Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / DESIGNAÇÃO DE JUÍZES
Tratamento dos Riscos

Identificação e Medição de Riscos

Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco

Impacto X Probabilidade Possíveis Respostas
Tipo

Descrição da Ação

Data do Início

Data da
Conclusão

Status
(selecione)

Indeterminação da quantidade de zonas
vagas antes de 09.07.2018 (início do período
de inalterabilidade da jurisdição eleitoral).
(Causa: Demora na suspensão das
remoções
ou promoções
no TJMA.
Consequência: Ter zonas vagas após o
período
inalterabilidade
da
jurisdição
eleitoral).

Risco Moderado

Transferir/Compartilhar

Preventiva

Aprovar "moção" do TRE-MA para ser encaminhada ao TJMA,
recomendando a suspensão das remoções e promoções dos juízes
de direito (ou seus efeitos) a partir de 09.jun.2018 ou no limite de 09
de julho.

07/06/2018

07/07/2018

Em andamento

Comarca na Justiça Comum ser provida após
o período de inalterabilidade e durante os
atos preparatórios. (Causa: Remoção ou
Promoção dos magistrados na Justiça
Comum. Consequência:Utilizar o juiz recémchegado na comarca, mesmo depois do
prazo de inalterabilidade).

Risco Alto

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Oportunidade de aproveitar o juiz da própria comarca, mesmo dentro
do período de vedação de alteração, como foi feito em 2016 (Ofício
nº. 2664/2016-GP).

07/07/2018

15/09/2018

Não iniciado

Não ter juízes titulares em algumas zonas
após o dia 09.07.2018. (Causa: Não ter
juízes nas proximidades. Consequência:
Chamar juízes de cidades mais distantes,
notadamente de São Luís).

Risco Moderado

Mitigar/Melhorar

Corretiva

Convocar juízes da Capital para assumirem os atos preparatórios e
as eleições 2018.

07/07/2018

07/08/2018

Não iniciado

Não ter juízes titulares em algumas zonas até
o quarto dia anterior a eleição. (Causa:
Recusa de juízes a assumir zonas vagas no
interior. Consequência: Um juiz respondendo
por duas zonas no dia da eleição).

Risco Pequeno

Evitar/Provocar

Compensatório

Convocar juízes da Capital para responderem pela zona eleitoral nos
04 dias anteriores e no dia da eleição.

02/10/2018

04/10/2018

Não iniciado

Não ter juízes titulares em algumas zonas no
final de semana da eleição.(Causa: Recusa
de juízes a assumir zonas vagas no interior.
Consequência: Um juiz respondendo por
duas zonas no dia da eleição).

Risco Moderado

Transferir/Compartilhar

Compensatório

Solicitar a Corte que escolha um juiz e providenciar o deslocamento
para a zona.

05/10/2018

07/10/2018

Não iniciado

Não ter o sistema pronto até 09.07.2018.
(Causa: Não atendimento ou atraso do
desenvolvimento na SEADB. Consequência:
Utilização da ferramenta Access como em
pleitos anteriores, sem respaldo oficial).

Risco Pequeno

Transferir/Compartilhar

Compensatório

Usar a ferrramento da eleição passada (ACCESS).

07/07/2018

07/08/2018

Não iniciado

Risco Alto

Evitar/Provocar

Preventiva

Reunir com o pessoal da SEADB; Incluir no plano diretrizes 20182019.

12/04/2018

09/07/2018

Não iniciado

Risco Pequeno

Transferir/Compartilhar

Corretiva

Solicitar com antecedência para Gualter e Wagner
incluir na pauta da reunião de abril do comitê Eleições.

14/05/2018

07/06/2018

Não iniciado

Ter o sistema pronto antes de 09.07.2018.
(Causa: SEADB fazer o sistema bem rápido.
Consequência: facilidades na elaboração de
portarias).
Não aprovar resolução das juntas dentro do
prazo. (Causa: Demora na escolha de
critérios e locais para serem juntas eleitorais
especiais. Consequência: Não cumprimento
do prazo de 60 dias antes do pleito para
instalação das juntas eleitorais).
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Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / DESIGNAÇÃO DE JUÍZES
Tratamento dos Riscos

Identificação e Medição de Riscos

Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco

Impacto X Probabilidade Possíveis Respostas
Tipo

Descrição da Ação

Data do Início

Data da
Conclusão

Status
(selecione)

Não ter juízes de direito para todas as juntas.
(Causa: Recusa dos magistrados em
participarem do pleito. Consequência:
Extinção de juntas ou sua comutação em
turmas).

Risco Moderado

Transferir/Compartilhar

Corretiva

Sugerir à Corte que não tenha junta devido a inexistência de juiz
interessado.

01/08/2018

07/08/2018

Não iniciado

Não ter membros de juntas convocados para
participarem da junta. (Causa: Atraso ou não
preechimento do preenchimento (pelas
zonas) do formulários de membros das
juntas. Consequência: Não atingir o número
de membros suficiente estabelecido por lei).

Risco Pequeno

Transferir/Compartilhar

Corretiva

A zona eleitoral deverá indicar servidores de órgãos públicos como
Prefeitura, TJMA etc.

01/08/2018

07/08/2018

Não iniciado

Risco Pequeno

Transferir/Compartilhar

Preventiva

Solicitar ao gabinete da Presidência prioridade na assinatura do ato
de instalação das juntas 2018.

01/08/2018

07/08/2018

Não iniciado

Transferir/Compartilhar

Corretiva

Reunião com o Corregedor para indeferir o pedido da zona
respectiva ou solicitar ao juiz eleitoral a indicação de outro
magistrado a participar do pleito como auxiliar.

08/08/2018

03/09/2018

Não iniciado

Presidente demorar para assinar o 1º ato de
instalação das juntas. (Causa: Ausência do
Presidente, demora na formação das juntas
(juízes ou membros), ausência de data no
Dje. Consequência: Não cumprimento do
prazo de 60 dias antes do pleito para
instalação das juntas eleitorais (publicação
do ato)).
Demora na escolha dos critérios após
07/08/2018.(Causa: Falta de consenso na
CRE. Consequência: Atraso na feitura do
instrumento normativo (provimento)).
Demora na assinatura do instrumento
normativo
(provimento/CRE).
(Causa:
Ausência de agenda do CRE. Consequência:
Diminuição do prazo para as zonas poderem
se adequar às regras e solicitarem o auxílio).
Desistência de mais de 50% dos juízes em
2018. (Causa: Insuficiência de insentivos
financeiros
ou
lugares
distantes.
Consequência: Zonas que tiveram juízes
auxiliares em 2016 poderão ficar sem isso
em 2018).
Desistência de mais de até 30% dos juízes
em 2018. (Causa: Insuficiência de insentivos
financeiros
ou
lugares
distantes.
Consequência: Zonas que tiveram juízes
auxiliares em 2016 poderão ficar sem isso
em 2019).
Desistência de mais de até 10% dos juízes
em 2018. (Causa: Insuficiência de insentivos
financeiros
ou
lugares
distantes.
Consequência: Zonas que tiveram juízes
auxiliares em 2016 poderão ficar sem isso
Solicitação fora dos critérios. (Causa: Falta
de entendimento ou não aceitação das
regras .Consequência: Indeferimento do
pedido ).

Risco Pequeno

Risco Pequeno

Risco Pequeno

Risco Pequeno

Risco Moderado

Risco Pequeno

Não iniciado
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Identificação e Medição de Riscos

Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco

Impacto X Probabilidade Possíveis Respostas

Demora ou atraso no envio do requerimento.
(Causa: Demora das zonas em se
adequarem aos critérios .Consequência:
Zona pode ficar sem juiz auxiliar ).

Risco Moderado

Juízes indicados pelas zonas como auxiliares
desistirem de participar do pleito. (Causa:
Motivos pessoais ou saúde .Consequência:
Zona pode ficar sem juiz auxiliar ).

Risco Pequeno

Demora ou atraso na solicitção das diárias
dos juízes auxiliares. (Causa: Envio tardio
do requerimento pela zona; demora na
tramitação das diárias.Consequência: Juízes
podem receber as diárias após o pleito).

Risco Pequeno

Mitigar/Melhorar

Tipo

Descrição da Ação

Data do Início

Data da
Conclusão

Status
(selecione)

Corretiva

Deferir o pedido com celeridade (caso esteja em conformidade) a fim
de não atrasar o pedido de diárias.

04/09/2018

03/10/2018

Não iniciado
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