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REGISTRO de REUNIÃO PRESENCIAL do CGesTI 

 

No dia 06 de março de 2020, convidados os Desembargadores Dr. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI e 

Dr. ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR membros da Comissão de Tecnologia da Informação, 

reuniu-se o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê, Dr. GUSTAVO SANTINI 

TEODORO e Dr. FERNANDO ANTONIO TASSO (Juízes Assessores da Presidência para Informática), o 

Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (Diretor da STI 1), Sr. WAGNER DIAS GOMES (Diretor da STI 2), Sr. 

MARCO ANTONIO LOPES SAMAAN (Diretor da STI 3), Sr. MARCELO DOMINGUITO (Diretor da STI 4), 

Sra. GISLENE RIBEIRO (Coordenadora da STI 5.2) e o Sr. EMERSON PERAZOLO (Coordenador da STI 

5.3), que analisou e deliberou sobre os assuntos a saber: 1. SEEU – Assessoria da Presidência 

apresenta a resposta do Conselho Nacional da Justiça – CNJ ao Ofício do TJSP com os 

questionamentos sobre o tema e informa que já está elaborado novo Ofício sobre o Projeto Piloto 

de Aferição do Sistema SEEU, aguardando assinatura da Presidência do TJSP. Deliberação: Cientes. 

2. Digitalização do Acervo Físico: Informado que serão apresentados cenários e riscos envolvidos, 

com visão de Contrato de temporalidade máxima de 60 meses e com cronograma geral a ser 

apresentado ao CNJ. Deliberação: Cientes. 3. LGPD: Informado pelo Sr. Edivaldo que os formulários 

foram enviados aos grupos de trabalho e sugerido realização de WorkShop geral sobre o tema para 

auxilio dos trabalhos. Deliberação: Definido próximos passos a- alinhamento com a experiência 

anterior da Corregedoria no assunto; b- WorkShop apenas com a SEMA e a Corregedoria 3- Informe 

aos grupos de trabalho da execução do Piloto junto à SEMA e que os mesmos serão incluídos em 

um segundo momento além de que serão mantidos atualizados da execução do referido Piloto e 4- 

reuniões com o OpiceBlun, Corregedoria e STI 5 para dar conhecimento do que já foi aprendido. 4. 

Home Office: Assessoria da Presidência pondera sobre o tema e levanta prós e contras, ainda 

sugere alternativa de “Dia Interno” (onde o Diretor não está para qualquer reunião). Deliberação: 

Voltar a conversar com a presença da Sra. Rosely. 5. LPM – Solicitação da SAAB de redução do 

valor a pagar para o próximo serviço: Informado pelo Sr. Marco Samaan que o contrato GPON foi 

paralisado pela equipe de pesquisa de preço do TJSP e que em conversa com o Secretário da SAAB, 

este ficou de verificar com urgência, estando o Departamento aguardando retorno do mesmo. 

Deliberação: Cientes. 6. Novo Portal ESAJ: Informado que em reunião com AASP, IASP e OAB, se 

mostraram favoráveis ao novo Portal e pediram cronograma de Implantação. Deliberação: Não 

fazer promessas de prazos e não notificar antecipadamente, mantendo apenas a transparência das 

ações. 4. Portal dos magistrados e eleição do Órgão Especial: Informado pelo Sr. Wagner status 

da implantação do Portal dos Magistrados e que a eleição do Órgão Especial se impôs sobre a 

atualização programada pela STI 4, e que foi adiada para próxima quarta-feira. Deliberação: Cientes.  
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