
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência 

ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS

            

DATA E HORÁRIO: 26 de maio de 2021, às 17:00 horas 

LOCAL: Sala Zoom Juiz Auxiliar da Presidência – Aldo Sabino

REUNIÃO CONDUZIDA POR: ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS,  Juiz  Auxiliar  da
Presidência

TEMA 1ª Reunião Periódica CGovTIC 

PROADS 272255

SECRETÁRIO (A): ANA PAULA SAAD CANEDO MACHADO

PARTICIPANTES ALDO  GUILHERME  SAAD  SABINO  DE  FREITAS,  Juiz  Auxiliar  da
Presidência
REINALDO DE OLIVEIRA DUTRA, Juiz Auxiliar da Presidência
ANDERSON YAGI, Diretor de Tecnologia da Informação
ANA PAULA DA SILVA, Diretora da Unidade de Atendimento aos
Usuários de Sistemas 

ABERTURA: Aberta a reunião, o Juiz Auxiliar da Presidência, ALDO GUILHERME SAAD SABINO
DE FREITAS, agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos. 

Registro dos apontamentos:

O Juiz Auxiliar da Presidência Aldo Sabino, coordenador do Comitê de Governança de TIC
iniciou a reunião com uma breve exposição do Decreto Judiciário 1.077/2021 que atualizou a
composição e as atribuições do Comitê no âmbito do Poder Judiciário. 

O Comitê de Governança de TIC tem como atribuição principal  estabelecer as prioridades do
trabalho  de  desenvolvimento  de  tecnologia  da  informação,  delineando  as  políticas  de
prioridade e conveniência para a execução dos projetos afetos à área tecnológica.

O Comitê Gestor de TIC, por sua vez,  tem como atribuição viabilizar a operacionalização dos
projetos que envolvam matérias de tecnologia da informação e é destinado à execução e
desenvolvimento desses projetos.

O  Juiz  Auxiliar  da  Presidência  Reinaldo  de  Oliveira  Dutra  fez  uma  exposição   sobre  o
Laboratório  de Inovação,  ponderando que  irá  trabalhar  em conjunto com os comitês  de
Governança de TIC e com o Comitê Gestor de TIC. Informou que  haverá um fluxo prévio para
selecionar as ideias que chegarem ao Laboratório. A ideia que envolver qualquer aspecto de
tecnologia da informação será submetida aos comitês de Governança e Gestor de TIC quando,
avaliada  e  aprovada  pelo  Laboratório  de  Inovação  e   for  necessário  algum  tipo  de
desenvolvimento de funcionalidade ou ferramenta.

Quando a  ideia não  tiver necessidade de desenvolvimento,  ficará restrita ao Laboratório de
Inovação, que cuidará de sua execução.

Haverá um Banco de Ideias  para o armazenamento daquelas  que não tiverem espaço ou
conveniência para serem desenvolvidas imediatamente, mas que podem vir a ter viabilidade
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no futuro.

O Juiz Auxiliar da Presidência Aldo Sabino ponderou que a composição dos Comitês agrega as
áreas  técnicas  estratégicas  para  a  viabilidade  dos  projetos  de  tecnologia  da  informação,
incluindo  a  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  que
precisa estar envolvida no desenvolvimento dos projetos que possam impactar o 1º grau de
Jurisdição 

Ponderou  também  que  alguns  dos  processos  antigos  que  se  encontram  na  CES  (com
solicitações de criação/desenvolvimento de ferramentas ou funcionalidades de tecnologia da
informação)  serão  submetidos  ao  Comitê  de  Governança  de  TIC  para  avaliação  da
conveniência,  oportunidade  e  pertinência  da  execução  ou  validação  da
inviabilidade/inconveniência desse desenvolvimento.

Ao Comitê de Governança poderão ser submetidas todas as solicitações que envolvam a área
de tecnologia  da  Informação do  Tribunal  de  Justiça para  serem debatidas  e  validadas  ou
descartadas ou ainda arquivadas.

Todos os integrantes concordam que as atribuições dos Comitês de Governança e Gestor de
TIC trarão tranquilidade para as decisões e garantirão a transparência, segurança do devido
processo tecnológico democrático.

Na  conclusão,  o  Juiz  Auxiliar  da  Presidência  Aldo  Sabino  enfatizou  que  o  Comitê  de
Governança de TIC e o Comitê Gestor de TIC resguardam as decisões administrativas que
envolvem a área de tecnologia da informação.

*Não  participaram  justificadamente  Keila  Sousa  Silva,  Diretora  da  Coordenadoria  de
Engenharia de Software e Thiago Borges Dutra, Coordenador Judiciário da Diretoria do Foro
da Comarca de Goiânia.

Consensos Externados:

Reuniões  periódicas,  com  o  intuito  de  debater  as  questões  que  afetam  a  política  de
prioridades e a conveniência da execução de projetos de tecnologia da informação.

Os PROADs que estavam em pauta 247189, 257924, 267513 e 218701 foram redesignados
para a próxima reunião do Comitê de Governança de TIC, que ocorrerá no dia 08.06.2021.

REGISTRO VISUAL DA REUNIÃO
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DELIBERAÇÕES:

1. Lavre-se a ata;
2.Disponibilize-se aos presentes para exame e aprovação por meio eletrônico (WTS); 
3. Após a aprovação, insira-se no PROAD e remeta-se à conclusão. 

CONCLUSÃO:  Finalmente, nada mais havendo a expor, o Juiz Auxiliar da Presidência,  ALDO
GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS,  agradeceu a presença de todos e eu,  ANA PAULA
SAAD CANEDO MACHADO, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada
eletronicamente. 
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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