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No dia 30 de julho de 2019, o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê a Juíza 

Assessora de Tecnologia, Gestão e Contratos, Dra. MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS e Dra. PAULA 

LOPES GOMES, Juízas Assessoras de Tecnologia, Gestão e Contratos, o Secretário Sr. ROBERIO 

PINTO SOUZA (STI), os Diretores de Departamento Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (STI 1), Sr. 

WAGNER DIAS GOMES (STI 2), Sr. MARCO ANTONIO LOPEZ SAMAAN (STI 3), Sr. CARLOS EDUARDO 

ALMIRÃO (STI 4.1), substituindo o Sr. EDIVALDO ANTONIO SARTOR (STI 4), ausente 

justificadamente, e Sr. MARCELO DOMINGUITO (STI 5), analisou e deliberou sobre os assuntos a 

saber: 1. PDTI 2019: Apresentados os planos paralisados para definição dos respectivos status 

atuais: P01- Estruturação ALM, esclarecido status hoje está “em andamento” com ações junto à STI 4 

e STI 1; P05- Modelo de gestão de processos, sugerido a utilização dos processos hoje em execução 

nos departamentos para finalização do plano de gestão e alteração do status para “em andamento”; 

P11- Processo de Inovação, sugerido status “paralisado” e esclarecido que as inovações estão em 

execução e de forma descentralizada em cada departamento, de acordo com demandas específicas 

e sem processo de inovação estruturado; P24- Manual de Contratações, sugerido status “concluído” 

e esclarecido que as contratações de TI seguem o Manual da SAAB (Manual de Licitações e Gestão 

de Contratos); P49- Serviço continuado de infraestrutura com tecnologia GPON, sugerido status “em 

andamento” e esclarecido que o contrato para execução do plano foi assinado e a execução foi 

iniciada.   Deliberação: Novos status aprovados e os percentuais de conclusão dos planos em 

andamento serão definidos em conjunto com as áreas envolvidas. 2.  Portal Governança Digital do 

Judiciário Brasileiro - CNJ: Apresentada lista de iniciativas dos departamentos de TI, sugerido 

elaboração de nova lista com ações já consolidadas. Deliberação: Que somente as ações 

consolidadas devem ser encaminhadas pelos departamentos, para discussão prévia nas reuniões de 

decisões estratégicas e posterior aprovação no CGesTI. 3. Propostas para próximas reuniões do 

CGesTI e CGovTI: CGesTI com proposta para data da próxima reunião dia 27/08/2019. CGovTI com 

proposta para datas da próxima reunião dias 29/08 ou 03/09 a serem confirmadas conforme agenda 

dos Excelentíssimos Desembargadores do referido Comitê.  Deliberação: Aprovadas. NADA MAIS. 
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