
REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGesTI 

 

No dia 13 de maio 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: 90% do ETP pronto. Em paralelo em curso o 

TR, com 80% pronto na sequência do ETP, finalizar com encaminhamento ao GTAJ. Prazo para início de 

aquisição - previsão até fim de maio. Sugerido pela Assessoria de TI manter lista do CNJ de periféricos 

e serviços comprados pelos TJs, para compra conjunta e já aprovada pelo GTAJ, servindo como fonte 

de pesquisa de preços. Questão Ricardo Yamada - apenas locação de equipamentos + serviço de 

manutenção de 6 meses, com devolução automática. Alocação é mais cara que aquisição como se tem 

feito até agora. Deliberação; Aprovado. 2. Proposta para desenvolvimento de POC com a empresa 

H2O.AI: Status - Feita a proposta e agora início dos trabalhos. Alinhamento com CNJ - conseguimos 

avanço da integração da PDPJ com a Receita Federal, já está funcionando. Poderemos desenvolver os 

robôs baseados na PDPJ. Deliberação: Aprovado.  3. Núcleo da justiça 4.0 CNJ: Reunião realizada 

junto ao grupo de monitoramento CNJ/PNUD. Deliberação: - Cientes. 4. Pesquisa de IA – TJSP x 

UFSC: Informado que um Servidor do TJ solicitou convênio com a UFSC para colaboração em IA. 

Deliberação: Aprovado apenas se for por intermédio de convênio firmado. 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.  
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