
 

Grupo de Trabalho Prêmio CNJ de Qualidade 

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; Clóvis Gomes da Silva 

Correia; Inara Francoyse de Souza Pereira; Karoline Maria Cajueiro Camerino; Mirela dos Santos Souza; 

José Hamilton Ramos Azevedo; Renato Quintiliano Pedroza; Aretha Rodrigues Schulz Tenório; Daniela 

Moreira Almeida Lopes; Nilo Brandão Meireles Júnior; José Baptista dos Santos Neto; e os magistrados 

Dr. José Miranda Santos Júnior e Dr. Sandro Augusto dos Santos. Dr. Manoel iniciou a reunião 

cumprimentando a todos. Relatou que o Presidente o incumbiu da função de reunir esse grupo de 

trabalho de modo a procurar cumprir os requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade. Discorreu acerca dos 

requisitos da premiação. 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. 

Ressalvou que o Juiz não trabalha sozinho, que o servidor auxilia nessa tarefa. Anotou que o Tribunal 

de Justiça de Alagoas tem como alcançar posição de destaque, apesar de ser o Tribunal com menor 

orçamento per capita. Falou sobre a motivação que está sendo feita aos Magistrados e detalhou 

programas no Tribunal que procuram melhorar e elevar a prestação jurisdicional. Falou sobre pleitos 

dos servidores. Detalhou a descrição dos grupos e passou a palavra ao servidor Clóvis Gomes. Clóvis 

Gomes informou que a APMP editou portaria em retificação para mudar o nome, o qual era Selo Justiça 

em Números, e agora se denomina Prêmio CNJ de Qualidade. Comunicou que o eixo de Produtividade 

foi debatido na reunião do CNJ. Relatou as pontuações atinentes aos eixos Governança e Transparência 

da Informação. Falou sobre a incumbência de cada um de forma a se responsabilizar por cada tópico 

respectivo da Portaria. Delineou os pontos relativos ao eixo da Governança. Falou sobre os pontos os 

quais a APMP é responsável. 

Baptista falou sobre os gargalos existentes para a pontuação da DIATI quanto ao nível de avaliação do 

CNJ e que o TJAL está no nível Satisfatório. Informou que um dos fatores limitadores é o de quantitativo 

de servidores na DIATI. Esclareceu que há estudo que mostra que, com a existência do SAJ, não se 

apresenta a necessidade de haver força de trabalho tão exorbitante na área de TI. Falou que a DIATI 



evolui sempre em algum ponto, mas que essa questão do quantitativo de servidores é um gargalo. 

Mirela informou sobre as questões da Acessibilidade. Clóvis falou da exigência relativa às atas quanto 

às Comissões. Informou sobre o curso EAD de nivelamento do CNJ, para que todos efetuem cadastro. 

Lidou com os outros requisitos da Portaria. As datas de encontros dos grupos serão agendadas em 

momento póstumo. 

Ata da 2ª reunião – 11/06/2019 

Convidados: Inara, Dr. Manoel, Baptista, Dr. Diógenes e Magno 

Essa reunião foi específica para tratar de assuntos diretamente ligados aos servidores Magno, 

Baptista e Dr. Diógenes. 

Sobre o requisito do Prêmio CNJ de Qualidade que trata do ‘Atendimento ao cidadão – Ouvidoria’, o 

Dr. Diógenes informou que responde rapidamente todas as demandas que vêm da Ouvidoria do CNJ. 

Porém, surgiu a dúvida do que eles consideram como ‘caráter resolutivo’. Também surgiu a dúvida 

de quem recebe e para onde vão as demandas da Ouvidoria do CNJ. É apenas de Ouvidoria para 

Ouvidoria? 

Com relação ao requisito que trata do XML, Magno ressaltou que há cerca de 180.000 processos com 

falha na identificação das classes e assuntos corretos. Como surgiram muitas dúvidas com relação a 

esse quesito, ficou definido de Magno e Inara irem até o CNJ para obter esclarecimentos a respeito 

desse quesito e outros que houveram dúvida quanto ao Prêmio CNJ de Qualidade. 

Baptista ressaltou que o questionário de governança sempre sofre alterações todos os anos e só vale 

a pena tomar atitudes em relação a isso quando o questionário for disponibilizado em julho. Falou 

ainda que conta com o apoio da APMP para responder ao questionário que é bastante extenso e 

trabalhoso. 


