
 

 

 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA STJ  N. 141, DE 4 DE MARÇO DE 2009. 
 
 

Criação do Comitê Gestor do Programa de 
Gestão Documental Administrativa - AGILIS. 
 

 

 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p”, do Regulamento da Secretaria, e 
da Portaria nº 133, de 31 de maio de 2007, e 

CONSIDERANDO a necessidade de implantar uma gestão eficiente da documentação 
administrativa produzida e recebida pelo Tribunal, para adoção das melhores práticas, 
transparência e celeridade, 

 

 

 RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Criar o Comitê Gestor do Programa de Gestão Documental 
Administrativa – AGILIS com o objetivo de analisar e implantar metodologia de gestão 
arquivística de documentos administrativos, em suporte convencional ou eletrônico, a ser 
integrado pelos seguintes servidores: 

I  –  Wilmar Barros de Castro (Coordenador), S045963; 

II –  Elizabeth Messias Feitosa, S053729; 

III – Marcos Antônio Félix Luz, S020081; 

IV – Ana Lúcia Torres Soares Cavalcante, S026772; 

V  – Marcus Aurélio Carvalho Georg, S029720; 

VI – Adriana Ramos de Almeida, S053613; 

VII- Francisco Carlos Ribeiro de Almeida, S053788; 

VIII–Adriana Novais Teixeira, S053591; 

IX – Antônio Carlos Elteto de Oliveira; S053575; 

X –  Kátia Pereira Bessa, S053605; 

XI – Otávio Lopes de Oliveira, S034503. 

 

Art. 2º As atribuições deste Comitê Gestor consistem em propor ao Diretor-
Geral da Secretaria do Tribunal ações de melhoria nos assuntos relacionados a: 

I -  procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, 
uso, avaliação e arquivamento dos documentos e processos administrativos; 
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II – definição, priorização e detalhamento dos requisitos funcionais, não-
funcionais e metadados do sistema informatizado de gestão documental administrativa, 
inclusive o processo eletrônico administrativo; 

III – identificação, classificação e especificação dos processos de negócio 
quanto ao grau de complexidade (baixa, média e alta); 

IV – composição e funcionamento deste Comitê. 

 

Art. 3º O relatório contendo os requisitos e funcionalidades do sistema 
informatizado do processo eletrônico administrativo serão apresentadas pelo Comitê 
Gestor no prazo de trinta dias.  

§1º Caberá à Secretaria de Tecnologia da Informação implementar o 
sistema informatizado de acordo com as especificações contidas no relatório de que trata 
o caput no prazo máximo de sessenta dias. 

§2º Os prazos mencionados neste artigo poderão ser prorrogados por até 
trinta dias, mediante autorização da Secretaria do Tribunal. 

 

Art. 4º As reuniões ordinárias do Comitê Gestor serão quinzenais e as 
extraordinárias sempre que convocado pelo Coordenador. 

§1º Durante a realização das atividades mencionadas no artigo anterior as 
reuniões serão semanais. 

§2º O quorum mínimo para deliberação é de dois terços do total de 
membros. 

§3º Os trabalhos serão secretariados por um dos membros do Comitê 
Gestor designado pelo Coordenador em cada reunião. 

§4º As atas de reunião do Comitê serão encaminhadas ao Diretor-Geral da 
Secretaria do Tribunal para acompanhamento dos trabalhos. 

 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 

 

 

ATHAYDE FONTOURA FILHO 
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