
REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGesTI 

 

No dia 18 de fevereiro de 2022, convidado o Desembargador Dr. RUBENS RHIL PIRES CORRÊA, membro 

da Comissão de Tecnologia da Informação; reuniu-se o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência 

deste comitê, Dra. ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY e Dr. FELIPE ESMANHOTO MATEO (Juízes Assessores 

de TI),  Sr. MARCO ANTONIO LOPES SAMAAN (Secretário da STI), o Sr. FABIANO SOUSA MARTINS 

(Diretor da STI 1), Sr. WAGNER DIAS GOMES (Diretor da STI 2), Sr. JEAN RODRIGUES DE ANDRADE 

(Diretor da STI 3), Sr. MARCELO DOMINGUITO (Diretor da STI 4), Sra. GISLENE RIBEIRO (Diretora da STI 

5) e Sr. EMERSON PERAZOLO (Coordenador da STI 5.3), que analisou e deliberou sobre os assuntos a 

saber: 1. GESTÃO DE MUDANÇAS: Apresentada análise feita para retirada das notificações gerais 

para Sistemas ADM. Apresentado a utilização dos Fóruns de Sistemas ADM e o fato de não existir 

grupos segregados de usuários dos Sistemas ADM. Sugerido serem cessados os e-mails e testar pelo 

próprio sistema o aviso. Deliberação: Aprovado. 2. DESENVOLVIMENTO SEEU: Informado que a 

Softplan está estudando rever contrato para o SEEU. Assessoria sugeriu, a princípio, aguardar as 

tratativas com a empresa e acelerar o processo de negociação para posterior envio ao CNJ. 

Deliberação: Aprovado. 3. NOTIFICAÇÕES SISTEMA SGF: Apresentada a forma de procedimento 

no Sistema. Sugerido uma redundância nas notificações e informação à Presidência, com o objetivo de 

ampliar o número de ciências para acompanhamento mais efetivo e proativo. Informado que as regras 

de negócio são deliberadas pela SAAB, então será encaminhada a sugestão de alteração do processo 

de trabalho atual. Informado que tecnicamente é possível ampliar as notificações, porém talvez com 

evolutiva de Sistema, o que será verificado junto à empresa. Sugestão 2: abrir uma etapa (fluxo de 

trabalho no processo de trabalho) de análise do objeto do contrato e de possibilidade ou NÃO de 

prorrogação do contrato. Sugestão 3: agenda de reunião para discutir o contrato MPS na próxima 

semana e apresentar o fluxo para análise de futura alterações. Será verificada agenda pelo Secretário. 

EXTRA: CPA sobre o Comitê de Governança de TI – com a definição da Presidência para retirada da 

SPr e inclusão da Secretária Executiva da Presidência como membro do CGovTI, foi sugerido de serem 

apresentadas as responsabilidades para a nova Secretária e ratificar as alterações em reunião do Comitê 

CGovTI. Deliberação: Aprovado. 4. PESQUISA SOBRE O SITE DO TJSP: Apresentado resultados da 

pesquisa com usuários do Portal TJSP - resultado positivo em 03 dias com média de 200 respostas. 

Sugestão de analisar os motivos de resposta "razoavelmente satisfeito" para a questão nº 10. Informado 

que a quantidade de cliques para acesso ao destino pretendido foi grandemente apontada como 

motivo de "razoavelmente satisfeito". Será disponibilizado site com o resultado, para os membros do 

Comitê analisarem. Deliberação: Aprovado. NADA MAIS.  

 

 

ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY e       FELIPE ESMANHOTO MATEO 

Presidente do CGesTI    Presidente do CGesTI 

 


