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REGISTRO de REUNIÃO REMOTA do CGovTI 

 

No dia 02 de julho de 2021, às 14 horas, em trabalho remoto, reuniu-se o Comitê de Governança 

de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê, o Dr. ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR e 

Dr. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (membros da Comissão de Tecnologia da Informação), Dr. 

GUSTAVO SANTINI TEODORO (Juiz Assessor de TI) e Dr. FERNANDO ANTONIO TASSO (Juiz 

Assessor da Presidência), o(a)s Secretário(a)s Sr. EDIVALDO ANTONIO SARTOR (STI), Sra. SULIENE 

CALEFE DOS SANTOS CHICONELLI (SJ), Sra. ELISA MITSIKO MATSUSE (SOF), Sr. ADRIANO 

TEOCRITO PISSOLATTO (SAAB), Sr. PEDRO CRISTOVÃO PINTO (SGP), Sr. NELSON GONÇALVES 

GOMES JUNIOR (Substituto do Secretário da SPI), o(a)s Diretor(a)s Sra. CARMEM GIADANS 

CORBILON (DEPLAN), Sr. Rodrigo Teixeira (DEPLAN), Sra. GISLENE RIBEIRO (STI 5) e Sr. EMERSON 

PERAZOLO (Coordenador da STI 5.3). Discutiram e deliberaram sobre os assuntos da pauta e os 

apresentados em reunião, a saber: 1. Integração com as Governanças: Apresentado os 

trabalhos do Plano de Contratações e Desenho da Governança Corporativa, dando destaque ao 

trabalho entre as equipes de governança na SOF, SAAB e DEPLAN; 2. Plano de Trabalho 

ENTICJud: Foi apresentado plano de trabalho para aprovação que será encaminhado ao CNJ 

assim que aprovado, respeitando o prazo estabelecido; 3. Plano de Transformação Digital: Foi 

informado que serão acionadas as áreas das Secretarias com a liderança da DEPLAN para 

elaboração do plano de transformação digital, tendo em vista se tratar de um plano institucional; 

4. Valores empenhados no Biênio 2020/21: Demonstrativo dos valores empenhado no Biênio 

referentes aos investimentos em TI; 5. Análise PDTI x PETJ: Foi demonstrado o monitoramento 

do PDTI, com ênfase a melhoria na gestão de demandas de sistemas e pontuando o atraso nas 

contratações referentes a projetos estruturantes, foi validado pelo comitê que serão 

encaminhados para análise do GTAJ visando agilizar os processos, sem prejuízo a nenhuma fase 

da licitação, foi pontuado pelo presidente do comitê os riscos envolvidos na não execução de tais 

projetos tendo em vista que tais projetos são de sustentação e manutenção dos principais 

sistemas e serviços de TI. Deliberação: Aprovado. NADA MAIS. 
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