
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES DA
PRESIDÊNCIA 

DATA E HORÁRIO: 02 de agosto de 2021 às 15h

LOCAL: Videoconferência por meio do aplicativo Zoom 

REUNIÃO  CONDUZIDA
POR:

Juíza Auxiliar da Presidência – Sirlei Martins da Costa

TIPO DE REUNIÃO: Grupo de Trabalho – NURSA

PROAD 261303

SECRETÁRIO (A): Lorena Alves Rodrigues

PARTICIPANTES: Dra. Leandra Chaves, representante do Diretor Geral;
Sra. Tatiana Rodrigues Ferreira, Diretora Administrativa;
Sra.  Mislene  Medrado  de  Oliveira  Borges,  Diretora  de
Planejamento e Inovação;
Sra.  Cybelle  Saad  Sabino  de  Freitas  Faria,  Diretora  de
Obras;
Sra.  Aline  Leonardo  Almeida  de  Carvalho,  Jornalista
integrante do Centro de Comunicação Social;
Sr.  Diego  César  Santos,  integrante  da  Diretoria  de
Planejamento e Inovação;
Sra. Milena Naves Ataídes, Secretária do NURSA.

ABERTURA: Aberta  a  reunião,  a  Juíza  Auxiliar  da  Presidência,  Sirlei  Martins  da
Costa, agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos.

DISCUSSÕES:

1. Inicialmente, a Dra. Sirlei explicou o motivo da reunião, consistente (1) na validação
do edital de chamamento para apresentação de projetos e ações relativas ao tema da
Responsabilidade Socioambiental, anexado no evento 68 dos autos deste processo,
bem  como  em  estratégia  para  sua  divulgação,  o  que  deve  ficar  a  cargo  da
comunicação social do TJGO; e, (2) na exposição da nota atribuída pelo CNJ ao TJGO
no que concerne ao IDS – Índice de Desenvolvimento Socioambiental – relativo ao
ano de 2020.

2. Quanto ao primeiro ponto da reunião, a Dra. Sirlei explanou sobre a necessidade de
ampla  divulgação  do  edital  anexado  aos  autos,  já  que  é  um  tema  emergente  e
interessante, capaz de despertar a vontade de magistradas, magistrados, servidoras e
servidores na participação.

3. A Sra. Leandra sugeriu que a EJUG seja incitada a participar da divulgação do
projeto,  uma  vez  que  existem  diversas  magistradas,  magistrados,  servidoras  e
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servidores cursando especialização na área ambiental.

4. A Dra. Sirlei, na qualidade de coordenadora do NURSA, acolheu a sugestão e se
comprometeu a encaminhar o edital à EJUG para de fins de auxílio na divulgação do
período de inscrição e  demais  atividades vinculadas ao edital  que será  publicado.
Ainda,  constou  a  necessidade  de  que  o  Centro  de  Comunicação  Social  cuide  da
divulgação ampla, mediante publicação do sítio oficial do TJGO e demais redes sociais
oficiais.

5. Depois, a Sra. Mislene, Diretora de Planejamento e Inovação, informou que o CNJ
alterou os critérios de avaliação para premiação quanto aos dados vinculados ao IDS.
A Sra. Milena apresentou os dez novos critérios utilizados e disse que o TJGO obteve
nota igual a 39,5%, ocupando, assim, a 22ª posição no balanço geral dos Tribunais
Estaduais

6. Passou-se, então, à discussão quanto aos meios para fazer com que haja aumento
da nota para o ano de 2021, que tem período de avaliação de janeiro a dezembro do
corrente.

7.  A  Sra.  Leandra  sugeriu  que  houvesse  entre  a  Diretoria  Geral,  Diretoria
Administrativa,  Diretoria  de  Obras  e  Diretoria  de  Recursos  Humanos  reunião
presencial para análise de cada um desses novos critérios, do que foi, até o momento,
informado e da possibilidade de edição para fins de aumento da nota atribuída ao
TJGO.

8. A Dra. Sirlei concordou com a sugestão apresentada e ressaltou a importância da
realização do levantamento detalhado de cada uma das informações apresentadas
nesses 7  (sete)  meses iniciais,  comparação  do  TJGO com os melhores  Tribunais
Brasileiros classificados nesse aspecto e elaboração de um projeto para especificar o
que pode ser melhorado com objetivo de elevar a nota atribuída já para o ano de 2021.

9.  Mediante  o  consentimento  dos  envolvidos,  restou  consignado  que  a  reunião
presencial  entre  os  representantes  das  Diretorias  citadas  ocorrerá  na  próxima
segunda, dia 9 de agosto, às 15 horas.

DELIBERAÇÕES:

10. Diante do exposto, foram adotadas as seguintes deliberações:

(a)  a  Sra.  Milena ficou responsável  por  juntar  aos autos deste PROAD o balanço
publicado pelo CNJ de todos os Tribunais da Justiça Estadual,  a fim de que seja
possível realizar a comparação visando a melhoria da nota do TJGO no IDS-2021; e,

(b) a Dra. Sirlei designou nova reunião para o dia 13 de agosto, às 15 horas, com
todos os presentes, para fins de apresentação e análise do projeto que será elaborado
pelas  Diretorias,  em  conjunto.  Segue  o  link  para  acesso  à  sala  de  reunião:
https://tjgo.zoom.us/j/85768212379?pwd=K2ZFSGY2WmVZaWdFL0tKQXBKbHV4dz09; 

(c) os autos serão encaminhados à EJUG para divulgação do edital.
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CONCLUSÃO:  Finalmente,  nada  mais  havendo  a  expor,  a  Juíza  Auxiliar  da
Presidência, Sirlei  Martins da Costa, agradeceu a presença de todos e eu, Lorena
Alves Rodrigues, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada.
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SIRLEI MARTINS DA COSTA
JUIZ AUXILIAR
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - SIRLEI MARTINS DA COSTA
Assinatura CONFIRMADA em 03/08/2021 às 12:39
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LEANDRA VILELA RODRIGUES CHAVES
COORDENADOR(A) DO ASSESSORAMENTO DA DIRETORIA GERAL
DIRETORIA GERAL
Assinatura CONFIRMADA em 04/08/2021 às 15:14
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TATIANA RODRIGUES FERREIRA
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Assinatura CONFIRMADA em 03/08/2021 às 17:27
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MISLENE MEDRADO DE OLIVEIRA BORGES
DIRETOR(A) DE ÁREA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI (ANTIGA SGE)
Assinatura CONFIRMADA em 09/08/2021 às 10:35
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DIEGO CESAR SANTOS
DIRETOR(A) DE ÁREA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI (ANTIGA SGE)
Assinatura CONFIRMADA em 04/08/2021 às 15:13
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CYBELLE SAAD SABINO DE FREITAS FARIA
DIRETORA DE OBRAS
SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETORIA DE OBRAS
Assinatura CONFIRMADA em 03/08/2021 às 12:52


