
 

Grupo de Trabalho Prêmio CNJ de Qualidade 

Ata da 3ª reunião – 30/07/2019 

Estiveram presentes os servidores Inara Francoyse de Souza Pereira, José Baptista dos Santos Neto, 

Magno Vitório de Farias Fragoso, Renato Quintiliano Pedroza (representado pelas servidoras Andréa 

Rios de Lima Amancio e Adriana Vieira Cavalcante de Lima), Mirela dos Santos Souza, Daniela Moreira 

Almeida Lopes, Nilo Brandão Meireles Júnior, José Hamilton Ramos Azevedo e Aretha Rodrigues 

Schulz. A reunião foi coordenada pelo Juiz Auxiliar da Presidência Dr. Manoel Cavalcante de Lima Neto. 

Estavam presentes também os servidores Clóvis Gomes da Silva Correia, Amós Henrique Alves de 

Araújo e Jackline Santana Viana Oiticica Lima. 

Essa reunião teve o objetivo de acompanhar o cumprimento dos requisitos que serão avaliados no 

Prêmio CNJ de Qualidade. 

Inara informou que quanto aos requisitos que tratam sobre o Núcleo de Estatística e das Reuniões da 

Análise da Estratégia, já está tudo sendo cumprido. 

Sobre o item que trata sobre o Comitê de Priorização do 1º Grau, Dr. Manoel e a servidora Jackline 

Santana que fazem parte da atual composição do comitê, informaram que a primeira reunião será 

realizada em breve. Inara passou para Jackline a documentação necessária para efeitos de 

comprovação a ser enviado ao CNJ. 

Inara deu feedback sobre os requisitos que tratam da Resolução 219 (que terá pontuação parcial) e 

índice de Processos Eletrônicos (que terá pontuação máxima). 

Sobre o requisito que trata do índice de Governança, Gestão e Infraestrutura em tecnologia da 

informação, Baptista informou que o questionário até esse momento não foi disponibilizado. 

Clóvis relatou a situação atual do requisito que trata sobre Gestão Participativa. Comentou que já 

foram feitas as ações necessárias e que alcançaremos a pontuação máxima. 

Sobre o item relacionado a Socioambiental, Inara e Clóvis relataram que a resolução interna do TJAL 

que instituiu o núcleo socioambiental diz que os componentes do núcleo devem ser um servidor 

(coordenador), um técnico e um estagiário. Porém isso não vêm sendo cumprido, uma vez que não há 

nenhum técnico integrando o núcleo.  Ficou decidido então que a resolução será alterada para que os 

membros do núcleo sejam um coordenador e um estagiário, podendo também ser incluído um outro 

servidor, caso seja necessário. A minuta de resolução será preparada pela APMP. 



Sobre o requisito de Acessibilidade, Mirela relatou que o processo para criação da unidade 

administrativa está na fase final da tramitação e que o outro item relativo à comissão de acessibilidade 

está sendo cumprido. 

Sobre o requisito que trata da Saúde, Daniela relatou que ações já estão sendo feitas para realizar os 

exames periódicos de saúde dos magistrados e servidores (começarão pelos que possuem plano de 

saúde), e que possivelmente todos os itens desse requisito serão cumpridos. 

Sobre o requisito da Ouvidoria, Magno ficou de verificar a situação com o Dr. Diógenes, após a 

liberação da nota técnica emitida pelo CNJ. 

Sobre o item que trata sobre o curso de nivelamento, a APMP ficou responsável de solicitar divulgação 

na comunicação do TJAL. 

Sobre o requisito da Infância e Juventude, Hamilton informou que o relatório será produzido e ficou 

de verificar com a Inara o formato do relatório definido pelo CNJ. 

Sobre a Participação Feminina, Inara e Clóvis informaram que a APMP produziu a portaria que institui 

o grupo de trabalho e que o Dr. Miranda está ciente das providências a serem tomadas. 

Sobre o MNI, Magno informou que providencias serão tomadas para melhorar a alimentação dos 

dados daqui para frente, uma vez que mexer nos dados anteriores pode piorar a situação. Também 

esclareceu sobre as unidades que estão desativadas e que ainda permanecem nos relatórios do SAJ 

contendo informação, uma vez que ainda restam processos registrados nestas unidades. Foi sugerido 

incluir uma penalização no Juízo Proativo para unidades com alimentação em desacordo com as 

Tabelas Processuais Unificadas. A APMP modificará a resolução para incluir essa avaliação que será 

feita pela Corregedoria. 

Sobre o NUGEP, as servidoras que estavam representando o Renato, se atualizaram do que é pedido 

e indicaram que provavelmente tudo está sendo cumprido. Ficaram de verificar e enviar a 

documentação necessária para Inara. 

Sobre o Ranking da Transparência, Inara e Aretha esclareceram a atual situação. Informaram que o 

período final para a prestação das informações foi 19 de julho e que alguns membros do grupo de 

trabalho não passaram as suas respostas para a Inara. Sendo assim, até hoje Inara e Aretha estavam 

tentando melhorar a situação da divulgação das informações no site. Dr. Manoel solicitou que Inara 

informasse quais os membros que não prestaram a informação para que providências sejam tomadas. 

Inara enfatizou que os membros desse grupo de trabalho que precisam enviar documentação, devem 

enviar para ela por ofício até o dia 31 de agosto, para que no período de 1 a 10 de setembro ela envie 

ao CNJ. 

 

 

 

Sobre o envio da documentação: Inara enviou os documentos relativos ao prêmio no dia 10 de 

setembro de 2019. 


