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1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA 

Nome da Demanda Prêmio CNJ de Qualidade Nº da ATA 001 

Assunto da ATA Primeira reunião de trabalho: alinhamento e 
encaminhamentos.  

Data 24/06/2020 

Local Google Meet - Remota Horário 15:00 às 
16:00 

 
2. PARTICIPANTES 

Nome Área 

Luciane Storel Desembargadora Gestora de Metas 

Adriana Martorano Amaral Corsetti Secretária-Geral da Presidência 

Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser Diretor-Geral (ausente em virtude de outra reunião) 

Paulo Eduardo de Almeida Secretário-Geral Judiciário (ausente em virtude de outra 
reunião) 

Herbert Wittmann Secretário de Tecnologia da Informação e 
Comunicações 

Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson  Secretária da Administração 

Gustavo Fachim  Secretário de Gestão de Pessoas (ausente por 
encontrar-se em férias) 

Sergio de Oliveira Cordeiro Secretário de Saúde Substituto 

Iara Cristina Gomes  Assessora de Gestão Estratégica 

Antonio Carlos Betanho  Coordenador de Estatística e Pesquisa 

Lara de Paula Jorge Assessora da Escola Judicial (ausente por encontrar-se 
em férias) 

Evandro Cesar Garcia Coelho  Assessor da Vice-Presidência Judicial 

Alan Rogerio Oliveira Simoes de Melo Servidor da Ouvidoria (ausente por encontrar-se em 
férias) 

Carlos de Carvalho Junior Assessor de Segurança e Transporte (ausente em 
virtude de outra reunião) 

Ana Paula Oliveira Salvador  Servidora da AGE 

Diego de Faria Braga Chagas  Servidor da Vice-Presidência Judicial 

Helen da Silva Paes de Souza  Servidora da AGE 
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Ana Carolina Pitton Cuelbas Servidor da AGE 

 
3. PAUTA DA REUNIÃO 

Alinhamento e encaminhamentos a respeito do Prêmio CNJ de Qualidade 

 
4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS 

A Exma. Desembargadora Dra. Luciane Storel, Gestora de Metas, agradeceu a presença de todos e               
salientou que o objetivo principal desta reunião é tratar sobre o Prêmio CNJ de Qualidade, sobretudo                
considerando as informações levantadas pela AGE.  
 
Explicitou que foram destacados os itens que não foram pontuados no último ano, justamente em               
virtude de se buscar, em 2020, a melhora de nossa prestação jurisdicional, com o consequente               
aumento da pontuação e do resultado do TRT15. 
 
A Assessora de Gestão Estratégica, Iara Cristina Gomes, apresentou o material elaborado pela AGE,              
tendo em vista a Portaria 88/2020 do CNJ, que disciplinou as novas regras para o Prêmio CNJ de                  
Qualidade.  
 
Relembrou que no ano passado o TRT15 foi agraciado com o Prêmio na Categoria Diamante e                
também foi eleito como Melhor do ano em seu segmento (da Justiça do Trabalho), o que só pôde ser                   
realizado considerando o esforço de todos os Magistrados e Servidores da Corte, principalmente             
daqueles diretamente envolvidos com os itens constantes na avaliação para o prêmio. 
 
Assim, apresentou os seguintes documentos, os quais já haviam sido previamente disponibilizados às             
partes por e-mail: 
 
- Portaria 88/2020 do CNJ; 
- Resultado do ano de 2019; 
- Compilação e análise entre o Prêmio de 2019 e o atual, de 2020; 
- Planilha editável com a documentação e diretrizes para o Prêmio; 
- Pastas para envio de documentação. 
 
Ressaltou que a Portaria nº 88/2020 do CNJ encontra-se disponível para caso haja alguma dúvida em                
relação à norma, cujas regras deverão ser observadas pelos Tribunais para fins de concorrerem aos               
respectivos prêmios ali discriminados.  
 
Acrescentou que foi disponibilizado às áreas, igualmente, o resultado de 2019, no qual constam os               
itens avaliados e a pontuação atingida por nossa Corte. 
 
Explicitou que a Assessoria de Gestão Estratégia de igual modo, compilou em um documento as               
diretrizes a serem adotadas em 2020 e o comparativo com o ano de 2019, que poderá facilitar o                  
trabalho das áreas a fim de melhorar nosso resultado. 
 
Indicou que há também uma planilha editável com a documentação e diretrizes para o Prêmio do ano                 
corrente, a qual foi abordada item a item com as especificações de cada artigo e as devidas formas de                   
comprovação.  
 
Foram destacadas, conforme a planilha, os itens que não foram integralmente atingidos em 2019 e               
são igualmente cobrados em 2020, os quais devem ser avaliados com maior atenção pelas áreas,               
com esforço de todos para que sejam totalmente cumpridos. 
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Destacou a relevância da pontuação (300 pontos) no que toca ao sistema DATAJUD, demandado nos               
itens do art. 8º da referida portaria, o qual é objeto do DED 954. Neste momento, a Exma.                  
Desembargadora Luciane Storel indicou da necessidade do prosseguimento do DED ainda que            
estejamos esperando o alinhamento do CSJT nesta questão. O Sr. Herbert explicou que referido DED               
já está priorizado, e que começará a ser tratado a partir da segunda-feira próxima. 
 
O Sr. Betanho declarou que os dados do DATAJUD deverão ser disponibilizados para o público a                
partir de setembro, sendo que o CNJ reconstruiu variáveis a partir da tabela única de movimentos,                
assuntos e classes. Explicou que nossos dados não estão com tanta qualidade junto ao CNJ, uma vez                 
que o parâmetro dos TRTs é o e-gestão. De qualquer forma, a priorização do DED-954 visa atender                 
os requisitos do Prêmio e a publicidade dos dados, conforme acima mencionado. 
 
Retomando, a Sra. Iara informou que foi criada uma pasta no Google-drive para envio da               
documentação e ressaltou a importância de serem ali disponibilizados os documentos tanto em pdf              
quanto em formato editável, para eventual e necessária correção pela AGE. 
 
Por fim explicou que o link para acesso a todos estes documentos no drive é este abaixo: 
 
Prêmio CNJ de Qualidade 2020 
 
A Dra. Luciane solicitou a elaboração pela AGE de documento apartado (pasta no Google-drive)              
contendo apenas os itens do prêmio que se encontram pendentes para o TRT15 e que necessitam                
maior atenção dos envolvidos, para a elaboração de possíveis ações vinculadas e para o atingimento               
integral da pontuação. As áreas envolvidas deverão preencher referido documento com as ações já              
realizadas antes da reunião, a qual está designada para o dia 08/07/2020, às 15h. A AGE                
providenciará a comunicação, por  e-mail. 

 
5. APROVAÇÃO DA ATA 

Preparada por Ana Carolina Pitton Cuelbas Data 24/06/2020 

Revisada por  Iara Cristina Gomes Data 25/06/2020 

Revisada por  Exma. Desembargadora Dra. Luciane Storel Data 25/06/2020 

Divulgada por email em  Data 25/06/2020 

Considerada aprovada em  Data 25/06/2020 

 
 
 

IARA CRISTINA GOMES 
ASSESSORA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y4L0OuRCXhqett4opCMl0O2QMw2h5Ahn?usp=sharing

