
 

Grupo de Trabalho - Prêmio CNJ de Qualidade – Ata de Reunião 

No dia 12 de março de 2020, às 15h, na sala de reuniões da Direção Geral, se reuniram alguns 

membros do grupo de trabalho. Estiveram presentes os servidores Inara Francoyse de Souza Pereira, 

Magno Vitório de Farias Fragoso e Clóvis Gomes da Silva Correia, além dos membros do grupo de 

trabalho do Ranking da Transparência. A reunião foi coordenada pelo Juiz Auxiliar da Presidência Dr. 

Manoel Cavalcante de Lima Neto.  

Com a publicação da Portaria TJAL nº 333, de 13 de fevereiro de 2020, foram designados três 

magistrados para acompanhamento dos eixos temáticos do Prêmio CNJ de Qualidade. O Juiz Auxiliar 

da Presidência, Alexandre Lenine de Jesus Pereira para o Eixo Governança. O Juiz Coordenador Geral 

do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), José Miranda 

Santos Júnior para o Eixo Produtividade. O Juiz Auxiliar da Presidência, Manoel Cavalcante de Lima 

Neto para o eixo Transparência e Informação.  

Sendo assim, o Juiz Auxiliar da Presidência Dr. Manoel Cavalcante de Lima Neto, reuniu os 

servidores do grupo de trabalho de que trata o Prêmio CNJ de Qualidade relativo ao seu eixo, 

juntamente com os servidores do grupo de trabalho que trata do Ranking da Transparência, que 

também está relativo ao seu eixo. 

Essa reunião teve o objetivo de acompanhar o cumprimento dos requisitos que serão avaliados 

no Prêmio CNJ de Qualidade relativos apenas ao eixo da Transparência e Informação. 

Primeiro, tratou-se do Ranking da Transparência, cujo itens discutidos estão relatados no 

relatório bimestral de tal grupo publicado no SAI em 16 de março de 2020. Em seguida, Inara relatou 

que quanto ao envio dos dados do Justiça em Números e Módulo de Produtividade, está tudo certo. 

Ainda, que em relação ao item que trata do NUGEP, também está tudo sob controle. Posteriormente, 

o servidor Magno relatou que juntamente com a Priscilla da SOFTPLAN está sendo feita uma série de 

bloqueios no SAJ 1º grau em relação aos assuntos, para que estejam a partir do terceiro nível. Ainda, 

informou que está sendo providenciada uma lista de processos que possuem assuntos e classes 

cadastrados incorretamente para ser enviada às unidades judiciárias, após reunião a ser possivelmente 

realizada com magistrados e assessores de todo o estado no dia 23 de março de 2020. O servidor Clóvis 

relatou o que levou a perda de pontos no item de que trata o MNI e também discutiu sobre a possível 

minuta dessa reunião a ser realizada com magistrados e assessores.  

Enfatiza-se também que na última reunião do CGE realizada em 15 de janeiro de 2020 foi 

apresentado pela APMP um diagnóstico da situação do TJAL quanto ao Prêmio CNJ de Qualidade, e em 

fevereiro mais um diagnóstico foi feito e levado ao presidente. 


