
REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGesTI 

 

No dia 29 de abril de 2022, convidado o Desembargador Dr. RUBENS RHIL PIRES CORRÊA, membro da 

Comissão de Tecnologia da Informação; reuniu-se o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência 

deste comitê, Dra. ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY e Dr. FELIPE ESMANHOTO MATEO (Juízes Assessores 

de TI),  Sr. MARCO ANTONIO LOPES SAMAAN (Secretário da STI), o Sr. FABIANO SOUSA MARTINS 

(Diretor da STI 1), Sr. WAGNER DIAS GOMES (Diretor da STI 2), Sr. JEAN RODRIGUES DE ANDRADE 

(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. Substituição do Parque Computacional: Status: reunião realizada com os fabricantes e nova 

análise técnica, para evoluir com a contratação. Cronograma de documentação concluída - será definido 

após acordos técnicos com as áreas de TI envolvidas- perspectiva de finalizar a licitação até o final deste 

ano por parte do Secretário. Cronograma deverá ser entregue na próxima semana. Sugestão da 

Assessoria de TI de criar agenda constante com o CTAJ para evitar retrabalhos nesta licitação. 

Deliberação; Aprovado. 2. Estratégia de TI: formalizada a aprovação do Relatório de resultados do 

PDTI 2021 e será enviado por email aos membros do CGesTI para aprovação por email em conjunto 

com a ATA desta reunão. Deliberação: Aprovado.  3. Apresentação dos atendimentos pelo TEAMS: 

Apesentado o painel de monitoramento de atendimentos da STI. concluido que ainda não tivemos um 

volume razoável neste canal de atendimento novo. Deliberação: - reforçar a campanha em segunda 

rodada - e colocar num bunner no portal do magistrado alguma informação de forma suscinta e 

autoexplicativa para acesso - já para a próxima semana. - Será verificado com a Carla da Comunicação 

a possibilidade. 4. Projeto I.A. – TJSP x USP- Demandas repetitivas: Parecer técnico concluído pela 

USP referente à ferramenta ATHOS, desenvolvida pelo STJ. Próximos passos: • Sr. Lair (NUGEP) 

identificar 5 (cinco) temas com maior repetição para início da POC, bem como identificar os pontos 

focais para o projeto. Prazo: Até o dia 02/05; • STI/USP elaborar cronograma e EAP do projeto. Prazo: 

Até o dia 06/05;• STI apresentar escopo e cronograma do projeto à Presidência e demais áreas 

envolvidas. Prazo: Até o dia 13/05. Apresentado status do projeto, informado que o resultado o 

algoritmo do ATHOS é deveras incorporado ao STJ então é mais facil eles fazerem. Próximos passos 

planejar a POC, com 5 temas. Informado ainda que nesse momento de montagem do algoritmo o tema 

seria volume. Sugerido focar na competência do direito privado já que foi o demandante inicial. e um 

tema para o direito público por questão de volumetria. Sugerido ainda mostrar ao Desmbargador 



responsável, o que foi encontrado na análise do ATHOS de forma didática e histórica para o futuro. 

Deliberação: aprovado. 5. Proposta para desenvolvimento de POC com a empresa H2O.AI: Definido 

escopo e cronograma para desenvolvimento de POC junto à empresa H2O.AI. Informado que foram 

enviados 2 e-mails para conhecimento. Feita reunião com a empresa para passar o escopo do processo 

de análise dos funcionários. Prazo dado pela empresa - 9 semanas a partir da assinatura do convênio, 

lembrando que esta fase é permitida pelo CNJ e só depois consultaremos o CNJ. Deliberação: 

Aprovado. NADA MAIS.  

 

 

ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY e       FELIPE ESMANHOTO MATEO 

Presidente do CGesTI    Presidente do CGesTI 

 


