, sei, malote digital, sistema de certidões, geafin e, muitas vezes, ainda o tebas) e o uso 

de um aplicativo que otimizasse o tempo, simplificasse a forma de comunicação, ajudasse no 

monitoramento e ainda ajudasse na produtividade e bem‐estar da equipe, seria ótimo. Pois o 

trabalho nesses vários sistemas fluiria de forma mais rápida e fácil se fizéssemos uso de uma 

ferramenta com mais tecnologia incrementada e por isso mais apropriada, que oferece tudo 

em   um   só   lugar   e   o   teams   surge   como   uma   excelente   opção   no   mercado. 

Pois, nele,   poderíamos otimizar toda a atividade do trabalho:   armazenamento de 

informações, compartilhamento com os colegas de por assunto, por equipe, por chefia...etc, 

e ajudando a disponibilizar os problemas/soluções onde realmente deveriam estar sem 

desconcentrar ou atrapalhar desnecessariamente pessoas alheias ao assunto abordado.  O 

teams revolucionará os meios de se comunicar – a distância ‐ no ambiente de trabalho, seja 

individualmente                                      ou                                      em                                      equipe. 

Para isso,  investimento e treinamentos seriam indispensáveis pois só assim conseguiríamos 

extrair tudo de bom que a essa nova ferramenta – teams – poderá nos oferecer. 



 

 

4. LOCAL E PRAZOS 
 

Inicialmente na 8ª Vara, Subseção de Arapiraca. Acredito que 1(um) mês para sua implantação 

e 2(dois) Cursos neste intervalo – um teórico e outro prático – seriam  suficientes para esta 

unidade, onde seriam abordadas as vantagens de sua utilização, sua praticidade e a 

necessidade de adotá‐la como a ferramenta de trabalho. 

 
 

5. RESPONSÁVEIS 
 

Diretor de Secretaria da 8ª Vara, NTI e o supervisor de Apoio Administrativo da unidade. 
 

 
 

6. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 

‐ Otimização de tempo; 
 

‐ Simplificação da forma de comunicação; 
 

‐ Monitoramento eficaz da equipe de trabalho; 
 

‐ Aumento de produtividade; 
 

‐ Economia de recursos; e 
 

‐ bem‐estar do servidor; 



 

PLANO DE AÇÃO 

 

Nome do Plano de Ação: MINDFULNESS NO TRABALHO 

Situação-problema: Dificuldades em conciliar as cobranças pelo cumprimento de metas com as necessidades emocionais dos servidores 
envolvidos  

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 
 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 

 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 
 

 
QUEM FARÁ? 

 
 
 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

Reuniões semanais para a troca 
de experiências e prática de 
meditação do tipo mindfulness. 
Prescrição de exercícios de 
meditação para serem feitos 
durante a semana. 
As reuniões e os exercícios 
devem seguir algum dos 
protocolos dos programas 
baseados em evidência 
científica. 

Os programas de prática de 
meditação Mindfulness tem 
demonstrado, em estudos 
científicos, alta eficácia na 
promoção de qualidade de 
vida, no manejo do estresse, 
no aumento da empatia, 
dentre vários outros 
benefícios.  
Por outro lado, os servidores 
tem cada dia tido mais 
dificuldades de conciliar as 
pressões por maior 
produtividade e suas 
limitações humanas gerando 
conflitos. 

1º Escolha de um protocolo de 
meditação e de um servidor que 
tenha alguma formação na área 
para condução dos trabalhos. Esta 
escolha deve ser precedida de 
consulta aos servidores e ao setor 
médico para levantamento das 
necessidades mais críticas; 
2º Divulgação do projeto entre os 
servidores; 
3º Reuniões semanais para troca de 
experiências, orientação quanto à 
prática e prática em grupo. 
4º Prática de exercícios em casa, 
prescritos pelo instrutor. 

 1ª Ação – 05 
(cinco) dias. 
2ª Ação – 15 
(quinze) dias. 
3ª Ação  - 8 
semanas. 
4ª Ação – 8 
semanas. 
 
  

  

1ª Ação – setor de 
qualidade de vida e 
de saúde 
2ª Ação – Setor de 
Qualidade de Vida e 
Setor de Saúde com 
apoio da Assejufe. 
3ª e 4ª Ação – Um 
dos servidores 
habilitados como 
instrutor de 
meditação e os 
demais participantes 
que se inscreverem. 
  

  

 
1º Redução dos 
afastamentos por 
doenças ligadas ao 
estresse crônico; 
2º Melhora do clima 
organizacional; 
3º Redução de 
conflitos; 
4º Aumento da 
produtividade pelo 
treino de atenção e 
pela redução dos 
conflitos 

 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 07/04/2021 a 11/04/2022) 

Elabore o documento no Word, identificando-o antes com as informações a seguir. 

Nome do Plano de Ação: Inovação da Tecnologia no Ambiente de Trabalho.  

Situação-problema: Corrigir sistema de comunicação obsoleto.  

 
O QUE SERÁ 

FEITO? 
 
 
 

(Foco no 
problema/demanda) 

 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 
(Descreva, fazendo a referência a 

algum problema da realidade) 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS)  
(Descreva, no mínimo, três ações a serem 

adotadas, na sua equipe de trabalho) 
 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 

(Definição de 
prazos/datas e 

locais de 
realização) 

 
QUEM FARÁ? 

 
 

(Responsável) 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
(Indique os resultados 

que espera serem 
alcançados com as 

ações) 

Implantação de 
ferramentas 
digitais com o 
TEAMS.  

Para substituir o canal de 
comunicação mais utilizado 
hoje, o Watssap, com 
limitações de textos e 
arquivos, com baixo nível de 
segurança para o tipo de 
informações prestadas pelos 
servidores e demais usuários 
dos serviços desenvolvidos 
por esta Seção Judiciária. 

1º) Aquisição da Ferramenta Microsoft 
TEAMS.  
 
2º) Elencar todos de servidores, diretores, 
bem como Magistrados (sugiro), para o 
conhecimento da ferramenta TEAMS, e a 
importância da nova tecnologia a ser 
adquirida, para o melhor desempenho dos 
trabalhos que são realizados.   
 
3º) Aplicação de Curso para instrução da 
utilização da ferramenta Microsoft TEAMS 
para todos os servidores, diretores e demais 
usuários, através do sistema EAD.  

 Em um prazo 
possível de 6 a 
12 meses. 
  

  

 DIRETOR DO 
FÓRUM. 
 
 SEÇÃO DE 
TREINAMENTO. 
 
 MAGISTRADOS.  
 
 DIRETOR DE 
SECRETARIA. 
 
 SERVIDORES. 
  

  

CELERIDADE NO 
DESEMPENHO DOS 
SERVIÇOS 
EXECUTADOS, COM 
MELHOR 
DESEMPENHO DAS 
FUNÇÕES, TENDO 
EM VISTA A 
VIABILIZAÇÃO DA 
COMUNICAÇÃO, EM 
PLATAFORMA, 
ENTRE TODOS OS 
SERVIDORES A 
SEREM INSERIDOS 
NESTA NOVA 
MODALIDADE DE 
TRABALHO.  

 

Você poderá utilizar este ou outro modelo, desde que explicite os elementos do quadro acima. 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 09/2022 a 12/2022) 

Nome do Plano de Ação: Ferramentas digitais com foco no resultado 

Situação-problema:  

 

O QUE SERÁ FEITO? 

 

 

 

 

POR QUE SERÁ FEITO? 

(JUSTIFICATIVA) 

 

COMO SERÁ FEITO? 

(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 

ESTRATÉGIAS)   

QUANDO E 

ONDE SERÁ 

FEITO? 

 

 

QUEM FARÁ? 

 

 

 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Treinamento da ferramenta 

Microsoft Teams  e outras 

ferramentas que otimizam o 

trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Promover uma maior 

segurança das informações; 

- Possibilitar um melhor uso 

na comunicação síncrona e 

assíncrona; 

- Facilitar o gerenciamento e 

compartilhamento de 

arquivos;  

- Possibilitar uma maior  

interação e a comunicação 

das equipes de trabalho; 

 

 

 

- cursos de capacitação para 

estagiários, servidores e 

magistrados preferencialmente 

EAD; 

-  adoção de uma reuniões 

periódica da assessoria com o 

magistrado, para tirar dúvidas e 

discutir questões jurídicas; 

- adoção de reuniões periódicas 

com os assessores das três 

relatorias para uniformizar 

entendimentos 

 

 

Confirmada a 

compra da 

ferramenta, 

seriam 

realizados 

cursos, EAD, 

inicialmente, 

uma vez por 

mês, nos 

primeiros seis 

meses, com o 

objetivo de 

alcançar o maior 

número de 

A Realização do 

Curso ficará sob a 

responsabilidade do 

Setor de 

Treinamento e será 

direcionado a todos 

os servidores,  

magistrados e 

estagiários da 

Turma Recursal 

 

 

 

- adesão ao uso da 

ferramenta teams por 

toda equipe; 

- melhora da 

comunicação das 

equipes; 

- otimização do 

trabalho;  

- compartilhamento 

dos arquivos com 

todos da equipe; 

- uniformização de 

minutas, entre as três 

relatorias, evitando 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servidores em 

um curto espaço 

de tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que minutas 

conflitantes sejam  

adotadas validadas  

 

 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 07/04/2021 a 11/04/2022)  

Nome do Plano de Ação: Desenvolvimento de uma ferramenta de comunicação direta entres os assessores das Varas e Juizados 

Situação-problema: ampliar a colaboração entre as assessorias, com vistas a aumentar a eficiência nos resultados 

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 

(Foco no problema/demanda) 
 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 

(Descreva, fazendo a 
referência a algum problema 

da realidade) 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

(Descreva, no mínimo, três ações a 
serem adotadas, na sua equipe de 

trabalho) 
 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 

(Definição de 
prazos/datas e 

locais de 
realização) 

 
QUEM FARÁ? 

 
 

(Responsável) 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
(Indique os resultados 

que espera serem 
alcançados com as 

ações) 

Desenvolvimento de canal de 
comunicação direta entre as 
assessorias das varas e 
juizados no formato do 
WhatsApp, telegram ou 
google teams 

Uniformização na elaboração 
de minutas. 

 Discussão e 
compartilhamento de 
jurisprudência  

Elaboração e 
compartilhamento de 
modelos de minutas diversas 

Compartilhamento e 
discussão de ideias, teses 
jurídicas e questões 
administrativas das Varas. 

Evitar retrabalho com a 
adoção de modelos a serem 
adotados por todos. 

 
Consulta ao NTI para sugestão da 
melhor solução técnica. 
 
Reunião entre os diretores da 
Varas para discutirem o assunto 
 
Reunião dos diretores com os 
assessores para demonstrar a 
viabilidade e conveniência do 
plano de ação. 
 
Definição das regras de utilização 
do canal de comunicação. 
 
Implantação do canal junto aos 
assessores.  

 Prazo de trinta 
dias, a ser 
implantado em 
todas as varas e 
juizados 
  

  

 Diretores da Varas 
e Juizados 
  

  

Maior eficiência na 
elaboração de minutas 
e na discussão de 
soluções para 
demanda complexas.  

 

 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 07/04/2021 a 11/04/2022) 

Elabore o documento no Word, identificando-o antes com as informações a seguir. 

Nome do Plano de Ação: Projeto de implementação da plataforma de compartilhamento de modelos de minutas 

Situação-problema: com o teletrabalho, há maior dificuldade de compartilhar as minutas elaboradas 

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 

(Foco no problema/demanda) 
 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 

(Descreva, fazendo a 
referência a algum problema 

da realidade) 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

(Descreva, no mínimo, três ações a 
serem adotadas, na sua equipe de 

trabalho) 
 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 

(Definição de 
prazos/datas e 

locais de 
realização) 

 
QUEM FARÁ? 

 
 

(Responsável) 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
(Indique os resultados 

que espera serem 
alcançados com as 

ações) 

Notei que, com o teletrabalho, 
apesar de haver processos 
semelhantes a serem 
analisados, como não há um 
constante contato entre os 
assessores, as minutas não são 
compartilhadas, podendo gerar 
decisões/despachos/sentenças 
diferentes para os mesmos 
processos. 

Diante da constatação de 
que chegaram processos 
semelhantes, a fim de 
otimizar o trabalho a ser 
desempenhado no 
gabinete, além de reduzir 
o tempo despendido e 
produzir uma melhor 
padronização das 
minutas. 

Escolha de ferramenta que 
possibilite o compartilhamento, 
em tempo real, das minutas 
elaboradas. 
 
Criação de canal com a 
possibilidade de discussão de 
temas relevantes acerca de 
matérias de repercussão, a fim de 
propiciar estudo conjunto dos 
casos mais importantes. 
 
Criação de canal para troca de 
experiências entre varas da mesma 
Região para compartilhamento de 
experiências, troca de minutas, 
discussão de temas importantes.  

 15 de junho de 
2022 – definição 
da ferramenta a 
ser utilizada. 
 
30 de junho de 
2022 – curso 
para treinamento 
dos servidores 
que utilizarão a 
ferramenta 
escolhida. 
 
15 de julho de 
2022 – início da 
utilização da 
ferramenta de 
modo 
facultativo. 
 
31 de julho – 
implementação 

 Diretor de 
Secretaria e Chefe 
de Gabinete. 
  

  

Padronização das 
minutas elaboradas 
para casos 
semelhantes. 
 
Otimização do 
trabalho do gabinete. 
 
Facilidade de acesso a 
modelos de minutas. 
 
Foco nos processos 
mais complexos que 
demandam maior 
atenção, pesquisa e 
dedicação da equipe. 
 
Maior interação entre 
os servidores do 
gabinete, com troca de 
experiências, 
informações e 



da ferramenta 
em definitivo. 
  

  

discussão de temas. 

 

 

Você poderá utilizar este ou outro modelo, desde que explicite os elementos do quadro acima. 



Plano de Ação (Atividade final) 

 

 

NOME DO PLANO: Aquisição e Implantação da ferramenta Teams 

 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

 

Implantação da ferramenta Teams como ferramenta padrão de atividade no âmbito da 

Seção Judiciária de Alagoas e respectivas unidades administrativas e jurisdicionais. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Com a implantação da forma de trabalho remoto no âmbito da Seção Judiciária de 

Alagoas, num primeiro momento como resposta à necessidade de ser adequar às restrições 

sanitárias decorrentes da eclosão da pandemia do vírus da Covid-19, e posteriormente da 

constatação durante esse período das vantagens trazidas por essa ainda nova forma de trabalho, 

vantagens essas que vieram favorecer não apenas aos servidores e magistrados que 

desempenham as atividades, mas, inclusive, aos destinatários dos serviços prestados por esses 

profissionais. 

Nesse contexto, as ferramentas facilitadoras do trabalho realizado à distância passaram 

a desempenhar um papel fundamental para o adequado desempenho, com foco na melhora do 

desempenho e produtividade dos serviços prestados, segurança das comunicações e 

informações e consequente aumento da satisfação dos seus destinatários. 

E dentre as principais ferramentas disponíveis, tem se destacado a ferramenta Teams 

que integra diversas funcionalidades que têm grande potencial de permitir o alcance desse 

objetivo. 

O quadro comparativo a seguir apresentado1 ilustra bem essas vantagens frente a outras 

ferramentas de destaque também disponíveis no mercado: 

                                                      
1 Disponível em https://brasil.softlinegroup.com/uploads/cke/f5/b4/54/tabela-softline-total-voice.png  



  

Pelas razões acima explicitadas, entendemos que a ferramenta teams se apresenta como 

a ferramenta mais adequada para o almejado alcance da melhora dos processos e atividades 

desempenhadas através do trabalho remoto. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

 

A implantação da ferramenta deverá ser precedida de processo de aquisição e/ou 

contratação pela administração, seguindo os ritos legais do processo de licitação e, uma vez 

ocorrida a aquisição/contratação, do treinamento dos magistrados e servidores lotados nas 

diversas unidades da Seção Judiciária de Alagoas. 

O treinamento deverá ser realizado pela contratada pelo fornecimento da ferramenta, o 

qual deverá estar contemplado no processo de aquisição/contratação, e seguir um cronograma 

em que num primeiro momento será oferecido a magistrados, seguindo-se aos diretores de varas 

e núcleos administrativos e, por fim, servidores que desempenham cargos de chefia ou 

supervisão no âmbito das respectivas unidades. Todos esses sujeitos, por sua vez, ficarão 



responsáveis pelo desempenho do papel de disseminadores da ferramenta e suas 

funcionalidades no âmbito das unidades e/ou setores em que desempenham suas funções. 

Deverá ainda ser oferecido treinamento específico, destinado aos servidores lotados no Núcleo 

de Tecnologia da Informação - NTI, com foco no suporte imediato à ferramenta (devendo este 

suporte ser complementar ao suporte fornecido pela empresa contratada responsável pelo 

fornecimento da ferramenta). 

 

4. LOCAL E PRAZOS 

 

A aquisição, treinamento e implantação da ferramenta deverá se dar no âmbito da Seção 

Judiciária de Alagoas, tendo como prazo final para sua realização a data 30/11/2022, segundo 

o seguinte cronograma: 

1. Aquisição/contratação: prazo final 30/09/2022; 

2. Implantação: uma vez concluído o processo de aquisição/contratação, a 

implantação deverá ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da 

assinatura do contrato; 

3. Treinamento: a fase de planejamento dos cursos deverá ser concluída até o prazo 

final para a aquisição da ferramenta, e a fase de treinamento até 30/11/2022. 

 

5. RESPONSÁVEIS 

 

A Direção do Foro da Seção Judiciária de Alagoas, assessorada e auxiliada pelo Setor 

de Licitações e Contratos (no processo de aquisição), pelo Núcleo de Tecnologia da Informação 

(no processo de treinamento e implantação), e pelo Setor de Treinamento e Desenvolvimento 

(no processo de treinamento). 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Aumento da produtividade e da eficiência dos processos de trabalho realizados no 

âmbito da Seção Judiciária de Alagoas. 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 07/04/2021 a 11/04/2022) 

Elabore o documento no Word, identificando-o antes com as informações a seguir. 

Nome do Plano de Ação: 

Situação-problema: 

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 

(Foco no problema/demanda) 
 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 

(Descreva, fazendo a 
referência a algum problema 

da realidade) 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

(Descreva, no mínimo, três ações a 
serem adotadas, na sua equipe de 

trabalho) 
 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 

(Definição de 
prazos/datas e 

locais de 
realização) 

 
QUEM FARÁ? 

 
 

(Responsável) 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
(Indique os resultados 

que espera serem 
alcançados com as 

ações) 

Limitar horário de 
comunicação entre a equipe  

Criou-se um perigoso 
hábito de comunicação a 
qualquer momento.  
 
Servidor decide trabalhar 
às 06:00h e começa a 
mandar mensagens para 
os demais colegas. 
Servidor decide trabalhar 
às 22:00h de um sábado e 
começa a mandar 
mensagens.  
 
Chega uma demanda de 
urgência e alguém a vê 
tarde da noite. 
Imediatamente, manda 
mensagem avisando. (No 
trabalho presencial, a 
demanda iria aguardar a 
JFAL abrir no outro dia e 
o servidor, no seu horário 

Palestras sobre a importância da 
saúde física e mental do servidor. 
Com apresentação dos índices de 
casos de afastamento por estresse 
 
Palestras sobre a importância de 
saber delimitar horário de trabalho 
x vida pessoal, mostrando os 
danos de se viver alerta o tempo 
inteiro. 
 
Fazer comparativo de como as 
demandas aguardariam ser feitas 
no outro dia, sem precisar estressar 
o servidor antecipadamente, caso 
estivéssemos no trabalho 
presencial. 
 
Reuniões para mostrar (na prática) 
os malefícios dessa falta de limite 
de horário nas comunicações da 
equipe de trabalho. 

 2ª Vara/AL 
  

  

 Diretor da vara 
  

  

Um ambiente de 
trabalho harmonioso, 
sem estresse, sem 
ansiedade, sem 
sensação de viver com 
a corda no pescoço o 
tempo todo.  
 
Servidores sadios 
fisicamente e 
mentalmente, 
habilitados a 
trabalharem e baterem 
suas metas sem tanto 
estresse 
 
 
 



de trabalho, faria a 
demanda. Sem precisar ir 
dormir na noite anterior 
já angustiado com ela. 
 
Já aconteceu de eu 
receber mensagem às 
00:50h de um feriado e 
às 6:30h do mesmo dia 
receber mensagem de 
outro colega. 
 
A ansiedade de uns acaba 
contaminando todo 
ambiente de trabalho que 
segue com a terrível 
sensação de que o 
trabalho nunca acaba. A 
cabeça nunca consegue 
se desligar das 
obrigações do trabalho e 
isso causa angústia, 
estresse,... Podendo 
evoluir para algo mais 
sério. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fazer levantamento de todos os 
horários de trabalho das pessoas da 
equipe. Montar uma tabela com 
tais horários e disponibilizar para 
todos. 
 
Em conjunto com a equipe. 
delimitar o horário das 
comunicações para um intervalo 
aceitável. A exemplo das 09:00h – 
18:00h. 
 
Deixar a equipe ciente de que, 
ainda que o servidor prefira 
trabalhar em horário diverso, 
precisará aguardar o horário citado 
acima para se comunicar com a 
equipe. Guarde suas anotações e, 
no horário certo, envie ao grupo! 
 

 

 

Você poderá utilizar este ou outro modelo, desde que explicite os elementos do quadro acima. 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: 26/05/2021 a 31/05/2022) 

Nome do Plano de Ação: CONCURSUS JUDICATO  

Situação-problema: Decisões opostas diante de conflitos idênticos.  

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 
(Foco no problema/demanda) 

 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 
 
 
(Descreva, fazendo a 
referência a algum problema 
da realidade) 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 
PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 
(Descreva, no mínimo, três ações a 
serem adotadas, na sua equipe de 
trabalho) 
 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 
FEITO? 
 
(Definição de 
prazos/datas e 
locais de 
realização) 

 
QUEM FARÁ? 
 
 
(Responsável) 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
 
(Indique os resultados 
que espera serem 
alcançados com as 
ações) 

Ações tendentes à uniformização 
dos posicionamentos jurisdicionais 
dos gabinetes dos JEF’s de 1ª 
instância da SJAL, notadamente 
acerca de matérias previdenciárias 
e cíveis. 

Os juízes, no exercício de sua 
profissão, possuem 
autonomia na tomada de 
decisões, bem como estão 
pautados no livre 
convencimento. É uma 
garantia constitucional. 
Ocorre que, não raras vezes, 
dentro de uma mesma 
estrutura judiciária, surgem 
divergências em relação a 
uma mesma situação fático-
jurídica, o que certamente 
conduz injustamente à 
exclusão de direitos, caso o 
processo seja julgado pelo 
magistrado que entende que o 
jurisdicionado, diante de um 
determinado desenho 
normativo, não merece 
proteção jurídica invocada.  
Para se ter uma ideia, a Seção 
Judiciária de Maceió possui 

Criação de uma Câmara de estudos 
prévios, formada por juízes e 
assessores, coordenada pelo juiz 
federal mais antigo, a fim de 
promover debates sobre as 
inovações legislativas e, sobretudo, 
análise de casos concretos com 
aptidão para se reproduzirem em 
massa, como por exemplo, as novas 
regras previdenciárias trazidas pela 
EC n. 103/2019, assim como, 
casuisticamente, solucionar a 
problemática relacionada às 
conclusões distintas de laudos 
periciais elaborados por 
profissionais médicos da mesma 
especialidade, diante de patologias 
específicas, etc.   
Análise de precedentes 
jurisprudenciais e doutrina. 
Elaboração de enunciados. 

Por tempo 
indeterminado. 
As reuniões 
seriam mensais, 
com a 
participação de, 
no mínimo, um 
juiz federal e um 
assessor de cada 
Juizado Federal, 
serem realizadas 
nas 
dependências 
físicas da 
TR/AL.    
  

  

 Os assessores 
fariam o 
levantamento e 
análise preliminar 
das alterações e 
inovações 
legislativas, assim 
como dos casos 
concretos de 
relevância geral, 
propondo soluções 
extraídas das 
técnicas de 
interpretação, mais 
adequadas ao 
contexto e à 
realidade da SJAL. 
Os juízes, por sua 
vez, após 
ponderarem interna 
e conjuntamente 
com os respectivos 
assessores sobre as 

Evitar a prolação de 
decisões conflitantes e 
transmitir segurança 
jurídica aos 
operadores do direito e 
aos jurisdicionados, 
evitando que situações 
semelhantes recebam 
tratamento jurídico 
distintos. Diminuição 
do número de ações e 
recursos. 



três juizados especiais 
federais, cada qual composta 
por dois juízes, um titular e 
um substituto. Neste 
particular, em tese, podem ser 
adotados 6 (seis) 
posicionamentos distintos, a 
depender do quadro que se 
apresenta. 
Isso gera incertezas e 
subordina o jurisdicionado a 
uma roleta russa jurídica.    

proposições, 
elaborariam 
enunciados sobre 
cada tema, os quais, 
em seguida, seriam 
levados à Câmara 
para discussão, a 
fim de buscarem um 
direcionamento 
judicial aplicável a 
todos.   
  

  

 

 



PLANO DE AÇÃO 

 

 

NOME DO PLANO: Plano para aperfeiçoamento dos expedientes digitais de 

trabalho e restabelecimento dos vínculos socioafetivos da equipe. 

 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

A pandemia de COVID-19 também trouxe desafios nas relações de trabalho, tanto no 

aspecto individual como coletivo. Com o implemento do trabalho remoto obrigatório 

(telepresencial) em razão da orientação sanitária de isolamento, novos expedientes de 

trabalho foram adotados e  os colegas perderam os vínculos socioafetivos decorrentes 

da relação presencial. À medida que o retorno do trabalho presencial se tornou 

possível, é preciso que os gestores estejam atentos à necessidade de se restabelecer os 

vínculos socioafetivos mediante interação presencial. Outrossim, os novos 

expedientes de trabalho, tais como a necessidade de comunicação constante por meio 

digital em virtude da acentuação do teletrabalho, exigem um olhar atento do gestor. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Dentro da situação apresentada, idealizei um plano de trabalho destinado a i) 

aperfeiçoar os novos expedientes digitais de trabalho e ii) restabelecer o importante 

vínculo socioafetivo mediante encontros presenciais de toda a equipe. 

Quanto ao primeiro objetivo, na linha do que foi abordado durante o curso, a 

comunicação digital, embora uma constante necessária no cenário telepresencial, 

pode se apresentar nociva quando não realizada por instrumentos adequados e 

dentro de parâmetros objetivos.  O objetivo, portanto, seria aprimorar os meios de 

comunicação digital a fim de adequá-los à gestão, à produtividade e ao bem-estar da 

equipe. 

 

No que respeita ao restabelecimento dos vínculos socioafetivos entre os colegas, é de 

rigor perceber que a prevalência do regime de trabalho virtual enfraquece o 

importante intercâmbio de interações físicas. O desenvolvimento de atividades 



laborais presenciais com toda a equipe de trabalho seria essencial para reverter tal 

quadro. A finalidade do plano, nesse ponto, consistiria em reaproximar os colegas e 

fortalecer os importantes vínculos sociais inerentes à atividade profissional. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

 

Nesse sentido, a primeira estratégia do plano consiste na implementação da 

plataforma “Teams” para servir de instrumento de comunicação funcional digital 

durante a jornada de trabalho. Desse modo, os outros meios de comunicação digital, 

tais como WhatsApp, assumiriam um papel subsidiário e complementar, a fim de 

zelar pela  eficiência nas comunicações e catalisar a produtividade da equipe. Assim, 

a comunicação funcional seria aperfeiçoada e o servidor poderia se desconectar do 

trabalho após o seu expediente. 

Por sua vez, o plano apresentaria uma proposta para a semana mensal de trabalho 

presencial, quanto ao objetivo de restabelecer os vínculos socioafetivos da equipe. 

Durante a programação semanal deveria haver um encontro comunicativo e 

deliberativo que permita vez e voz aos colegas, à direção e à chefia para debates 

sobre a unidade de trabalho. Outrossim, os servidores com atribuição de direção e 

chefia deveria estar encarregado de fazer valer métodos de comunicação não violenta 

para a interação da equipe durante o trabalho. 

 

4. LOCAL E PRAZOS 

O local, aplicável quanto ao segundo objetivo do plano, seria o espaço físico da 11ª 

Vara Federal da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema/AL. Isto porque, além 

de ser o domicílio funcional dos servidores lá lotados, recentemente a Seção 

Judiciária de Alagoas concluiu a obra destinada à construção da sede própria da 11ª 

Vara Federal.  

O novo prédio conta com amplo espaço interno e estrutura totalmente diferenciados 

em relação à antiga sede objeto de locação pela União. Nada obstante, a retomada do 

trabalho presencial vem ocorrendo graduamente, de modo que – em regra – apenas 1 

(um) servidor de cada setor está presente durante a semana.  



A equipe, portanto, ainda não teve a oportunidade de aproveitar a nova estrutura do 

órgão conjuntamente. Por tal razão, a própria sede da 11ª Vara Federal mostra-se o 

local mais adequado para os fins de restabelecer os importantes laços socioafetivos 

decorrentes do trabalho. 

 

5. RESPONSÁVEIS 

 

Naturalmente, os responsáveis pela aprovação e execução do plano são os chefes e 

gestores da unidade, servidores com competência para implementá-lo e viabilizá-lo. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

O objetivo principal do plano seria aprimorar a execução das atividades laborativas 

da equipe, possibilitando o implemento de um ambiente profissional saudável, 

harmônico e coeso, no qual a equipe se sentisse acolhida e representada destinado ao 

cumprimento das obrigações institucionais da Justiça Federal. 

 

 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 01/07/2022 a 30/06/2022) 

 

Plano de Ação : automatização da atividade de designação de perícia médica no âmbito da SJAL. 

Situação-problema : dificuldade encontrada pelos setores responsáveis pela designação das perícias médicas no âmbito das 

diversas varas componentes da SJAL, no que toca a identificar o profissional apto a atuar em cada demanda, bem como sua 

disponibilidade de agenda.  

 

O QUE SERÁ FEITO? (Foco no problema/demanda) 

 

Desenvolvimento de um sistema que permita associar as diversas patologias constantes no CID-10 (classificação internacional 

das doenças) aos profissionais médicos com atuação na SJAL, em razão de suas áreas de atuação, correlacionando-se também a 

disponibilidade de dia e hora para a designação das pautas.   

Espera-se que este sistema a ser desenvolvido, após a alimentação inicial dos dados, consiga ser retroalimentado pelo Pje 2.X, 

de forma a ter acesso a informações fundamentais para a sua continuidade, tais como dados dos peritos admitidos/desligados e pautas 

já designadas pelas diversas varas componentes da Seção Judiciária de Alagoas.  

 

POR QUE SERÁ FEITO? (Descreva, fazendo a referência a algum problema da realidade) 

 

Com a grande quantidade de demandas tendo por ponto controverso a incapacidade que eventualmente acomete a parte autora, 

faz-se necessária a designação de perícia médica nesses feitos.  



Ocorre que normalmente as petições iniciais contemplam patologias relacionadas a diversas especialidades médicas, o que 

gera dificuldade na escolha do profissional médico, tendo em vista que por razões de economia processual e por disposição expressa 

legal para os feitos custeados com verba do AJG, faz-se necessária a escolha de apenas um profissional médico que ficará responsável 

pela análise de todo o quadro clínico do demandante.  

Atualmente os setores das diversas varas necessitam recorrer a mapas manuais, onde estão relacionadas os CIDs das diversas 

patologias que podem ser enfrentadas pelos profissionais em atuação na SJAL. 

A escolha do profissional atualmente é feita de forma manual, com posterior verificação, também de forma manual, da 

disponibilidade de agenda de cada profissional médico, para somente então ser possível a designação da perícia no processo de 

referência. 

 

COMO SERÁ FEITO? (METODOLOGIA: PROCEDIMENTOS E ESTR ATÉGIAS) 

(Descreva, no mínimo, três ações a serem adotadas, na sua equipe de trabalho) 

 

O que se pretende é criar um banco de dados que contemple os mais diversos CIDs, efetivando-se a associação dos 

profissionais médicos que forem ingressando na SJAL a um CID ou a um conjunto deles, de forma a tornar mais célere a escolha do 

profissional sobre o qual deverá recair a indicação para atuar em um dado processo.  

Neste contexto, uma vez alimentado este banco de dados, a vara interessada informaria ao sistema o CID/CIDs das patologias 

discutidas nos autos, e teria como retorno relação do(s) profissional(is) apto(s) a enfrentar a questão, classificando-se os por ordem 

de disponibilidade de data de agenda mais próxima.    

 

QUANDO E ONDE SERÁ FEITO? (Definição de prazos/datas e locais de realização) 

Estima-se possível o desenvolvimento deste projeto em duas frentes de trabalho, de forma simultânea: 



Equipe de TI:  

De Julho a Dezembro/2022 - desenvolvimento de sistema que permita reunir as informações a serem catalogadas pela área de 

negócio, mediante a indicação do profissional apto a atuar, através da simples indicação do CID e/ou CIDs discutidos na petição 

inicial. 

Este sistema, após a inserção inicial das informações em seu banco de dados necessitará ser integrada ao sistema Pje 2.X, de forma 

a ter dados como peritos admitidos/desligados do seu banco de dados, assim como as pautas médicas já designadas, com o fim de 

tornar mais célere e preciso o controle da pauta de perícias.  

 

Área de negócios (secretaria das varas com maior volume em designação de perícias médicas): 

Julho a Agosto/2022 – mapeamento dos CIDs com ocorrência mais frequente nos feitos em curso atualmente; 

Setembro a Outubro/2022 – inserção em banco de dados dos peritos em atuação na SJAL, associando-os aos diversos CIDs nos 

quais os profissionais estejam habilitados a atuar; 

Novembro a Dezembro/2022 – cadastro da agenda de cada profissional (dias da semana disponíveis, quantidade de atendimentos 

por dia, horário de início e fim das pautas); 

 

Etapa final – TI e Equipe de negócios atuando de forma simultânea 

Janeiro/2023 a Junho/2023 – validação do sistema.  

Verificação da correta integração das informações (sistema desenvolvido e Pje 2.X), de forma a ser possível a sua validação, para 

uma vez homologado colocá-lo em produção.  



Nesta etapa será submetido a teste a sua integração com o sistema Pje 2.X, de forma a verificar se peritos desligados e/ou admitidos 

neste período tem sua situação atualizada no sistema desenvolvido, bem como se as pautas que estão sendo designadas vão 

impactando na sugestão do profissional médico para consultas futuras, de forma a ser indicado sempre com prioridade o profissional 

com vaga na agenda mais próxima possível.  

 

QUEM FARÁ? (Responsável) 

 

O Núcleo de Tecnologia da Informação da SJAL por si, ou contando com o apoio de instituições de ensino superior, a exemplo 

do que tem ocorrido na SJAL com outros projetos, em que através de convênio de residência com universitários, estes alunos passam 

a desenvolver projetos de criação ou melhoria nos sistemas utilizados pela SJAL. 

Os servidores de varas com maior volume em designação de perícias médicas também deverão participar deste plano de 

ação, de forma a ser possível mapear todos os dados necessários à alimentação do sistema (cadastro de atuação dos profissionais, 

bem como sua disponibilidade de agenda - dias e horários de atuação).  

 

RESULTADOS ESPERADOS (Indique os resultados que espera serem alcançados com as ações)                                                                         

 

Além de ganho de tempo na tramitação dos feitos, já que a análise dessas demandas passaria a ser efetivada de forma mais 

célere pelos setores responsáveis pela triagem e designação das perícias médicas, espera-se que as pautas também passem a ser 

designadas para a data mais próxima possível, considerando-se que o próprio sistema indicaria dentre o rol de profissionais 

eventualmente existentes, aquele que conta com disponibilidade em menor intervalo de tempo. 

 

 



 

PLANO DE AÇÃO 

 

Nome do Plano de Ação: ESTRUTURAÇÃO DE ARQUIVO UNIFICADO DE DECISÕES 

Situação-problema: RETRABALHO E/OU PERDA DE TEMPO NA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE DECISÃO  

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 
 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 

 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 
 

 
QUEM FARÁ? 

 
 
 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

Estruturação de uma pasta de 
arquivo que facilite a busca de 
decisões já existentes no 
gabinete sobre casos 
semelhantes. 

Evitar retrabalho e/ou perda 
de tempo na verificação da 
existência ou não de decisão 
de casos semelhantes. 
(Atualmente, todos 
disponibilizam suas decisões, 
mas em pastas próprias e sem 
um método uniforme de 
salvamento do arquivo.) 

1º Comunicação à equipe do 
problema e da importância de uma 
solução. 
2º Reunião para colheita de 
sugestões. 
3º Reunião para deliberação acerca 
das sugestões apresentadas. 
4ºExecução do plano  (criação da 
pasta de arquivo com a 
padronização deliberada) 

 1ª Ação – 05 
(cinco) dias. 
2ª Ação – 15 
(quinze) dias. 
3ª Ação  - 15 
(quinze) dias. 
4ª Ação -  10 
(dez) dias. 
 
  

  

1ª Ação – o assessor 
proponente 
2ª e 3ª  Ações -  toda 
equipe de assessoria 
do gabinete da 
unidade. 
4ª Ação – Um dos 
assessores da 
unidade. 
  

  

 
1º Encurtamento do 
tempo de pesquisa 
sobre a existência de 
decisões em casos
semelhantes. 
2º Diminuição da
necessidade de 
comunicações 
síncronas de trabalho. 
3º Prevenção de 
retrabalho. 

 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 07/04/2021 a 11/04/2022) 

Elabore o documento no Word, identificando-o antes com as informações a seguir. 

Nome do Plano de Ação: 

Situação-problema: 

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 

(Foco no problema/demanda) 
 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 

(Descreva, fazendo a 
referência a algum problema 

da realidade) 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

(Descreva, no mínimo, três ações 
a serem adotadas, na sua equipe 

de trabalho) 
 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 

(Definição de 
prazos/datas e 

locais de 
realização) 

 
QUEM FARÁ? 

 
 

(Responsável) 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
(Indique os resultados 

que espera serem 
alcançados com as 

ações) 

Implantação do TEAMS 
como ferramenta de trabalho 
na 6ª Vara. 

Para concentrar a 
comunicação sobre 
assuntos de trabalho no 
TEAMS, organizar 
melhor as informações 
sobre orientações da 
vara, passadas pelos 
magistrados e diminuir a 
sensação de ansiedade 
entre os servidores e, 
consequentemente, os 
conflitos no ambiente de 
trabalho. 

1. Comunicar aos servidores, 
através de reunião online, sobre a 
implantação da ferramenta, dando 
ênfase nos benefícios de sua 
utilização, a fim de diminuir a 
resistência e, consequentemente, 
os conflitos. 
 
2. Solicitar treinamento à 
Administração do Foro. 
 
3. Convocar equipe para 
treinamento promovido pela Adm. 
 
4. Reunir presencialmente, após 
treinamento, com equipes menores 
(setores) para troca de 
conhecimento sobre o novo 
sistema e elaboração de metas e 
etapas de transição para o novo 
sistema, deixando o uso do 

 1. Conversar com 
Direção do Foro e 
NTI sobre 
previsão de 
aquisição e 
treinamento do 
TEAMS: 
02/05/22. JFAL 
 
2. Reunião com a 
equipe: uma 
semana após a 
oficialização da 
aquisição. Online. 
 
3. Participar de 
treinamento: no 
dia da 
divulgação da 
data.  
 

1. Diretora da 6ª 
Vara 
 

2. Diretora e 
Servidores da 
6ª vara 

 

3. Diretora e 
Servidores da 
6ª vara 
 

4. Diretora da 
vara e 
servidores de 
cada um dos 
setores 

  

  

- Melhora na 
organização das 
informações sobre as 
atividades da Vara 
 
- Melhora no acesso a 
essas informações, 
tornando mais 
eficiente o trabalho 
 
- Melhora na 
qualidade de vida dos 
servidores 
 
- Melhora no clima 
organizacional 



Whatsapp como ferramenta de 
trabalho. 

4. Reuniões com 
pequenas equipes 
presencialmente 
na JFAL (item 4 
HOW) uma 
semana após o 
treinamento 
geral, a primeira, 
e 
subsequentemente 
as demais. 
  

  

 

 

Você poderá utilizar este ou outro modelo, desde que explicite os elementos do quadro acima. 



Plano de Ação (Atividade final ) 

 

 

NOME DO PLANO: Adequação ao sistema hibrido (virtual e presencial) 

 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Manejo no sistema hibrido presencial e virtual 
 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Escala compatível para cada setor com distribuição proporcional das tarefas entre os servidores 

da vara quando do acesso aos sistemas da JFAL de modo presencial, notadamente para que não 

haja sobrecarga ou desproporcionalidade entre os colaboradores do juízo. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

- Elaborar uma planilha detalhada com a escala de tarefas por setor; 

- Elaborar tarefas específicas que deverão ser executadas exclusivamente de modo presencial; 

- Descrever com detalhes os procedimentos para a realização das tarefas, sobretudo quando 

desenvolvidas de modo virtual. 

 

4. LOCAL E PRAZOS 

As tarefas serão desempenhadas majoritariamente de modo virtual, de preferência no horário 

comercial, em vista a necessidade de comunicação com os demais servidores, diretor e juízes. 

A tarefa executada de modo presencial, conforme planilha de escala, preferencialmente, 

atualizada mensalmente de forma a adequar as necessidades dos serviços e/ou servidores (férias 

e afastamentos). 

 

5. RESPONSÁVEIS 

Direção da Vara, com aval do(s) juiz(es) e participação dos servidores. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

O desempenho das tarefas realizadas com objetividade, dentro dos prazos e sem acarretar 

sobrecarga entre colegas e/ou setores. 



 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 06/06/2022 a 31/01/2023) 

Elabore o documento no Word, identificando-o antes com as informações a seguir. 

Nome do Plano de Ação: Redução do acervo de processos conclusos para julgamento 

Situação-problema: Grande volume de processos conclusos para julgamento na 10ª Vara Federal 

 
O QUE SERÁ 

FEITO? 
 
 
 

(Foco no 
problema/demanda) 

 

POR QUE SERÁ 
FEITO? 

(JUSTIFICATIVA ) 
 

 
(Descreva, fazendo a 
referência a algum 

problema da realidade) 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

(Descreva, no mínimo, três ações a 
serem adotadas, na sua equipe de 

trabalho) 
 

QUANDO E ONDE SERÁ 
FEITO? 

 
(Definição de prazos/datas e 

locais de realização) 

 
QUEM FARÁ? 

 
 

(Responsável) 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
(Indique os 

resultados que 
espera serem 

alcançados com as 
ações) 

A redução da 
quantidade processos 
conclusos na 
assessoria. 

Agilizar a prestação 
jurisdicional em favor 
daqueles que procuram à 
10ª Vara Federal na 
busca da satisfação de 
seus direitos, em sua 
maioria pessoas de 
origem humilde e do 
meio rural. 

- Mapeamento do acervo processual 
concluso com levantamento do 
quantitativo de processos conclusos 
por tipos de benefícios previdenciários, 
por tipos de pronunciamentos judiciais 
(sentença, decisão e despacho) etc.; 

- Reunião presencial com os assessores 
para uniformização do entendimento 
sobre temas recorrentes, 
elaboração/uniformização de modelos 
de despachos, decisões e sentenças; 

- Reuniões virtuais quinzenais para 
estabelecer metas e definir os 
processos que serão prioritariamente 
julgados nos 15 dias seguintes à 
reunião. Exemplos: processos 
envolvendo benefícios previdenciários 
por incapacidade; processos conclusos 
há mais de 30 dias; processos 
conclusos para sentença; processos de 
aposentadoria; 

Onde: Assessoria da 10ª Vara 
Federal de Alagoas. 

Quando: 

- O mapeamento do acervo de 
processos conclusos será 
realizado durante uma semana; 

- A reunião presencial dos 
assessores será realizada na 
sede da 10ª Vara Federal uma 
semana após o fim do 
mapeamento do acervo; 

- As reuniões virtuais serão 
realizadas preferencialmente na 
1ª e na 3ª segundas-feiras de 
cada mês; 

- As reuniões presenciais 
mensais serão realizadas na 
sede da 10ª Vara Federal no 
último dia útil de cada mês. 

 

Assessores, Diretora de 
Secretaria e Juízes 
titular e substituto. 

O mapeamento do 
acervo processual 
conclusos ficará a 
cargo dos assessores; 

A primeira reunião 
presencial contará 
apenas com a 
participação dos 
assessores; 

Nas reuniões virtuais 
quinzenas participarão 
os assessores e a 
Diretora de Secretaria; 

As reuniões presenciais 

Como resultados, 
espera-se a 
diminuição da taxa 
de 
congestionamento 
da Vara, a redução 
a médio e longo 
prazo da carga de 
trabalho e uma 
prestação 
jurisdicional mais 
célere e eficiente. 



- Reuniões presenciais bimestrais para 
acompanhamento do plano de ação,  
apresentação dos resultados parciais e 
eventuais ajustes do plano. 

bimestrais contarão 
com a participais de 
todos os envolvidos no 
plano de ação. 

 

 

Você poderá utilizar este ou outro modelo, desde que explicite os elementos do quadro acima. 



PLANO DE AÇÃO 

 

 

NOME DO PLANO: Otimização do processo de comunicação no ambiente de 

trabalho. 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

As limitações impostas pela pandemia e a consequente necessidade imediata de 

adoção do trabalho exclusivamente remoto trouxeram transtornos no que se refere à 

comunicação entre as equipes de trabalho. O uso de ferramentas inapropriadas como 

o whatsapp, a falta de organização dos horários de comunicação, a necessidade de 

reuniões cansativas pelo zoom e a dificuldade de entendimento acerca dos problemas 

individuais de cada colaborador, tornaram o ambiente de trabalho pesado, 

desmotivador e mais cansativo, gerando, inclusive, reflexos na produtividade dos 

setores. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Diante da situação apresentada, elaborei um plano de trabalho destinado a i) otimizar 

a troca de informações entre os servidores e ii) adotar estratégia de comunicação que 

permita o acolhimento e o entendimento antes da crítica. 

No que se refere à otimização da troca de informações, a adoção de ferramentas 

adequadas ao trabalho tem o potencial de sanar os problemas relacionados às 

demandas repetitivas e necessidade constante de interrupção dos trabalhos dos 

supervisores de setor.  

Em relação ao uso de comunicação não violenta, o entendimento acerca das demandas 

dos colaboradores e a empatia precisam ser observados antes da crítica, a fim de que 

o colaborar se sinta acolhido e parte da equipe. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

 

Diante do que foi abordado no curso, o uso da ferramenta Teams revelou-se uma 

forma de organização da informação, haja vista o potencial de permitir o controle das 



demandas por tópicos e fluxogramas que podem ser consultados com mais facilidade 

a qualquer tempo, além do possibilitar uma imersão digital no ambiente de trabalho 

sem as naturais distrações impostas pelo Whatsapp. 

Ressalta-se que o Teams possibilita que o servidor possa se desconectar do trabalho 

retirando a sensação de que está 24hs disponível, reduzindo o desgaste mental e 

tornando o processo de trabalho remoto mais leve. 

Dessa forma, a Seção Judiciária de Alagoas poderia adotar um sistema de treinamento 

acerca da ferramenta, a fim de que todos os servidores integrem o Teams no ambiente 

de trabalho como forma de cultura organizacional. 

Além disso, a otimização do processo de comunicação passa pela adoção de estratégias 

que permitam o acolhimento e o entendimento acerca das dificuldades enfrentadas 

pelos colaboradores. 

Nesse sentido, o uso da comunicação não violenta poderá agregar na relação de 

trabalho por meio das etapas de observação, sentimento, entendimento, necessidade e 

pedido, de modo claro e objetivo, buscando sanar as dificuldades e os conflitos de 

maneira empática. 

 

 

4. LOCAL E PRAZOS 

O presente plano deve ser aplicado na 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Santana do Ipanema/AL, tanto no ambiente presencial como no trabalho remoto, 

sendo possível que seja iniciado de forma imediata em relação ao uso do modelo de 

comunicação não violenta. 

No que se refere ao uso da plataforma Teams, sugiro que seja iniciado um treinamento 

institucional nos próximos 60 dias, haja vista a necessidade de que todos os 

colaboradores estejam engajados no uso da ferramenta. 

 

5. RESPONSÁVEIS 

 

A aprovação e execução do plano deve ser submetida ao diretor de secretaria e juízes, 

a fim de que também possa ser adotado pelos supervisores de setor. 

 



6. RESULTADOS ESPERADOS 

O objetivo do presente plano de ação é otimizar a comunicação entre as equipes de 

trabalho, organizando e facilitando o fluxo de informação, além de permitir que o 

ambiente de trabalho se torne mais leve e produtivo, de modo que cada colaborador 

esteja ciente da sua importância dentro do setor e da sua contribuição para o bom 

andamento dos trabalhos. 

 

 



Plano de Ação (Atividade final – 07/04/2022 a 11/04/2022) 

 

Nome do Plano de Ação: Conciliação e implementação de novas ferramentas 

digitais com os recursos tecnológicos utilizados. 

Situação-problema: Comunicação com ruídos causados por excesso de 

mensagens desnecessárias. 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Devido as mudanças ocorridas na rotina de trabalho face à pandemia e a continuidade do 

regime de teletrabalho, torna-se necessária a utilização do uso de ferramentas digitais de 

forma equilibrada e produtiva. 

Face a necessidade de comunicação entre os servidores, estagiários magistrados o uso de 

recursos tecnológicos tornou-se de suma importância. 

Com o decurso do tempo e o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp e o sistema 

virtual da JFAL (que quando tem problemas técnicos não funcionam a exemplo de 

rompimento da fibra) detectou-se que mensagens, arquivos e entendimentos não estavam 

sendo compartilhados de maneira satisfatória.  

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 A par do problema de comunicação vê-se a necessidade de utilização de outras 

ferramentas tecnológicas para a facilitação da interação dos servidores da unidade; cursos 

de capacitação para estagiários, servidores e magistrados e a difusão da importância da 

computação em nuvem como meio de melhoria e eficiência no serviço. 

Assim torna-se urgente o gerenciamento dos arquivos e projetos da unidade em um só 

lugar, o que possivelmente melhorará o funcionamento da Vara como um todo.  

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

* inscrição e participação de todos os envolvidos da unidade em curso para o aprendizado 

de novas ferramentas a serem utilizadas a exemplo do Teams; 

* agendamento prévio de reunião, ao menos, quinzenal para conversar sobre assuntos 

relacionados a procedimentos a serem adotados; 

* caso ocorra conflito de ideias entres os servidores em razão de conduta do trabalho face 

a não disponibilização de modelos de minutas (no nosso caso: virtual/pasta público) e de 



cumprimento de metas que seja realizada uma reunião com a direção da unidade para 

mostrar a necessidade de engajamento de todos.  

 

4. LOCAL E PRAZOS 

Curso de capacitação a ser oferecido pela Seção Judiciária de Alagoas.  

Prazo: 30 dias (ou mais a depender do material e das novas ferramentas a serem 

utilizadas). 

 

5. RESPONSÁVEIS 

Todos os servidores lotados na 14 Vara Federal. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

A partir da participação dos servidores no curso de capacitação espera-se que a 

comunicação tenha menos ruído, os entendimentos e procedimentos da vara sejam 

disponibilizados em um local onde todos tenham um fácil acesso, ocasionando assim um 

maior engajamento e produtividade.  

 

 

 



Plano de Ação (Atividade final – 07/04/2022 a 11/04/2022) 

 

 

NOME DO PLANO: Diretrizes das audiências presenciais no juizado 

 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Inviabilidade de averiguar a real situação do jurisdicionado quando se determina audiência via 
ZOOM em ações do juizado envolvendo pedidos de benefício previdenciário. 
 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

O contato apenas virtual entre o magistrado e o autor impede que se observe detalhadamente 

nuances que somente presencialmente podem ser averiguadas, a exemplo da presença de calos 

nas mãos do autor que indicam possível labor rurícola e até a forma dele se expressar. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

- Adotar audiências presenciais quando se tratar de demandas previdenciárias, principalmente 

quando o segurado afirma que é agricultor. 

- Disponibilizar um servidor para acompanhar o magistrado na audiência, liberando grande 

parte dos demais para trabalhar no modo home-officer. 

- Reuniões pelo ZOOM quando for necessário adequar um entendimento ou procedimento no 

trabalho. 

 

4. LOCAL E PRAZOS 

- Local de realização seria na própria Subseção Judiciária. 

- Prazo para implantação ocorreria em 10 (dez) dias, a fim de que possíveis empecilhos fossem 

diagnosticados antes de se iniciar o projeto. 

 

5. RESPONSÁVEIS 

- Magistrado, servidor e diretor. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

- Aumento de acordos entres as partes.  

- Assertividade nas decisões tomadas 



- Economia de energia elétrica na Subseção diante da presença de poucos servidores 

- Diminuição da perda de tempo no deslocamento de casa até a Subseção 

- Ciência imediata da determinação tomada pelo magistrado, direitor 

 

 



 

PLANO DE AÇÃO 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA 

Situação-problema: DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA 1ª VARA 

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 
 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 

 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 
 

 
QUEM FARÁ? 

 
 
 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

Implantação de projeto com vistas 

à melhoria da comunicação no 

ambiente de trabalho 

Com a implantação do 

trabalho remoto, a 

comunicação ficou 

prejudicada, por ser 

preponderantemente 

síncrona, ao contrário do que 

ocorria no trabalho 

presencial. Tal fato pode 

contribuir para o aumento da 

incidência de comunicação 

alienante. 

 
 

Realização de reunião com a 

equipe para identificação das 

necessidades individuais; 

Identificação de sugestões de 

procedimentos a serem adotados e 

elaboração de uma cartilha 

contendo orientações sobre a 

comunicação não violenta; 

Divulgação dos resultados obtidos 

com o estudo e ação de 

multiplicação dos conhecimentos. 

 

 

Data de Início: 

01/07/2022 

Sala de 

audiências da 1ª 

Vara 

Data de 

Término: 

31/08/2022 

Sala de 

audiências da 1ª 

Vara 

 
  

  

Diretor de 

Secretaria da 1ª 

Vara, Supervisores 

e Oficiais de 

Gabinete 

  

 
 
Diagnóstico da 

situação atual; 

Implementação de 

boas práticas de 

comunicação não 

violenta; 

Promoção do bem 

estar da equipe, 

otimização das 

relações de trabalho e 

aumento da eficiência 

e produtividade. 

 

 



Plano de Ação  

 

 

NOME DO PLANO: 

Diálogo e Empatia melhorando a comunicação: Amplian do a colaboração e o 

bem estar no trabalho. 

 

 

Eixo temático: Comunicação eficaz e não violenta voltada para o bem estar no 

trabalho. 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Comunicação ineficaz na unidade provocando queixas de falta de cuidado com 

interesse coletivo na organização de demandas, distribuição de horários e trabalho, 

bem como falta de feedback  

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Como argumentos para o superior hierárquico investir neste plano de ação cito efeitos 

e resultados possíveis positivos para o ambiente de trabalho, como: 

-Ampliar da colaboração; 

 Inovar; 

-Exercício do diálogo como habilidade chave para solução de problemas complexos; 

-Prática da empatia e inteligencia emocional- sensibilidade social; 

-Flexibilidade e negociação. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

-A prática da comunicação assertiva, objetiva e respeitosa seria o meio para 

estabelecer conversas nas quais todos pudessem ter direito à voz e onde pudesse ser 

em conjunto observadas as necessidades e as decisões pelo gestor.  

-Criação de um mural de sugestões, críticas construtivas, para serem debatidas 

mensalmente com a equipe junta. 

-Roda de conversa mensal para conversar sobre o mural, dar feedbacks e encontrar 

soluções em conjunto para programar o mês seguinte, propor acordos, definir 



prioridades, abrir o canal da escuta respeitosa 

 

 

4. LOCAL E PRAZOS 

-Rodas de conversas virtuais na última semana de cada mês; 

-Apresentação de feedbacks mensalmente do que pode melhorar; 

-Criar uma planilha- o gestor- com os maiores itens causadores de conflito e mensurar   

trimestralmente se as medidas propostas estão a contento para melhoria da 

comunicação e do clima organizacional e apresentar à equipe. 

 

5. RESPONSÁVEIS 

O gestor da unidade será responsável por organizar as planilhas, implementar o mural 

e o cronograma das atividades e a equipe terá envolvimento direto e deverá participar 

ativamente. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Um ambiente de trabalho produtivo, mas respeitoso e que não seja causador de mal 

estar, nem problemas de estresse, ansiedade e conflitos. 

 

 



PLANO DE AÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 

 

1. SITUAÇÃO PROBLEMA 

Num contexto de mundo globalizado, depara-se com a necessidade imperativa de 

educação continuada a fim de atender a gestão e desenvolvimento de pessoas das diversas 

unidades administrativas da instituição. Neste sentido, o presente trabalho trata da 

proposta referente ao Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos da Justiça Federal de Alagoas (JFAL). O delineamento das 

ações do Programa de Capacitação/Aperfeiçoamento e Qualificação para os Técnico-

Administrativos tem como objetivo de proporcionar ao potencial humano da instituição 

oportunidades de crescimento pessoal e profissional, contemplando todos os ambientes 

organizacionais através da realização de cursos em turmas fechadas e turmas em parcerias 

com organizações afins, possibilitando reflexão, integração e apropriação de novas 

competências a serem aplicadas às rotinas de trabalho, indo ao encontro das ações do 

planejamento estratégico institucional. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

O desenvolvimento de novos paradigmas no mundo do trabalho pressionou o setor 

público a promover a capacitação/aperfeiçoamento e qualificação da sua força de trabalho 

com o objetivo de formar quadros profissionais para servir aos diversos setores da 

sociedade. A operacionalização do plano de cargos e carreiras do servidor efetivo implica 

a realização de cursos, treinamentos e toda diversidade de capacitação/aperfeiçoamento e 

qualificação para estes servidores, o que proporcionará não apenas ganhos financeiros, 

mas, principalmente a satisfação profissional e pessoal que uma nova aprendizagem 

proporciona ao trabalhador. Para atender às normas e imbuídos do desejo de ver 

motivados e cada vez mais desenvolvidos como profissionais, há necessidade em realizar 

tais ações. A meta é criar incentivos concretos para a melhoria dos serviços oferecidos 

pela JFAL. As pesquisas mostram que em todos os lugares onde uma política de 

capacitação e reconhecimento ao mérito foi implantada, a qualidade avançou. Quando a 

organização ignora méritos e deméritos, ela deixa de jogar luz sobre os mais talentosos, 

preparados e esforçados e, com isso, contribui para a acomodação de uma massa de 

profissionais em uma zona de mediocridade. Um passo fundamental é criar um ambiente 

mais positivo e estimulante, é fazer o trabalhador se sentir responsável pelos resultados 

que a JFAL alcançar, algo ainda bastante longínquo, mas, possível de alcançar com a 



capacitação e valorização deste trabalhador, com investimento firme na construção de um 

futuro pessoal e institucional melhor. A legitimação da capacitação/aperfeiçoamento e 

qualificação veio reavivar o empoderamento e o sentimento de pertencimento. Esta nova 

forma de conceber e perceber o servidor, faz com que ele se inclua, revelando, não apenas, 

sua importância institucional, como reafirma o pressuposto de que a melhoria dos 

serviços prestados à sociedade está diretamente vinculada à constante qualidade do 

atendimento e da compreensão do papel dos servidores públicos nas mais diferentes 

atividades. 

 

Objetivos Geral 

Despertar do talento e aprimoramento das competências pessoais, interpessoais, técnicas, 

sócio-artísticas, culturais, de saúde, segurança e qualidade de vida, dentro de uma visão 

holística, trabalhando aspectos do corpo, racional, físico, emocional e espiritual. 

Objetivos Específicos 

• Promover a capacitação permanente do servidor como requisito de sua valorização; 

• Contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico do servidor acerca do papel 

da Instituição, de seu papel enquanto profissional e cidadão; 

• Subsidiar o servidor a fim da superação do processo de alienação do trabalho; 

• Permitir aos servidores o desenvolvimento e aquisição de novas competências; 

• Elevar os níveis de qualidade otimizando a eficiência e eficácia buscando a efetividade 

dos serviços prestados à comunidade. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMETOS 

O Programa de Capacitação/Aperfeiçoamento e Qualificação deve estar interrelacionado 

ao Programa de Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal, ao 

Programa de Avaliação de Desempenho, ao Programa de Qualidade de Vida e Segurança 

e ao Programa de Inclusão e Integração do Servidor, de que tratam as referências legais, 

atendendo também às diretrizes da política nacional de desenvolvimento de pessoal. Sua 

implementação na Instituição tem a co-responsabilidade dos supervisores das unidades. 

Os procedimentos metodológicos a serem utilizados iniciarão com (1) o diagnóstico de 

necessidades de capacitação/aperfeiçoamento e qualificação, que será realizado através 

de pesquisa, por meio de questionário e, quando necessário, também, por entrevistas 

individualizadas nos próprios ambientes organizacionais, que subsidiará o planejamento, 

implantação, implementação e a avaliação do programa, que será feita através do ciclo 



PDCA. (2) A capacitação e qualificação utilizará métodos e técnicas voltadas ao 

aperfeiçoamento profissional.  O referido diagnóstico permitirá: - identificar as 

deficiências pessoais e institucionais, quanto à melhoria dos serviços oferecidos; - 

levantar informações sobre o perfil do servidor no que refere as suas competências e nível 

de satisfação; e - analisar a relação produtividade/metas da unidade. (3) Após a análise 

do diagnóstico de necessidades, a Divisão de Capacitação e Desenvolvimento definirá 

com os gestores de cada setor, as áreas de treinamentos prioritárias à capacitação e 

qualificação desses servidores, como também os cursos específicos para a formação de 

um quadro de servidores aptos a desenvolver suas atividades com excelência e em 

condições de ocupar funções gerenciais. 

 

4. LOCAL E PRAZOS 

Setores administrativos da Justiça Federal de Alagoas (JFAL). 

Cursos de duração variável com início a partir do segundo semestre do corrente ano. 

 

5. RESPONSÁVEIS 

Diretores do núcleo administrativo com auxílio dos supervisores e assistentes. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Todos os servidores técnico-administrativos tendo acesso à formação contínua de acordo 

com as necessidades identificadas; 

Integração das ações dos programas de dimensionamento das necessidades de pessoal; 

capacitação/aperfeiçoamento e qualificação; avaliação do desempenho; qualidade de 

vida, saúde e segurança e inclusão e integração do servidor como ações complementares 

entre si; 

Comprometimento do servidor com objetivos e as ações institucionais internas e externa; 

Servidores capacitados para funções gerenciais; 

Executar de forma correta suas atividades; 

Melhorar a qualidade de serviços prestados; 

Eliminar os vícios adquiridos com o tempo; 

Atualizar e desenvolver competências; 

Aumentar a efetividade nas suas atividades; 

Alcançar as metas da unidade administrativa e, consequentemente, as institucionais; 

Reduzir resistências às mudanças; 



Reduzir conflitos internos; 

Comunicação eficaz; 

Ter equipes de autodesempenho; 

Ter relações interpessoais de qualidade; 

Aumentar a motivação; 

Usuários, internos e externos, satisfeitos com os serviços prestados pela JFAL. 

 

 

 



Plano de Ação  

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO TEAMS. 

 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

O gerenciamento do trabalho do servidor em vários sistemas (SEEU; PJE, SEI, balcão virtual) 

e a manipulação de informações em vários meios de comunicação, comprometem a 

produtividade da 12ª Vara, desgastando a sua força de trabalho, diminuindo o tempo de 

execução das tarefas e dificultando o resgate ou acesso de informações para todos os membros 

da equipe, estejam estes trabalhando presencialmente, estejam trabalhando à distância. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

O objetivo é otimizar o tempo na execução das tarefas contidas nos diferentes sistemas 

manipulados pela 12ª vara, promover um monitoramento mais eficaz das atividades da equipe 

de trabalho e assegurar um acesso às informações e/ou orientações apresentadas a todos os 

membros de forma célere e permanente, fazendo uso de ferramenta tecnológica mais adequada 

ao ambiente de trabalho, sobretudo remoto, como o Teams.  

Com o uso do Temas, poderíamos concentrar toda a atividade da equipe desenvolvida no SEEU, 

PJE, SEI, balcão virtual, armazenando e compartilhando informações, modelos e orientações 

sobre rotinas de trabalho por temas e equipes, limitando a interação entre os servidores nessa 

ferramenta tecnológica a qual funcionaria como o ambiente de trabalho remoto (no lugar do 

físico).  

Apesar do custo na implementação dessa ferramenta (seja em nível de tempo da força do 

trabalho para o treinamento, seja financeiramente), a sua implementação trará muito mais 

benefício em termos de produtividade e economia de recursos, além de promover o bem-estar 

para todos os servidores, sobretudos os que adotam o teletrabalho. 

Para tanto, é necessário assegurar o treinamento de todos os servidores a fim de melhor 

aproveitar os recursos que o Teams disponibiliza no gerenciamento das atividades. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

A implementação do Teams passaria por 04 etapas: 



1 -  Seleção de curso destinado a promover o treinamento do uso do Teams e planejamento de 

usa implementação (divisão da equipe em dois grupos); 

2 - Divulgação dos benefícios dessa ferramenta para toda a equipe, fomentando o engajamento 

no processo de adaptação à nova ferramenta, mediante realização de reunião no ambiente 

Teams; 

3 -  Treinamento por grupos; 

4 - Implementação gradual de cada sistema no ambiente Teams (SEEU, PJE, Balcão Virtual, 

SEI, Sisbajud, Renajud, Inforjud), bem como introdução dos modelos de minutas e expedientes; 

5 - Proibição de trocas de informações/ orientações e demais tratativas relacionadas ao trabalho 

fora do ambiente Teams, salvo casos de urgência. 

 

4. LOCAL E PRAZOS 

A implementação do Teams será realizada na 12ª Vara, presencial ou remotamente, a depender 

da etapa desenvolvida, observando ao seguinte planejamento: 

1 - Seleção de curso do Teams e planejamento de sua implementação - 1º mês – remotamente; 

2 -  Divulgação dos benefícios do Teams - no máximo 02 horas para cada grupo de trabalho, 

uma em cada turno do dia – remotamente e presencial 

3 – Treinamento – 01 mês para cada grupo –remotamente pelo Teams. 

4 - Implementação gradual de cada sistema no ambiente Teams, remoto ou presencial, na 12 

Vara: 

4.1 - SEEU, PJE, Balcão Virtual, SEI, Sisbajud, Renajud, Inforjud: 1 mês para cada sistema; 

4.2 -  modelos de minutas e expedientes: 2 meses; 

5 - Proibição de trocas de informações/ orientações e demais tratativas relacionadas ao trabalho 

fora do ambiente Teams, salvo casos de urgência -  Prazo: 1 ano após a conclusão do 

treinamento de toda a equipe. 

 

5. RESPONSÁVEIS 

1 - Seleção de curso do Teams e planejamento de sua implementação – servidor da área 

administrativa em conjunto com Diretor; 

2 - Divulgação dos benefícios dessa ferramenta - Diretor 

3 – Treinamento –empresa ou plataforma escolhida:  

4 - Implementação gradual de cada sistema no ambiente Teams – equipe 

5 - Proibição de trocas de informações/ orientações e demais tratativas relacionadas ao trabalho 

fora do ambiente Teams - toda a equipe. 



 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Objetiva-se que toda a equipe faça uso com facilidade de todos os recursos disponibilizados no 

Teams, otimizando tempo na execução das tarefas e melhorando o gerenciando de informações; 

rotinas e modelos. 



Plano de Ação (Atividade final) 

 

 

NOME DO PLANO: 

Trabalho remoto e a utilização de tecnologias para aprimorar a comunicação e melhorar o 
bem estar no ambiente de trabalho 

 

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Ausência de limites e regras pré-estabelecidas pela chefia acerca da forma como é feita a 

comunicação com os servidores no trabalho remoto, bem como a falta de opções oferecidas 

quanto a outras tecnologias existentes 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

O plano de ação de justifica diante da necessidade de serem estabelecidos limites mais 

precisos de comunicação, tendo em vista que o meio de comunicação utilizado pela equipe, 

basicamente se limita ao uso de mensagens pelo whatsapp. 

O objetivo a ser alcançado é conscientizar melhor o grupo acerca dos horários e conteúdos das 

mensagens para que a comunicação seja melhor alcançada, evitando-se mensagens enviadas 

fora do horários, mensagens que não conseguem traduzir de forma eficaz o problema, 

mensagens enviadas que não são respondidas etc. 

 

3. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

- Definir qual a ferramenta tecnológica a ser usada para a comunicação institucional; 

- Conversar com a equipe sobre a necessidade de respeitar os horários de trabalho quando se 

utilizar aplicativo de conversa; 

- Estabelecer que, nos casos de urgência, a comunicação deverá ser feita, preferencialmente, 

por meio de ligação telefônica dentro do horário de trabalho, de forma que o problema seja 

prontamente solucionado; 

- Indicar qual o tempo de resposta que se espera da equipe no que toca aos diversos canais de 

comunicação existentes; 

- Estabelecer a necessidade de compartilhamento dos arquivos digitais, de forma que modelos 

previamente aprovados possam ser acessados por outros servidores; 

- Utilizar-se de comunicação não violenta, com comunicação mais assertiva; 

 



4. LOCAL E PRAZOS 

Quando:  

 

- As reuniões com a chefia e os servidores poderão ser feitas mensalmente, de preferência no 

final de cada mês. 

 

* As reuniões setoriais poderiam ser feitas quinzenalmente; já as reuniões gerais, com toda a 

vara, mensalmente. 

* Recomenda-se a comunicação prévia sobre data e horário para que todos os envolvidos se 

preparem e se organizem para o encontro 

 

Onde: 

- 8ª Vara Federal 

- A depender se a vara adotar alguns dias de trabalho presencial, dar preferência para que a 

reunião ocorra nas dependências da vara 

- Caso a reunião seja remota, definir a melhor tecnologia a ser utilizada. 

  

5. RESPONSÁVEIS 

A chefia (diretor e magistrado) juntamente com os servidores 

* Possibilidade de fazer reuniões separadas com os diversos setores, mas também com todos 

os servidores da vara 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

- Estreitamento dos canais de comunicação; 

- Delimitação de horários de trabalho; 

- Intensificar a integração e comunicação entre os setores; 

- Aumento na motivação e na produtividade; 

- Aumento no bem estar. 

 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

 

Nome do Plano de Ação: Coordenação e integração entre os setores e servidores e troca de conhecimento. 

 

Situação-problema: o afastamento dos servidores causado pela adoção do teletrabalho na pandemia prejudicou a coordenação e a integração 
tanto entre os vários setores da Vara quanto dos componentes de cada setor. A conseqüência disso é a falta do conhecimento do fluxo (caminho) 
que o processo tem que percorrer e bem como isolou os servidores limitando a troca de conhecimento no grupo. 

 

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 
 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 

 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 
 

 
QUEM FARÁ? 

 
 
 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

Reuniões com os componentes dos 

setores para que se crie um banco de 

minutas de despachos, decisões e 

sentenças onde ficarão disponíveis 

para todos da Vara para sua utilização, 

e bem como para ficarmos atualizados 

quanto aos procedimentos que são 

eventualmente modificados em face 

de mudanças legais ou de métodos 

mais eficientes. 

 

O intuito do banco de dados é 

evitar que cada componente da 

Vara gaste tempo com 

pesquisas de uma determinada 

matéria (e.g. jurisprudência) 

que podem já terem sido 

realizadas por outro servidor. 

As reuniões serviriam para 

atualizar a todos tanto sobre as 

minutas quanto às mais novas 

técnicas adotadas para a 

tramitação dos processos. 

 

1. Uma 1ª reunião para se saber o 

que temos e o quão atualizado estão 

nossas minutas e procedimentos 

utilizados, solicitando a colaboração 

de todos para que elenquem o que 

pode ser melhorado em seus setores, 

dando-lhes um prazo de 5 dias (na 

mesma semana) para que levassem 

ao diretor suas sugestões; 2. De 

posse das sugestões já analisadas e 

separadas em ordem de urgência e 

importância, o diretor faria a 2ª 

reunião já para a discussão sobre a 

implantação das modificações 

sugeridas; A partir de então, as 

reuniões serviriam para atualização 

de todos, mas sempre com liberdade 

para sugestões; O banco de minutas 

ficaria disponível na pasta pública da 

Vara para a consulta e utilização por 

 Duas, no máximo 

três reuniões 

iniciais em um 

prazo de, no 

máximo, 3 

semanas e, após, 

reuniões mensais. 

 
  

  

 O diretor da Vara 

iniciará o plano com 

a marcação das datas 

e horários das 

reuniões e todos os 

participantes 

contribuirão com 

sugestões iniciais e, 

posteriormente, com 

ajustes no decorrer 

dos acontecimentos. 

 
  

  

Melhor integração 

entre os componentes 

dos setores; 

Melhor coordenação 

entre os setores da 

Vara; 

Melhora na qualidade 

dos despachos, decisões 

e sentenças; 

Diminuição do número 

de procedimentos 

desnecessários, 

melhorando a 

celeridade na 

tramitação dos 

processos; 

 



todos. 

 

 

 

 



 

Modelo para Atividade Final: PLANO DE AÇÃO 

(Realização: de 01/06/2022 a 31/12/2022) 

Elabore o documento no Word, identificando-o antes com as informações a seguir. 

Nome do Plano de Ação: Incrementar a comunicação entre os assessores da Vara 

Situação-problema: Possível deficiência na comunicação entre os assessores do JEF e da Vara 

 
O QUE SERÁ FEITO? 

 
 
 

(Foco no problema/demanda) 
 

POR QUE SERÁ FEITO? 
(JUSTIFICATIVA ) 

 
 

(Descreva, fazendo a 
referência a algum problema 

da realidade) 

COMO SERÁ FEITO? 
(METODOLOGIA: 

PROCEDIMENTOS E 
ESTRATÉGIAS) 

(Descreva, no mínimo, três ações a 
serem adotadas, na sua equipe de 

trabalho) 
 

QUANDO E 
ONDE SERÁ 

FEITO? 
 

(Definição de 
prazos/datas e 

locais de 
realização) 

 
QUEM FARÁ? 

 
 

(Responsável) 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
(Indique os resultados 

que espera serem 
alcançados com as 

ações) 

Serão feitas diversas reuniões 
ao longo do período 
estabelecido para tentar 
melhorar a comunicação entre 
os assessores do JEF e da 
Vara. 

Em uma Vara de 
competência, com um 
JEF adjunto, muitas 
vezes há uma certa 
dificuldade na 
comunicação entre os 
assessores do JEF e da 
Vara, até porque 
trabalham com sistemas 
distintos, o que pode, em 
algum momento, 
ocasionar decisões 
conflitantes.  

Reuniões periódicas para 
estabelecer diretrizes e sanar 
dúvidas. 
 
Compartilhamento de informações 
e minutas de decisão. 
 
Estabelecer diálogos com as 
Secretarias da Vara e do JEF para 
uniformização de procedimentos. 
 
 

 No período de 
01/06/2022 a 
31/12/2022, 
como 
experiência. 
 
Local: 7ª Vara 
Federal 
  

  

 OS 
SUPERVISORES 
EM CONJUNTO 
COM OS DEMAIS 
ASSESSORES. 
  

  

ESPERA-SE 
EVITAR QUE 
OCORRAM 
DECISÕES 
CONFLITANTES 
ENTRE O JEF E A 
VARA, ALÉM DE 
ALINHAMENTO DE 
CONDUTA E 
UNIFORMIZAÇÃO 
DE 
PROCEDIMENTOS. 

 

 

Você poderá utilizar este ou outro modelo, desde que explicite os elementos do quadro acima. 


