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REGISTRO de REUNIÃO PRESENCIAL do CGovTI 

 

No dia 06 de março de 2020, às 14 horas, na sala 415 do Palácio da Justiça, reuniu-se o Comitê de 

Governança de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê, o Desembargador Dr. ANTONIO CARLOS 

ALVES BRAGA JUNIOR membro da Comissão de Tecnologia da Informação, Dr. GUSTAVO SANTINI 

TEODORO e Dr. FERNANDO ANTONIO TASSO (Juízes Assessores da Presidência para Informática), 

o(a)s Secretário(a)s Sra. ROSELY PADILHA DE SOUSA CASTILHO (STI), Sra. SULIENE CALEFE DOS 

SANTOS CHICONELLI (SJ), Sra. ELISA MITSICO MATSUSE, (SOF), Sr. ADRIANO TEOCRITO PISSOLATTO 

(SAAB), Sr. PEDRO CRISTOVÃO PINTO (SGP), Sr. FABIO MAKOTO TAGLIAFERRO YOKOYAMA (SPI), 

o(a)s Diretor(a)s Sra. CARMEM GIADANS CORBILON (DEPLAN), Sra. GISLENE RIBEIRO (STI 5) e o 

Coordenador Sr. EMERSON PERAZOLO (STI 5.3). Discutiram e deliberaram sobre os assuntos da 

pauta e os apresentados em reunião, a saber: 1. Planejamento Estratégico de TI – PETI 

2021/2026: Apresentado cronograma do projeto de elaboração do PETI 2021/2026 e informado 

que será agendado junto às Secretarias presentes, reuniões para levantamento das necessidades de 

cada área do TJSP para o próximo sexenio estratégico de TI. Deliberação: Aprovado. 2. Melhorias 

do SAJ: Apresentado resumo das melhorias prioritárias para o SAJ nesta Gestão (Cartório do Futuro, 

Digitalização, Expansão de Gravação de Audiências, Tele Audiência, Integração de 1º e 2º graus, 

Estatísticas com Barramento / limpeza), com status de análise e dimensionamento dos respectivos 

projetos. Deliberação: Cientes. 3. Expansão dos Robôs: Informado pela STI do projeto de expansão 

dos robôs para automação de rotinas de trabalho no TJSP, agora com a participação da USP e 

NUGEP. Deliberação: Cientes. 4. Inteligência Artificial: Informado que o projeto de implantação de 

IA no TJSP está em fase de dimensionamento e posterior fase de aquisição. Deliberação: Cientes. 5. 

LGPD: Informado pelo Sr. Edivaldo que os formulários foram enviados aos grupos de trabalho. 

Deliberação: Cientes. 6. Aquisições: A Assessoria da Presidência noticiou que a Microsoft 

concordou com a rescisão amigável do contrato de migração do SAJ para um Sistema próprio a ser 

desenvolvido por ela, o que liberou recursos expressivos para a atual Gestão; foi ainda apresentado 

como projeto da Gestão a Digitalização do acervo físico em andamento no TJSP, com objeto 

dividido em três grandes áreas (Judicial de 1º grau, de 2º grau e João Mendes com UPJs em 

paralelo), metodologia de certificação terceirizada através de certificado jurídico do TJSP em 

conjunto com abertura de contraditório para as partes e esboçado cenário de execução do projeto 

de forma centralizada versus descentralizada com seus prós e contras; foi sugerido colocar em 

contrato, como minuta, que a conferência será de responsabilidade da empresa; ficou acertado que 

será elaborado projeto de Digitalização em 60 dias e a Assessoria da Presidência solicita que a SPI 

em conjunto com a STI formulem requisitos para a digitalização do acervo. A Secretaria de TI 

informou quanto a infraestrutura do DATA CENTER, a situação atual de necessidade de renovação 

do mesmo somado ás despesas de implantação da guarda de processos na NUVEM (através de 

contrato em execução) e que serão analisadas as retiradas do DATA CENTER com o advento da 

NUVEM, de forma híbrida e gradual de acordo com a necessidade.  Deliberação: Cientes.  NADA 

MAIS. 
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