
 

COMITÊ GESTOR DE TI - CGesTI 

 

 

REGISTRO de REUNIÃO PRESENCIAL do CGesTI 

 

Nos dias 24 e 31 de janeiro de 2020, como participante o Dr. ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR 

membro da Comissão de Tecnologia da Informação e como integrantes do Comitê Gestor de TI do 

TJSP, sob a presidência deste comitê, Dr. GUSTAVO SANTINI TEODORO, o Dr. FERNANDO ANTONIO 

TASSO (Juízes Assessores da Presidência), 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), 

analisaram e deliberaram sobre os assuntos a saber: 1. Estudo de viabilidade/risco na revisão da 

política de acesso ao Youtube, E- mails pessoais e Whatsapp web – Apresentados os pareceres 

técnicos e o histórico das decisões que levaram ao cenário atual de restrições auferidas à política de 

acessos, com sugestão de manutenção deste cenário. Deliberação: Aprovado. 2. Estudo de 

viabilidade de criação de acesso à consulta processual por webservice – medida tendente a 

regulamentar o acesso por robôs: Discutido trabalho similar feito com a OAB nos moldes do MNI. 

Deliberação: Aprovado estudo para liberar uma camada de Integração com os padrões MNI e sugerida 

participação no desenvolvimento das normas MNI 3.0. 3. Apresentação de novo equipamento para 

aas Estações de trabalho do TJSP: Apresentada CPU para conhecimento de novo modelo compacto 

para estação de trabalho, em cumprimento da previsão de atualização do parque tecnológico do TJSP. 

Deliberação: Cientes. 4. Cronograma anual dos Comitês de TIC para 2020: Apresentada sugestão de 

datas para os Comitês de TIC e sugestão de envio da mesma por e-mail para validação mediante as 

agendas de todos. Deliberação: Aprovado. 5. Planejamento Estratégico de TI (PETI) e Plano Diretor 

de TI (PDTI): Apresentados - o monitoramento da estratégia de TI, alinhado aos projetos em execução 

nos Departamentos (com sugestão da Assessoria para não interromper os projetos em execução, 

apesar da priorização dos 100 Dias da Presidência do TJSP) e o planejamento para criação do PDTI 

2020 com sugestão de prazo para finalizar sua elaboração em 28/02. Deliberação: Aprovado. 6. Pauta 

para próximas reuniões: a) Tema Office 365-, a Senhora Secretária informa que estão sendo feitos 

levantamentos nos Departamentos para subsidiar a discussão; b) Tema redução X acordo contratual 

para o SAJ- Sugestões - intensificar os estudos focando em justificativas técnicas; embasamento por 

meio de pareceres da empresa de consultoria Gartner e próxima reunião específica, dia 04/02/2020 às 

13:30h. Deliberações: Aprovados. NADA MAIS. 
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