
 

COMITÊ GESTOR DE TI - CGesTI 

 

REGISTRO de REUNIÃO PRESENCIAL do CGesTI 

 

No dia 28 de fevereiro de 2020, 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), a Sra. ROSELY PADILHA DE SOUSA CASTILHO (Secretária da STI), 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. Projetos Estruturantes (PDTI) – 

Explanação feita pela Assessoria da Presidência sobre o foco estratégico da Gestão dividido em 05 

Frentes de Ação conforme quadro abaixo e com os seguintes esclarecimentos em cada frente: 

Circuito Digital (UPJs é foco do RH e previsão de reunião para agosto, URPD e URJ limitadas pelos 

processos físicos); Arrecadação (o foco é o fundo especial para despesas do TJSP, o contrato BB a ser 

fechado; Portal de Custas não é o foco desta Gestão deixando como requisito futuro e Queima de 

Guia prevista entrega em produção para a próxima semana); Integrações (ponto a ser focado SAP- 

será construído grupo de trabalho com Corregedoria, Juízes Assessores de TI, SAP, Dr. Lora e Dr. 

Ortiz e sugerido encampar a PRODESP no desenvolvimento intermediário e entregar o Portal para 

SAP) Gravação de Audiência (a custódia será desenvolvido sistema interno do TJSP com objetivo de 

eliminas os CDs deixando disponíveis na WEB). Deliberação: Cientes. 2. Digitalização do Acervo 

Físico: Apresentado pela STI 5.2 possível início do projeto e elaboração do TR; sugerido por um lado 

que após digitalização lançar Ato com prazo para manifestação das partes e retiradas de 

documentos particulares e por outro devolver ao Cartório com TARJA de inutilizado, RPD no local da 

digitalização, averiguar o ônus da empresa em guardar os processos, estudar a possibilidade de 

assinatura digital de pessoa jurídica para os processos digitalizados e se não incidirá em alterações 

do Sistema, por outro lado verificar certidão em lote do Sistema já desenvolvida; ficou por definir 

prazo para início da digitalização (maio, julho ou agosto) e elencar as perguntas para serem enviadas 

aos Doutores Assessores. Deliberação: Cientes. 3. Janela para final de semana: Solicitada pela STI 

4. Deliberação: Aprovado. NADA MAIS. 

 

 

 

GUSTAVO SANTINI TEODORO 

Presidente do CGesTI 


