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REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGesTI 

No dia 26 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. ATIVIDADES das semanas – 20/03 a 26/03/2021: STI 

1: Após alinhamento junto à SPI, proposta de retomada do piloto dia 12/04. "Solicitação da Comissão 

Gestora de Precedentes para análise dos referidos sistemas e eventual utilização pelo TJSP. ATHOS: Utiliza 

metodologia de Inteligência Artificial (IA) para realizar agrupamento semântico, pesquisa e monitoramento 

de peças processuais previamente definidas (acórdãos recorridos, petições de recurso especial, petições 

iniciais de habeas corpus, petições de recurso extraordinário, acórdãos e decisões do STJ). Sócrates: Uma 

visão do ATHOS, voltada para gabinetes. Reunião realizada junto à Corregedoria para apresentação da 

proposta de alteração no sistema SAJ. Referente ao contrato n.º 000.147/2020, alinhamento junto às demais 

áreas do TJ para resposta aos questionamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado. Realizada 

reunião de alinhamento junto à empresa Softplan, para retomada do referido projeto. STI 2: Reunião com 

a equipe para alinhamento sobre o andamento do projeto de migração da Intranet para Sharepoint 

Moderno. Sistemas instalados no ambiente de testes no Azure, já em fase final dos testes para início dos 

paralelos a partir de abril/2021, conforme o cronograma estabelecido. Reunião entre ATI, STI, SPI e Microsoft 

para apresentação de proposta de investimento da empresa para atendimento total à Resolução. Reunião 

com a STI 2.2 para acompanhamento dos problemas enfrentados junto aos bancos, os quais estão trazendo 

prejuízo ao projeto. Alinhamento entre STI e Corregedoria para proposta de criação dos novos indicadores 

a serem apresentados na página da transparência. STI 3: Tratativa e análise dos principais problemas do 

SAJ: problemas com rejeite de petições que não funciona no WEBCONNECTION (previsão de análise da 

SOFTPLAN para essa melhoria em 26/03) ; problemas com BNMP (não replicação dos dados conforme regra 

para a nova tela do BNMP – correção entra em produção na segunda-feira – versão 45); importação de 

algumas gravações de audiência. Problemas com o link da VIVO. Não funciona para clientes da NET;  Link 

fica indisponível para exportação (correção entra em produção na segunda-feira – versão 45). Problemas 

com o SG – acessar o gerenciador de arquivos trava e a tela não exibe os documentos salvos – versão 

pontual hoje, para verificação da solução. Alinhamento com SOFTPLAN e demais STI para planejamento e 

elaboração de cronograma de atualizações corretivas - versão 45 para 3 bases em produção no dia 29/03. 

Reunião com a SAAB, SGP e Assessoria da presidência para ações e providências de nossa equipe para 

realização de obras no prédio da Consolação. Acompanhamento e novas ações com relação aos 

equipamentos disponibilizados para home office - organização e planejamento das equipes. Digitalização – 

retomada do pregão em 25/03. STI 4: "Trata-se vulnerabilidade encontrada pela fabricante F5, necessitando 

aplicação de patchs de atualização para correção. Big IP é o serviço de Proxy que proporciona aos usuários 

do TJ acesso a internet pelos desktops. Correção aplicada com sucesso dia 23/03 com inicio às 20hs, de 

forma transparente aos usuários sem causar impacto no ambiente."  STI 5: Apoio ao Pregão 147/20 - 

Digitalização - retomada em 25/03. Tratativas do convênio TJSP e a UNITAU. Reunião com SAAB, SOF, STI 4 

e Microsoft - faturamento do contrato 01/21 - Premier. Levantamento de informações e ações junto à STI 1 
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para instrução do processo CPA n° 2016/210349 Auditoria DAI. Tratativas para a prorrogação excepcional 

do contrato n° 127/16 - collocation da Dramen (antiga BRT/OI). Apoio à gestão financeira dos contratos das 

STI 3, 4 e 5. Detalhes sobre a implantação do balcão virtual: Implantação do acesso, Ajustes de fluxo e 

processos de trabalho. Implementação do Módulo de GMud na ferramenta SMAX. Ajustes de fluxo de 

atualização do catálogo. Início dos trabalhos de migração do catálogo STI para a nova ferramenta. Análise 

e ajustes do template de importação de ofertas para o SMAX. Início das análises técnicas acerca da 

implantação de recursos disponíveis no SM da Microsoft na nova ferramenta de Gerenciamento de Serviços 

(SMAX). Implantação de notificação de tramitação de chamados (solicitação da STI 2.2). Alinhamento do 

fluxo / ações relacionadas com a execução da capacitação 2021 com a SGP. Finalização do plano de 

capacitação para homologação. Início do plano de implementação das ofertas de capacitação gratuitas 

sobre Azure, da Microsoft. Início das tratativas com a PGM de Barretos (CGJ /SPI/STI), visando contratação 

para digitalização dos processos. SAJ/SG5 – Evolutiva, SAJAdm - SGF, DEPRE, CPA, SAJPG5 – BNMP. Reuniões 

de levantamento e análise dos processos de desenvolvimento, juntamente com as equipes de Sistemas: 

Ajustes de inconsistências e Implementação de novas funcionalidades. PETI 2015/2020: Elaboração do 

relatório de resultados para aprovação dos respectivos Comitês de TI e posterior publicação no Portal de 

Transparência. PDTI 2021: Consolidação com os Departamentos da STI e elaboração do PDTI 2021, para 

aprovação dos respectivos Comitês de TI e publicação em DJE e Portal de Transparência do TJSP; apoio às 

diretorias para elaboração PDTI/OKR, cadastro das Metas e Objetivos do PDTI na plataforma MEPRO e 

organização de projetos no MEPRO. Levantamentos para comitê de governança de TI. Deliberação: 

Aprovado. NADA MAIS.  

GUSTAVO SANTINI TEODORO 

Presidente do CGesTI 


