Presidência
Comissão de Informatização

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE INFORMATIZAÇÃO (12/04/2021)
1. Identificação da Reunião
Data e Hora
Local
12/04/2021

Videoconferência

Presidente
Desembargadora Amélia Martins
de Araújo

2. Pauta da Reunião
Assunto
- Questões diversas relacionadas à TI.
- Julgamento do PROAD 201908000185932.
3. Membros da Comissão de Informatização
Nome
E-mail

Ramal

Desa. Amélia Martins de Araújo

gab.amelia@tjgo.jus.br

2901

Des. Itamar de Lima

gab.des.itamardelima@tjgo
.jus.br

2805

Desa. Sandra Regina Teodoro Reis

streis@tjgo.jus.br

2090

Des. Delintro Belo de Almeida Filho

gab.dbafilho@tjgo.jus.br

2956

Des. Jairo Ferreira Júnior

gab.jsjunior@tjgo.jus.br

2013

Des. Marcus da Costa Ferreira

gab.mcferreira@tjgo.jus.br

2020

Des. Anderson Máximo de Holanda

gab.amholanda@tjgo.jus.br

2185

4. Convidado (s)
Nome

Cargo

Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino Juiz Auxiliar da Presidência
de Freitas
do TJGO
Anderson Yagi Costa

Diretor de Informática

E-mail
agssfreitas@tjgo.jus.br

aycosta@tjgo.jus.br
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Keila Sousa Silva

Diretora da Divisão de
Engenharia de Software

Divino Pinheiro Lemes

Diretor Judiciário

kssilva@tjgo.jus.br
dplemes@tjgo.jus.br

5. Ata
Aos doze dias do mês de abril de 2021, às 13 horas, 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, Jairo Ferreira Júnior, 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 Informática, Keila Sousa Silva, Diretora
da Divisão de Engenharia de Software e Divino Pinheiro Lemes, Diretor
Judiciário.
A
Presidente
da
Comissão
de
Informatização,
Desembargadora Amélia declarou aberta a sessão e iniciou relatando os
seguintes fatos constantes no Ofício da lavra do Secretário da Primeira
Câmara Cível do TJGO: 1) quando há o julgamento ampliado o processo
vai direto para a pauta presencial, o que destoa da Resolução 91/2018,
eis que lá está normatizado que não serão incluídos na pauta virtual ou
dela excluídos os processos indicados pelo Relator quando da solicitação
de inclusão em Pauta, os destacados por um ou mais julgadores para
julgamento presencial e os que tiverem pedido de sustentação oral
presencial deferidos pelo relator. No caso, os processos também estão
indo para a pauta presencial quando há divergência; 2) constata-se
dificuldade para se fazer a pré-análise dos processos às segundas-feiras,
com exacerbada oscilação e diversas quedas do sistema. Em
continuidade, outras questões foram levantadas na reunião, destacandose o voto com ressalva, que não aparece o conteúdo no sistema. Na
sequência o Desembargador Marcus ponderou que os votos divergentes
devem ser feitos diretamente nos processos da pauta virtual sem a
necessidade de irem de pronto para a pauta presencial, como vem
ocorrendo. A Diretora da Divisão de Engenharia de Software informou que
ajustes são necessários em relações às questões acima mencionadas.
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No que tange às demandas supracitadas o Diretor Judiciário disse que
todas já foram encaminhadas à equipe responsável pelo PJD e que foi
informado de que a solução está em desenvolvimento pela Divisão de
Engenharia de Software. Quanto à lentidão do sistema o Diretor Judiciário
ratificou a ocorrência e ressaltou que o fato já foi informado ao
gerenciamento. Por fim, o Diretor Judiciário informou que as ferramentas
“impedimento” e “suspeição” não constam ainda no sistema.
Prosseguindo, a Desembargadora Amélia sugeriu que uma reunião seja
realizada com a Fábrica de Software, podendo partir da Presidência,
restando decidido pelos participantes que o Dr. Aldo Guilherme Saad
Sabino de Freitas, Juiz Auxiliar da Presidência, ficará com esta
incumbência. Ato contínuo o Diretor Judiciário sugeriu a contratação de
analistas de informática para que os desenvolvimentos dos sistemas
sejam atendidos atempadamente, o que foi ratificado pela
Desembargadora Amélia, com sugestão de que o Dr. Aldo leve a questão
ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quanto aos
demais pontos apresentados na reunião restou convencionado que o Dr.
Aldo apresente um estudo de todos eles na próxima sessão da Comissão
de Informatização que acontecerá no dia 10/05/2021. Em continuidade, a
Desembargadora Amélia leu uma reclamação recebida pela Ouvidoria do
TJGO, oriunda de um Delegado de Aruanã, referente à juntada de provas
audiovisuais no sistema de processos do TJGO, tais como imagens de
câmaras de filmagens. Quanto a esse assunto o Dr. Aldo e o Diretor de
Informática, Anderson Yagi, se comprometeram a formular uma resposta
e encaminhar à Presidente da Comissão de Informatização para as
providências necessárias. Na sequência a Desembargadora Amélia
sugeriu que um Desembargador(a) que atua na área Criminal seja
convidado(a) para explanar como está o PJD criminal na próxima reunião
da Comissão. Ultrapassadas as questões acima, os Desembargadores
passaram a deliberar acerca do PROAD n.º 201908000185932, o que
ocorreu nos seguintes termos: o Relator, Desembargador Jairo, promoveu
a leitura do voto em que manifestou-se favoravelmente ao atendimento do
pleito, desde que seja observada a ordem de prioridade e cronológica, de
acordo com os estudos a serem feitos pela Divisão de Engenharia de
Software, visando a implementação das alterações requeridas, tendo sido
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acompanhado, por unanimidade, pelos demais membros presentes. 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. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada às 14h40, e eu, Jurandir Cardoso de Oliveira Júnior, 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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