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Informações detalhadas sobre a prática 

 

Finalidade 

A equipe da Vara do Único Ofício da Comarca de Cacimbinhas - AL, em reunião realizada no dia 10 

de janeiro de 2012, definiu um planejamento para os três anos que viriam (2012 a 2014). Como fruto 

desses esforços, foi instituído o Planejamento Operacional para a Comarca de Cacimbinhas, a ser 

observado no período de 05/01/2012 a 31/12/2014.  

O objetivo estratégico principal da prática é “solucionar todas as ações em andamento (exceto 

inventários/arrolamentos e execuções/cumprimentos) em até um ano do seu ajuizamento”, 

entendendo-se “solucionar” como sendo: 

1) certificar o trânsito em julgado, para posterior baixa; 

2) remeter ao tribunal o recurso interposto ou; 

3) suspender, com base em decisão judicial fundamentada em lei. 

 

 



Passo-a-passo para a implantação 

Inicialmente, diante da necessidade de priorização, dividiu-se o acervo de processos em dois 

segmentos: segmento principal, das ações de conhecimento/cautelares (exceto 

inventários/arrolamentos) e segmento secundário, dos inventários/arrolamentos e 

execuções/cumprimentos. 

Em seguida, definiu-se o objetivo estratégico mais importante, voltado para o segmento principal: 

“solucionar todas as ações em andamento (exceto inventários/arrolamentos e 

execuções/cumprimentos) em até um ano do seu ajuizamento”. 

Para atingir o objetivo estratégico principal foi necessário escalonar as metas respectivas em três 

anos, da seguinte forma: 

2012 - Solucionar todas as ações do segmento principal ajuizadas até 31/12/2009; 

2013 - Solucionar todas as ações do segmento principal ajuizadas em 2010 e 2011; 

2014 - Solucionar todas as ações do segmento principal ajuizadas em 2012 e 2013. 

 

Resultados alcançados 

Chegou-se ao mês de junho/2014, com as submetas mensais de 2014, vinculadas ao objetivo 

estratégico principal (Metas 2/2014 e 3/2014) quase integralmente cumpridas, o que permitiu 

projetar para o final do ano de 2014 o cumprimento dessas metas. 

Registra-se, como resultado altamente positivo da prática, o alcance de 92 pontos no Projeto Juízo 

Proativo, na prévia de janeiro-junho/2014, conferindo o grau de “Excelência” à Vara do Único 

Ofício da Comarca de Cacimbinhas - AL. 

(Disponível na íntegra em: 

http://www.tjal.jus.br/apmp/boas_praticas/pratica_Cachimbinhas.pdf) 
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