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REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGesTI 

No dia 08 de outubro 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. Módulo GECOF - CPA 2021/00006280: Informado pelo Departamento de 

Sistemas Judiciais (STI1), que não foi encontrada abertura na norma atual para dar sequência à entrega do 

módulo GECOF e sugerido formalizar a decisão no CPA em questão. Deliberação: Aprovado. 2. ATIVIDADES 

da SEMANA – 02 a 08/10/2021: STI 1: Publicação Automática: Realizada reunião de alinhamento entre 

Corregedoria, Assessoria da Presidência, SPr, SPI, STI e Softplan, para definição de estratégia de ajuste nos 

cadernos do DJE (de 13/09 a 20/09) que tiverem republicações indevidas diante de falha na rotina de 

publicação automática. Atualização SAJPG5 – Cronograma: Definido novo cronograma de atualização para 

versão 21.1 do sistema SAJPG5 em três fases: Ciclo1: 17/10; Ciclo 2: 02/11; Ciclo3: 14/11. STI 2: Balcão Virtual: 

Total de 3.463 atendimentos registrados na ferramenta até a manhã de 08/10/2021. Total de 3.972 solicitações 

registradas na ferramenta até a manhã de 08/10/2021. Aproximadamente 12,81% de não atendimentos. Novo 

Portal de Internet: Reunião com a Assessoria de Comunicação para apresentação de proposta de nova Home 

para o Portal de Internet do TJSP. Assessoria fará avaliação interna e retornará com sugestões e/ou 

recomendações para a página a ser desenvolvida. Novo Portal do Extrajudicial: Foi colocada nova versão do 

Portal terça (05/10), porém, ontem surgiram vários problemas de lentidão em praticamente todos os módulos 

SAJADM, ocasionados pelo novo PEX. A empresa está atuando na correção que provavelmente ocorreu por um 

alto consumo na pesquisa de Selo físico. Como solução, será colocado um Captcha para evitar essa sobrecarga. 

Eleições Cúpula / Comitê Gestor 1ª Instância "Ambas as eleições em processo de inscrição, sendo que a 

eleição dos cargos de cúpula terminou ontem e a eleição para o comitê gestor se encerra dia 13. Até o 

momento nenhum problema relatado para ambos os sistemas. STI 3: Semana do SAJ: PG: Próxima versão 

corretiva – versão 21.1.0-14 – previsão de entrada em produção em 17/10 base em 7 bases; Próxima versão 

corretiva – versão 20.2.0.71_ C – previsão de entrada em produção em 13/10; Ajustar o modelo de cadastro do 

pedido de certidão de militância modelo 80 – Criminal, aprece um alerta com a mensagem ”Houve um erro 

durante a execução do sistema” – corrigido em 06/10; DARE: Corrigir os 261 guias pendentes de queima, que 

trata do legado da última correção – corrigido em 06/10; 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 em 07/10/2021; impossibilidade de certificar mandado – será realizado PML 

em 07/10 para corrigir o problema; Assinatura do escrivão não reconhecida. Processo continuam aguardando 

assinatura mesmo já tendo assinado - será realizado PML em 07/10 para corrigir o problema; 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 - será realizado PML em 07/10 para corrigir o problema; Impossibilidade de ver os atos 

pendentes de encerramento (arvore de dependência) fica em branco – correção prevista para 13/10. SG: versão 

25 A – previsão de atualização será em 07/10 ; 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 

– não foi resolvido na atualização e terça-feira e seria contemplado para a correção de hoje. Caso pontual – não 

é possível concluir a autuação do Conflito de competência porque o SAJ apresenta erro ao copiar os 
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documentos de outro processo que instruía o conflito. - não foi resolvido na atualização e terça-feira e seria 

contemplado para a correção de hoje. Pesquisa de fluxo – corrigir funcionalidade de pesquisa no fluxo/fila de 

trabalho para que aplique o filtro e exiba os processos – previsão de correção para hoje. Importar petição – 

Verificar falha na rotina – time técnico focado na solução e aplicando testes para verificação da solução. SAJ 

ADM: Problema com atualização do PEX causou uma parada em todo o sistema SAJ/ADM. Revisão dos 

contratos  revisão dos contratos de suporte da IT2B e da VALID para aditamento qualitativo visando o 

novo modelo de atendimento com usuários em homeoffice: retomada de sessão de julgamento no presencial: 

Alinhamento com a equipe de suporte técnico da SOFTPLAN e do suporte técnico da TI para acompanhamento 

presencial. Projeto de disponibilização de equipamentos para HOMEOFFICE  "Até o momento temos 2269 

solicitações de desktops 88 aguardando a retirada. Relatório do sistema SIP – 5054 no total – 3382 monitores – 

1558 CPUs – 88 webcams. STI 4: MIGRAÇÃO DE PROCESSOS FINDOS – PG em 08/10/2021: base PG5ARCT  

5,25TB expurgados dos 6,92TB possíveis. Base PG5SBC 2,51TB expurgados dos 2,75TB possíveis. Base PG5GRU 

0,35TB expurgados dos 6,36TB possíveis. STI 5: Governança de Contratações: Levantamento das unidades 

ativas/inativas de Cejusc e Anexos Universitários para acompanhamento dos processos de repasse:  Reunião 

com Secretário de TI, STI 4 e DELL - Prorrogação do contrato n° 241/17; Apoio à gestão financeira dos 

contratos das STI 3, 4 e 5; Tratativas para aditamento (ajuste no cronograma) do contrato n° 030/2021. 

Prospecção de Mercado: Apresentação do Portfolio de soluções da empresa Tech for IT. Gestão de Serviços: 

Portal de Serviços: Homologação do novo laioute do Portal de Serviços da STI; Produção de protótipo de vídeo 

de divulgação – Novo Portal de Serviços. Catálogo de Serviços: Formatação das entregas de serviços revisados 

no template de catálogo da IT2B; Revisão do Catálogo de serviços da STI 4.3.2; Validação das ofertas e 

categorias propostas pela SPI. Gestão de Mudanças: Ajustes e Homologação do modelo de template da STI 2.3; 

Capacitação: Gartner – Workshop - A Governança Corporativa no Setor Público; Captação de vagas para cursos 

Microsoft – Empresa Green - Programa ESI – FY22; Alinhamento e definição de capacitações de PowerBI; 

Capacitação em pontos de função para a STI 5.2. Gestão do Conhecimento: Criação e análise de conteúdo 

produzido; Definição do fluxo de trabalho para criação e homologação de conteúdo; Preparação do relatório 

de Gestão 2021. Pontos de função: Tratativas acerca da nova contratação da Fábrica de Métricas; Análise do 

Termo de Homologação de Setembro – Fábrica de Métricas; Contagem inicial SajAdm – Módulo Frotas; 

Contagem inicial - SajPG5. Estratégia e Projetos: Fechamento trimestral PDTI – OKR:  Análise de projetos X 

estratégia; Novo escopo da governança do Office 365; Melhorias no MEPRO para gestão de prazo de projetos; 

Atualização do status dos projetos da STI. Deliberação: Aprovado. NADA MAIS.  

GUSTAVO SANTINI TEODORO 

Presidente do CGesTI 

 


