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5. Ata
Aos dez dias do mês de maio de 2021, às quatorze horas e trinta minutos,
por meio de videoconferência, realizou-se reunião da Comissão de
Informatização do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Presidiu a
sessão a Desembargadora Amélia Martins de Araújo – Presidente da
Comissão. Presentes os Desembargadores Sandra Regina Teodoro Reis,
Delintro Belo de Almeida Filho, Marcus da Costa Ferreira, e Anderson
Máximo de Holanda. Participaram também os convidados Dr. Aldo
Guilherme Saad Sabino de Freitas, Juiz Auxiliar da Presidência, Anderson
Yagi Costa, Diretor de Tecnologia da Informação da Presidência, e Divino
Pinheiro Lemes, Diretor Judiciário. A Presidente da Comissão de
Informatização, Desembargadora Amélia declarou aberta a sessão e
iniciou a discussão sugerindo a fixação das reuniões sempre no horário
das 13h30m, o que foi aprovado por unanimidade. O Juiz Auxiliar da
Presidência ALDO SABINO apresentou devolutiva com relação às
questões levantadas na última reunião e explicou que por estratégia dividiu
em três frentes de trabalho de apuração tecnológica. A primeira diz
respeito ao Julgamento Ampliado previsto no art. 942 do CPC (PROAD
270576), no qual foi verificado que o voto divergente estava sendo
excluído, e sendo colocado em pauta presencial. A Tag1 Corretiva foi
recebida recentemente na Coordenadoria de Engenharia de Software com
previsão de 20-30 dias para sanear essa inconsistência. O Juiz Auxiliar da
Presidência ALDO SABINO destacou que tem monitorado o trabalho da
área semanalmente e está atento a esta demanda. O Desembargador
MARCUS suscitou que o voto prevalescente tem constado como
divergente. No tocante, a dificuldade de pré-análise dos processos às
segundas em razão de oscilação e diversas quedas do sistema, foi
instaurado procedimento para apuração pericial (PROAD 270578), no qual
foi realizado acompanhamento nos dias 03 e 04.05.2021, com gravação
por vídeo e cronometragem. A equipe da Coordenadoria de Engenharia de
Software está empenhada em procurar alternativas para solucionar os
entraves verificados durante o trabalho de campo, e o Juiz Auxiliar da
Presidência ALDO SABINO está monitorando o trabalho da área técnica. A
terceira frente, relacionada a adesão carona para a contratação de uma
1

TAG: Conjunto de arquivos que foram alterados dos Sistemas PROJUDI/PJD pela fábrica
terceirizada que são entregues para a CES-Coordenadoria de Engenharia de Software para avaliar e
validar as alterações, para somente após incluir no código atual dos referidos sistemas.
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nova Fábrica de Software, está bem avançada, Anderson informou que já
ocorreram algumas reuniões com o TJTO e a nova empresa (PROAD
270580), mas ressaltou que deve haver um prazo de transição de 02-03
meses. Aberta a oportunidade aos demais, o Desembargador ANDERSON
sugeriu que seja alterada a dinâmica do guardar para assinar a fim de
permitir a assinatura em lote quando houver alteração nas minutas
retificadas pelo perfil do Desembargador. A Presidente da Comissão
Desembargadora AMÉLIA deliberou para que o Juiz Auxiliar da
Presidência ALDO SABINO providencie estudos sobre a sugestão. A
Presidente da Comissão Desembargadora AMÉLIA questionou sobre a
forma como as atualizações no PROJUDI/PJD são feitas. O Diretor de
Tecnologia da Informação da Presidência, Anderson, explicou que, em
regra, as atualizações no sistema são feitas de segunda a quinta ao final
do expediente para impactar o mínimo possível, todavia há casos de
urgência em que a correção precisa ocorrer imediatamente. O Juiz Auxiliar
da Presidência ALDO SABINO sugeriu que a lista de transmissão da
Diretoria de Tecnologia da Informação da Presidência nestes casos seja
ampliada para minorar o impacto, e que eventualmente seja criado grupo
no WhatsApp com os desembargadores, a semelhança do que ocorre na
primeira instância, permitindo uma comunicação mais rápida, direta e
eficiente. Anderson acrescentou a explicação sobre a nova contratação
junto a ORACLE de demanda de processadores a fim de potencializar o
fluxo de utilização e rapidez do Sistema PROJUDI/PJD. O
Desembargador Edison se manifestou no sentido de que a impressão
sobre o Sistema PROJUDI/PJD no âmbito criminal é a melhor
possível, apesar de todas as dificuldades, que são as mesmas da área
cível, elogiou e afirmou que nem sabe mais como era possível trabalhar
sem o sistema eletrônico. Acrescentou que o sistema melhorou em
quantidade e qualidade o trabalho da área criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás. Noticiou que a ferramenta do Julgamento Virtual já foi
implementada na 1ª e na 2ª Câmara Criminal. Falta apenas da Seção
Criminal. Foi deliberado que o PROAD do piloto deve ser remetido ao Juiz
Auxiliar da Presidência ALDO SABINO para acompanhamento. O
Desembargador Delintro questionou sobre a segurança das
informações e dos sistemas do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás. Anderson explicou que sofremos ataques diários, e que estamos
trabalhando para adquirir novos softwares com o objetivo de proteger os
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sistemas eletrônicos, mesmo diante das restrições orçamentárias e
medidas de contingenciamento. Em seguida a Presidente da Comissão de
Informatização questionou se haveria alguma outra matéria a ser tratada,
ocasião em que não houve manifestação dos presentes. Registrou-se que
a próxima reunião será dia 14/06/2021. Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada às 15h45, e eu, Susana Silva Araújo, em auxílio na
Comissão de Informatização, lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada, segue assinada digitalmente pela Presidente da sessão, demais
membros da Comissão e convidados.
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