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REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGesTI 

No dia 12 de março de 2021, convidados os Desembargadores Dr. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI e Dr. 

ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR membros da Comissão de Tecnologia da Informação;  reuniu-se 

o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê, Dr. GUSTAVO SANTINI TEODORO (Juiz 

Assessor de TI), Dr. FERNANDO ANTONIO TASSO (Juiz Assessor da Presidência), Sr. EDIVALDO SARTOR 

(Secretário 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 (Diretora da STI 5) e Sr. EMERSON PERAZOLO (Coordenador da STI 5.3), que 

analisou e deliberou sobre os assuntos a saber:  1. Aplicativo MEPRO: foi apresentado pela Governança de 

TI o aplicativo MEPRO como ferramenta do Escritório de Projetos de TI. Deliberação: Cientes. ATIVIDADES 

das semanas – 06/03 a 12/03/2021: STI 1: Alinhamento junto à STI 5 para esclarecimento de dúvidas 

quanto à nova metodologia a ser adotada e elaboração das metas do Planejamento Estratégico de T.I. 

Referente à primeira fase, que consiste no envio dos dados de primeiro e segundo graus para o DJEN, 

aprovação da especificação de requisitos prevista para ocorrer até dia 15/03, para vinculação da demanda 

no atual ciclo de desenvolvimento (Ciclo 2/2020). Referente ao arquivo disponibilizado pelo Banco do Brasil, 

para identificação de números de processo padrão CNJ, foram identificados via banco de dados e por meio 

de robôs, cerca de 65% dos registros. Proposta de alinhamento junto ao Banco do Brasil para atualizar os 

referidos “números CNJ” na aplicação do próprio banco. STI 2: Reunião entre as equipes da STI 2.1.2 e 2.1.3, 

para solução da exibição da produtividade da 1a. Instância no Portal, interrompida no meio do ano passado, 

devido a mudança de sistema e também por conta do sistema ser muito antigo, com tecnologia já defasada, 

dificultando sua manutenção. Modulo homologado pela SEMA; está sendo preparado junto com a 

Assessoria de Comunicação material de divulgação para os magistrados; e Entrada em produção prevista 

para 19/03. Problemas de assinatura apresentado pelo Dr. Pizzol que já está sendo tratado pela STI 3. 

Desenvolvimento da página em andamento, com previsão de entrega em homologação dia 12/03. Reunião 

realizada entre ATI, Corregedoria, STI e Associações das Serventias para comunicação da mudança na forma 

de geração da guia de recolhimento. Reunião entre STI 2 e SOF para discussão sobre o arquivo (CNAB) de 

retorno. Reunião com a STI 5 para esclarecimento de dúvidas sobre o preenchimento do MEPRO e as 

planilhas das Metas do PETJ 2021/2026. STI 3: problemas com BNMP (não replicação dos dados conforme 

regra para a nova tela do BNMP – correção prevista para semana que vem); importação de algumas 

gravações de audiência. Link fica indisponível para exportação (correção prevista para o ciclo de 22/03). 

Reunião com a equipe da SOFTPLAN para pontuar problemas no suporte. Alinhamento com a SOFTPLAN e 

demais STI para planejamento e elaboração de cronograma de atualizações corretivas. Reunião com todas 

as STIs sobre o cadastramento das ações e objetivos estratégicos, táticos e krs com relação as metas 

estratégicas do TJ. 1º reunião com a equipe da STI 3 e IT2B para definição de um novo modelo de 

atendimento para homeoffice. Tratativas com a SAAB e SGP sobre obras civis no prédio da Consolação e 

remanejamento de computadores do 5ª, 6ª, 7º e 9º andares para que essas obras possam ser realizadas. 

Projeto de infraestrutra para esse prédio. Acompanhamento e novas ações com relação aos equipamentos 

disponibilizados para homeoffice.  STI 4: Identificada vulnerabilidade no ambiente de correio eletrônico 

"Exchange" informada pela Microsoft. Foram aplicados os patchs de correção. Feita consulta ao GTA modelo 

de contratação tendo em vista as empresas Green4T e Aceco TI, pertencerem ao mesmo grupo econômico. 

Liberação de desktops para home office. Aplicação dos patchs de correções e atualizações das diversas 

aplicações. Aplicação de patchs de atualização SO e Antivirus para desktops e servidores. Atendimento a 
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liberações de acessos aos ambientes de VPN e VDI. Empresa NTT, 2ª colocada entrou com recurso, 

aguardamos as contrarrazões que a empresa AMM, 1ª colocada deverá apresentar (prazo até hoje final do 

dia), para que o TJ se manifeste. Empresa AMM apresentou as contrarrazões. Arquivo anexo atualizado.  STI 

5: Tratativas da Requisição 26/2021 - TCE no contrato 038/17 e para a prorrogação dos contratos n° 252/19 

e 068/18. Reunião com SAAB para alinhamento de pendências de ações em curso no contrato 113/15 

(encerramento). Reunião executiva com DELL Technologies e Secretaria de TI. Levantamento de informações 

e ações junto à STI 1 para instrução do processo CPA n° 2016/210349 Auditoria DAI. Apoio à gestão 

financeira dos contratos das STI 3, 4 e 5. Adoção O365 - Acompanhamento das frentes cadastradas. Catálogo 

de Serviços, análise juntamente com a IT2B - fluxo de inclusão/alteração/aposentadoria de serviços. Gestão 

de Mudanças. Análise da ferramenta utilizada na STI (SM da Microsoft) e apresentação da nova ferramenta 

de gestão de mudanças (SMAX). Processos de trabalho. Apresentação das equipes e primeiras ações - 

mapeamento dos processos de desenvolvimento de sistemas STI 1 / STI 2. Pontos de função. Navegação 

em sistema para coleta de evidências - Validação de contagens: Sistema SGF, Sistema Frotas, Sistema SIP, 

Sistema SGC-SG (Evolução), Sistema NUGEP, Controle de Prescrição Punitiva (SG), Res 333 - Disponibilizar 

painéis no espaço "estatística" do Portal TJSP. PDTI 2021: Apoio na elaboração do PDTI junto às diretorias - 

Identificação, definição e elaboração do plano estratégico (OKRs) da STI 5 - Levantamento de objetivos 

estratégicos alinhado ao PETJ. MEPRO: Cadastro de projetos da STI 5.1 e STI 5.2 no MEPRO - Análise das 

demandas/projetos cadastrados no MEPRO - Análise de projetos e vínculos do MEPRO.  Deliberação: 

Aprovado. NADA MAIS.  

GUSTAVO SANTINI TEODORO 

Presidente do CGesTI 


