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REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGesTI 

No dia 05 de novembro 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 da 

SEMANA – 23/10 a 05/11/2021: STI 1: Resolução CNJ n. 358 – Conciliação Realizada reunião entre 

STI, NUPEMEC e empresa desenvolvedora da plataforma MOL – plataforma de conflitos online, para 

informar as ações em andamento no TJSP sobre eventual contratação de solução; Instalação de novas 

varas até o final de novembro/2021: Reunião solicitada pela SPI dia 4/11, para apresentar a proposta de 

instalação de varas, com migração de acervo via banco de dados. Solicitado apoio à STI para verificar a 

viabilidade de se configurar e realizar a migração de dados de cerca de quinze novas varas até o final do 

mês de novembro; Publicação automática: Referente à exclusão das movimentações publicada 

indevidamente pela rotina, concluída a fase 1/2, que tratou dos processos “sigilo externo”. Fase 2/2, que 

tratará de processos segredo de justiça, está prevista para ser finalizada até o dia 30/11; Reunião técnica - 

Tribunais SAJ: Realizada reunião técnica, a fim de tratar de estudo pela empresa contratada para eventual 

desenvolvimento colaborativo, referente à integração do sistema SAJ aos serviços estruturantes PDPJ e 

CODEX.. STI 2: Balcão Virtual STI 2: "Total de 6.052 atendimentos e 7.116 solicitações registradas na 

ferramenta até a manhã de 05/11/2021. Reunião entre SPI, SJ e STI, onde houve concordância na 

expansão para mais 150 unidades. As áreas ficaram de levantar as novas unidades para o piloto. Também 

foi solicitado pela SPI, a pedido da Corregedoria, verificar se é possível expandir o Balcão Virtual para todo 

o Estado, somente com a utilização do modo Chat, sendo assim, sem a necessidade de fone de ouvido e 

microfone. Foi dito pela STI 2, que tecnicamente é possível, contudo, iríamos verificar com a área de 

infraestrutura primeiro, pois além da questão dos equipamentos, é necessário saber se os links de 

comunicação suportariam a demanda, bem como ver com o Comitê de TI, pois, a expansão somente no 

modo chat, não atende à Resolução do Balcão Virtual." Projeto Cartórios da Receita Federal STI 2: Será 

realizada reunião junto com a DICOGE na próxima segunda-feira para validação da EPD e definição do 

prazo para entrega do arquivo para atendimento ao projeto. Problemas com sistema de posse: "Foi 

relatado pela SGP alguns problemas relacionados ao sistema de posse para alguns novos servidores. A 

equipe da MPS está atuando para que a solução aconteça o mais rápido possível. Portaria 9.978/2021 - 

Dados para pesquisa acadêmicas: "Reunião entre STI e DEPLAN para continuidade da demanda, a 

proposta apresentada anteriormente no CPA que trata do assunto, prosseguirá. Em paralelo, será avaliada 

uma forma de atendimento em formulário específico.". STI 3:  Semana do SAJ "PG: Problemas com a 

PML no dia 24/10 – problemas com uma tabela indicie muito grande e foi necessário realizar o rollback 

causando transtornos para o SAJ no dia 25/10 e parte do dia 26/10: Próxima versão corretiva – versão 

21.1.0-18 – previsão de entrada em produção em 16/11 base em mais 10 bases; Próxima versão corretiva – 

versão 20.2.0.75 – não deverá entrar em produção pois todas as bases já estarão na versão 21.1; 

Problemas com o SAJADM-PG – O sistema estava desabilitando as funções do magistrado quando era 

inserido como cooperador. O erro acontece também com alguns juízes titulares. – corrigido – ainda em 
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avaliação; Fila Ag. Assinatura – O juiz assinou e liberou um termo de advertência de Livramento 

Condicional, o processo ainda encontra-se na fila “Ag. Assinatura do Juiz”, e deveria ser retirado da fila 

uma vez que o termo já se encontra assinado e liberado – corrigido – ainda em avaliação com os usuários; 

Erro para emitir oficio de aditamento na guia de recolhimento – previsto para entrar em produção em 

16/11. SG: versão 28 – previsão de atualização será em 16/11. Caso pontual – cadastro de decisão assinada 

manualmente pela Des. Dra. Silvia Rocha que não foi possível inserir no sistema SG impedindo a 

continuidade dos atos processuais –resolvido. Caso pontual – não é possível concluir a autuação do 

Conflito de competência porque o SAJ apresenta erro ao copiar os documentos de outro processo que 

instruía o conflito. – resolvido. Fluxo de trabalho – Corrigir erro para utilizar as atividades do fluxo quando 

filtrado pela opção “Todos” – corrigido. Continuidade do alinhamento com a STI 5: melhorias no catálogo 

de serviços; nova versão do portal de atendimento" Reunião do comitê de acessibilidade: Informações das 

ações da STI para usuários com deficiência aguardamos informações da SGP sobre quantidade de 

funcionários com deficiência e tipo de deficiência. Projeto de disponibilização de equipamentos para 

HOMEOFFICE "Até o momento temos 2322 solicitações de desktops 84 aguardando a retirada. Relatório 

do sistema SIP – 5284 no total – 3536 monitores – 1628 CPUs – 92 webcams. STI 4: Problemas eSAJ 25 e 

26/1:  Execução de script de 24/10 (domingo), dentre alguns ajustes na camada de BD (PMLs), houve 

procedimento para alterar a tamanho de um campo da tabela, de 20 para 25 caracteres, a mudança 

ultrapassou a janela planejada e a softplan iniciou o processo de rollback que culminou no travamento da 

tabela e por consequência impossibilitando as consultas através do eSAJ. STI 5: Governança de Contrato: 

Levantamento das unidades ativas/inativas de Cejusc e Anexos Universitários para acompanhamento dos 

processos de repasse. Reunião de alinhamento interno para Relatório de Gestão. Webinar Gartner - Data 

Sharing as a Program. Apoio à SAAB 5.2.2 - pesquisa de preços para a prorrogação dos contratos118/16, 

304/18 e 320/17. Apoio à gestão financeira dos contratos das STI 3, 4 e 5. Reunião com STI 3 e LTA-RH - 

Poc solução Absolute. Catálogo de Serviços e Gestão de Mudanças: Catálogo de Serviços - Alinhamento 

das entregas previstas para o mês. Gestão de Mudanças - Validação do template de mudanças da STI 2.3. 

Portal de Serviços - SMAX - Homologação do material de divulgação com a SPr. Pontos de função " - 

Contagem SAJ    - SAJPG (5 contagens), SAJSG (4 contagens). Contagem SAJAdm - Módulos SGF, SCCD, 

SCL, PEX, SPD, PDB, ALX. Outras demandas: Gestão do Conhecimento - criação de conteúdo. Capacitação 

em Pontos de Função. Gestão Documental - Participação na reunião do CPAD. Levantamento e entrega 

dos processos de trabalho da STI, para a DEPLAN. Entrega do App de pautas para a equipe de 

Infraestrutura." Deliberação: Aprovado. NADA MAIS.  

GUSTAVO SANTINI TEODORO 

Presidente do CGesTI 

 


