
 
Grupo de Trabalho Ranking da Transparência 

Ata da 1ª reunião - 05/06/2019 

Aos 5º (quinto) dia do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove), na Sala de Reuniões da 

Presidência, no 6º andar do prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, reuniram-se os 

membros do grupo de trabalho. Estiveram presentes o Desembargador Tutmés Airan de 

Albuquerque Melo, Presidente do CGE; o Dr. Manoel Cavalcante de Lima Neto, Juiz Auxiliar da 

Presidência; Inara Francoyse de Souza Pereira; Karoline Maria Cajueiro Camerino; Patrícia Falcão S. 

Barros, em substituição a Katiane Lamenha Evaristo da Silva; Lyvia Maria Rocha Moraes Silva; Renato 

Quintiliano Pedroza; Aretha Rodrigues Schulz Tenório; Paulo Buarque Ramirez; Cléogenes Santos de 

Moura Rizzo; Luis Gustavo Peixoto Cavalcante. Dr. Manoel informou que o objetivo dessa reunião é 

de congregar todo de modo a haver esforços para se conseguir o máximo de cumprimento possível, 

solicitando o máximo de engajamento que se possa despender. Foi levantada a hipótese de se aplicar 

uma sanção positiva, de modo a premiar, que deva ser feita da forma mais adequada para incentivar, 

desde que dentro da viabilidade legal. Salientou que é um trabalho coletivo, tal qual o Juízo Proativo, 

e de que há o interesse da Gestão. Apontou que haverá reuniões detalhadas do grupo de maneira a 

tratar os pontos relativos a cada um, acreditando que o Tribunal pode conseguir uma boa pontuação. 

Passada a palavra ao Presidente, Des. Tutmés Airan, começou falando sobre o envolvimento para se 

prestar o melhor serviço possível.  

A servidora Aretha expôs observações sobre o TRE da Bahia, que ficou em segundo lugar no Ranking 

da Transparência. Diante disto, fez várias sugestões. Dr. Manoel solicitou de Baptista o contato com 

empresa para tornar o site acessível. Solicitou-se que se conste em ata que o site do TJAL seja 

estruturado conforme TRE do Pará, que alcançou o primeiro lugar. Dr. Manoel passou a palavra para 

todos da mesa. Cada representante fez breve explanação sobre as nuances de cada setor e das 

atividades necessárias para o alcance dos pontos. Renato falou sobre as questões inerentes ao 

NUGEP e os problemas existentes. Dr. Manoel finalizou a reunião. As datas de encontros do grupo 

serão agendadas em momento póstumo. 

Em momento posterior ficou combinado com o Dr. Manoel Cavalcante que a servidora Inara 

Francoyse iria tratar individualmente com os outros membros do grupo cada um dos requisitos 

relacionados, uma vez que se juntassem todos, as reuniões poderiam ficar exaustivas. Para facilitar a 

comunicação, Inara criou um grupo no aplicativo Whatsapp com os membros do grupo.  

Reunião em 10/06/19 – Inara e Maikel – DICOM 

Inara repassou os itens que que se relacionam com a DICOM. Maikel relatou que para haver a 

transmissão ao vivo das sessões colegiadas precisaria de melhor estrutura (material e pessoal) e que 

por enquanto isso é inviável. Ficou de solicitar as informações biográficas que faltam dos 



desembargadores na página do tribunal. Inara deve tratar de telefones e endereços eletrônicos. 

Sobre intérprete de libras, afirmou que precisaria ser feito uma contratação. 

Reunião em 11/06/19 – Inara e Karoline – Direção Geral 

Foi tratado os itens que dizem respeito à Direção Geral. Foi informado que os requisitos do Ranking 

da Transparência que já vinham sendo cumpridos ano passado, será feito o monitoramento esse ano 

e que em relação ao item que trata das sessões são registradas em áudio, de fato, mas nem todos 

são divulgados. Inara ficou de falar com Dr. Manoel sobre isso. A mesma coisa acontece com a pauta, 

nem sempre são divulgadas, mas a Karoline ficou de tratar isso com o pessoal do seu setor. Karoline 

relatou também que a pauta das reuniões de Comissões não é responsabilidade da Direção Geral, 

talvez possa tratar com a Secretaria Especial da Presidência. 

11/06/19 – Inara e Aretha – DIACI 

Aretha relatou que todos os itens que dizem respeito à DIACI estão sendo cumpridos e por isso, 

juntamente com Inara vêm tomando providências a respeito das modificações a serem feitas na 

página da transparência do tribunal. 

11/06/19 – Inara, Dr. Diógenes e Dr. Manoel – Ouvidoria 

Foi tratado os itens que dizem respeito à Ouvidoria no Ranking da Transparência. Dr. Diógenes ficou 

de passar as informações com relação a perguntas e respostas frequentes para Inara colocar no site, 

informou também que não há nenhuma informação classificada ou desclassificada em grau de sigilo 

e Inara ficou de tratar de todos os itens referentes a ouvidoria que devem constar no site. 

12/06/19 – Inara e Antônio – DCA 

Antônio informou que fará o acompanhamento dos itens que já vinham sendo cumpridos no ano 

anterior e vai tratar do único item que não foi cumprido ano passado que trata sobre o ‘Valor 

Estimado de Licitação’. O mesmo relatou que essa informação é tratada como sigilosa, e que passaria 

a justificativa para Inara responder no questionário da transparência. Porém, iria verificar a 

possibilidade de algo ser publicado no site. 

12/06/19 – Inara e Lyvia – Subdireção 

Lyvia confirmou que os itens que vinham sendo cumpridos no ano anterior, continuam sendo 

cumpridos e relatou que têm dúvidas se os itens 21.1 e 21.2 são de fato responsabilidade da 

Subdireção, que talvez sejam do DCA e ficou de verificar isso. Pegou um exemplo de resposta de 

outro tribunal para ter uma ideia. 

12/06/19 – Inara e Alison (substituindo Luis) – DIATI 

Inara tratou com Alison a respeito das modificações a serem feitas no site do tribunal com relação a 

transparência e ouvidoria e ficou de enviar um arquivo detalhando as alterações a serem feitas. 

12/06/19 – Inara e Cleógenes – Funjuris 

Cleógenes enviou respostas com respeito aos itens que dizem respeito ao seu setor. Inara solicitou 

que fosse enviado os links onde se encontram os requisitos no site do tribunal. 



17/06/19 – Inara e Luciano – DAGP 

Informou que de fato os requisitos que foram indicados como responsabilidade da DAGP, os são, que 

tomará providências com relação aos requisitos que não vêm sendo cumpridos e vai identificar os 

links onde encontram-se os itens no portal do TJAL. 

04/07/19 – Inara e Katiane – Corregedoria 

Foram discutidos os itens relacionados a Corregedoria e a Ouvidoria (representando o Dr. Diógenes). 

Providências serão tomadas quanto aos requisitos que ainda podem ser atendidos e foi informado 

que um dos requisitos não tem como ser cumprido no momento. 

18/07/19 – Inara e Luciano – DAGP 

Luciano ficou de publicar as informações que estavam faltando no site até sexta-feira (19/07/19) e 

apontou alguns itens que não são de responsabilidade da DAGP. 

18/07/19 – Inara, Dr. Manoel, Cleógenes e Luis Gustavo 

Foram tratados alguns itens que ainda estavam pendentes relativos à DIATI e o FUNJURIS. Dr. 

Manoel enfatizou a importância de fazer o possível para dar cumprimento a esses requisitos. 

 

No dia 19 de julho de 2019, Inara enviou as respostas ao CNJ. Ficaram pendentes ainda itens da 

DAGP e da DIATI. 


