
ATA-GabDesJRMM - 82022
Código de validação: AD430B8E2D

ATA DE REUNIÃO

 
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CGovTIC

 
Ata da 2ª Reunião de 2022 (10/10/2022)

 
 

Aos dez dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala do
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, às 09:30 horas, sob a
presidência do desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, reuniu-se o Comitê de
Governança de Tecnologia da Informação, instituído pela Resolução-GP-542021,
responsável, dentre outras atribuições, por aprovar projetos e planos estratégicos da
Diretoria de Informática e Automação, e composto por membros conforme Ato da
Presidência-GP-452022. Como membros do Comitê, registraram-se as presenças do
desembargador JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF (presidente do Comitê
CGovTIC), do juiz FERDINANDO MARCO GOMES SEREJO SOUSA (juiz indicado
pela presidência do TJMA), do diretor CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
(Diretoria de Informática e Automação), dos servidores CRISTIANO DE JESUS
SOUSA DE ABREU (Diretoria Financeira), LUIZ GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO
(Diretoria Administrativa), PATRYCKSON MARINHO SANTOS (Diretoria de
Engenharia). Estavam ausentes os membros: desembargador RICARDO TADEU
BUGARIN DUAILIBI (desembargador designado pela Presidência), juiz JOSÉ JORGE
FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR (juiz indicado pela CGJ) e o diretor CARLOS
ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA (Diretoria Geral). Estava ausente, com
justificativa, o membro: juiz RANIEL BARBOSA NUNES (Comitê de Inovação).
Estavam ausentes, com envio de representantes: RAFAEL ARCÂNGELO
GONÇALVES DE CARVALHO (Diretoria de Recursos Humanos) substituído por
FÁBIO MARCELO LIMA SILVA, e BIANCA GIORDANA SOARES GOUVEIA
(Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização - AGEM) substituído por ERNANE
CANDEIRA MACHADO. Como convidados, registrou-se a presença do juiz MÁRCIO
CASTRO BRANDÃO (AGEM), HAYLA VANESSA ARAUJO CASTELO BRANCO
(Núcleo de Gestão Socioambiental) e BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
(Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação). A apresentação foi conduzida
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pelo diretor CLÁUDIO SAMPAIO com participação dos Analistas Judiciários
NATHALIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA, ANDERSON MAIA DE LIMA
CARVALHO e RODRIGO REIS LOBO DE REZENDE (servidores da Diretoria de
Informática e Automação). 

 
A abertura da reunião foi realizada pelo desembargador Jorge Rachid e

pelo diretor Cláudio Sampaio que saudou os membros presentes e iniciou a
apreciação e deliberação dos assuntos da pauta:

Resolução CNJ nº 370/2021 (ENTIC-JUD 2021-2026);
Plano de Trabalho ENTIC-JUD;
Plano de Contratação (PCTIC 2023);
Plano de Transformação Digital;
Resultado iGovTIC-JUD 2022;
Ações Futuras.

Com relação a Resolução CNJ nº 370/2021, o analista Anderson Carvalho
apresentou a visão conceitual da ENTIC-JUD 2021-2026 (Estratégia Nacional de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário) em termos do seu
contexto, objetivo, mapa estratégico, viabilizadores de Governança de TIC, domínios,
fases (diretrizes, desdobramento, execução, acompanhamento), e os planos previstos
nesta. No que se refere ao Plano de Trabalho ENTIC-JUD, o analista Rodrigo
Rezende apresentou o status de evolução das ações previstas no plano de trabalho,
identificando as ações por grupos de entregáveis e setores responsáveis do TJMA.
Informado que este plano foi enviado ao CNJ e este provavelmente será objeto de
auditoria para fins de comprovação das ações previstas nele de acordo com os prazos
normativos.

Em referência ao Plano de Contratação (PCTIC 2023), o diretor Cláudio
Sampaio iniciou sua fala reforçando que por força normativa (Art. 6°, § 2° da
Resolução CNJ 370/2021) as despesas de TIC terão preferência sobre as demais,
salvo determinação expressa da Administração, competindo ao órgão adotar as
medidas necessárias para o cumprimento da presente Resolução e pela área
financeira do respectivo tribunal à fiscalização e cumprimento da prioridade exigida.
Em seguida, passou a apresentar a proposta orçamentária submetida em comparação
com o valor aprovado pela Diretoria Financeira para o exercício 2023 em termos dos
itens de custeio e investimento. Além disso, conforme Resolução-GP-52022,
informou-se que este plano deverá ser aprovado pelo CGovTIC e referendado pela
Presidência do Tribunal até o dia 30 (trinta) de novembro. Em caso de eventuais
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futuras revisões, estas poderão ser realizadas para contemplar novas contratações
pretendidas mediante deliberação e aprovação do CGovTIC. 

Na temática Transformação Digital, o analista Rodrigo Rezende esclareceu
que a definição da estratégia digital, para que alcance todo o seu potencial de
transformação, precisa ser realizada no nível institucional-corporativo, onde a
tecnologia passa a servir à estratégia do órgão. Nesse contexto, a analista Nathália
Oliveira apresentou o objetivo e as orientações do CNJ quanto ao Plano de
Transformação Digital, enfatizando a necessidade de engajamento de todas as áreas
do órgão para elaboração deste plano, extrapolando a área de TIC. Informado que as
iniciativas de transformação digital possuem prazo de até quatro anos, devendo ser
aprovado pelo CGovTIC, conforme ENTIC-JUD. Além disso, foi apresentado o Plano
de Transformação Digital elaborado pela Diretoria de Informática com levantamento
das ações estruturantes com seus status e prazos, para fins de deliberação e
aprovação do CGovTIC.

Sobre o Resultado do índice iGovTIC-JUD 2022, o diretor Cláudio Sampaio
informou o crescimento de 5,31% em relação ao ano anterior, passando de 69.63
(2021) para 73.33, em 2022, sendo considerado Nível de Maturidade Aprimorado. No
segmento tribunal estadual, destaca-se que o TJMA ficou abaixo da média nacional
nos temas: Atendimento e Suporte, Pessoas e Segurança da Informação. Diante
desse diagnóstico, foi informado plano de ação prioritário para melhorar os resultados
obtidos nos temas supracitados.

Após a análise e discussão, o CGovTIC deliberou pelas informações e
aprovações abaixo:

1.

Aprovação do Plano de Contratação de TIC 2023 (PCTIC 2023)
com ressalva quanto a necessidade de suplementação de
crédito destinado ao reforço de dotação orçamentária via FERJ
(Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do
Judiciário do Tribunal de Justiça) quanto ao item de
investimento: EFE-SEGINFO-Segurança da Informação. Esse
adicional de crédito proposto quanto a Segurança da
Informação, justifica-se pelo fato da proposta orçamentária no
valor de R$6.950.000.00 ter sido aprovada na ordem de
R$1.837.547,00 (redução de 73.5% em relação à proposta). O
representante da Diretoria Financeira - Analista Judiciário e
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Coordenador de Orçamento Cristiano Abreu - informou que o
valor solicitado para investimento não pode ser atendido na
totalidade em razão do confronto de previsão orçamentária de
receitas e despesas para o ano de 2023, já que a receita tem um
limite orçamentário de arrecadação baseado em critérios
técnicos. O Analista Cristiano Abreu também informou que
historicamente o valor solicitado de investimento para a
Informática é aprovado de forma parcial, mas que ao longo do
exercício financeiro seguinte este é suplementado com sobra
orçamentária do FERJ. Por fim, o Analista Cristiano Abreu
ratificou que essas suplementações para Informática são uma
praxe e muito provavelmente o valor total de investimento
solicitado para segurança será executado completamente,
mediante a apuração do balanço financeiro 2023 com
constatação de excesso de arrecadação do FERJ. Nesse
contexto, o Juiz Ferdinando Serejo solicitou ao diretor Cláudio
discriminação nesta ata dos itens de investimento na área de
segurança da informação que serão cortados em razão dessa
redução orçamentária, bem como avaliação dos impactos e
riscos decorrentes deste corte. Em resposta, Cláudio Sampaio
informou que os itens de investimento para segurança da
informação: IT2023.15 - “Investimento em Segurança da
Informação” e IT2023.11 - “Aquisição de software de gestão de ativos e
riscos - em conformidade com a LGPD”, permaneceram nas ações de
investimento, tendo os valores reduzidos, aguardando a suplementação
em 2023, e que a recomposição é necessária para a execução das ações
que estão sendo planejadas tanto no Plano de Continuidade dos Serviços
de TIC quanto para a implementação da Estratégia Nacional de
Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ - Res. CNJ
396/2021), no âmbito do TJMA. O desembargador Jorge Rachid
destacou a importância da eficiência dos processos de licitação para
evolução dos projetos de TIC e solicitou que o Diretor Administrativo
enviasse status do andamento das licitações “Em contratação” constantes
no PCTIC 2023. 

2.

Aprovação da proposta inicial do Plano de Transformação Digital
(PTD) elaborado pela Diretoria de Informática com ressalva quanto a
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necessidade de evolução do plano por ente responsável com atuação no
nível estratégico do TJMA. Conforme deliberado, o Comitê de Gestão da
Inovação, em parceria com a AGEM (Assessoria de Gestão Estratégica e
Modernização do Tribunal de Justiça) serão os entes responsáveis pela
evolução desse plano de maneira institucional e corporativa. O
desembargador Jorge Rachid solicitou ao diretor Cláudio Sampaio
abertura de requisição no Digidoc, solicitando à Diretoria Geral, a
designação da composição do Comitê de Gestão da Inovação. O juiz
Márcio Brandão informou que levaria essa temática para conhecimento do
Diretor Geral e da Presidência do TJMA.

3.

Conhecimento das ações previstas no Plano de Trabalho ENTIC-JUD
com ciência de que a Diretoria de Informática irá iniciar os trabalhos de
acompanhamento das ações sob responsabilidade de outros setores do
TJMA a fim de atender os prazos estabelecidos pelo CNJ por grupos de
entregáveis. Conforme deliberado, o diretor Cláudio irá apresentar a
evolução do plano de trabalho ao CGovTIC, trimestralmente, para controle
e monitoramento.

Ao final da apresentação, o diretor Cláudio apresentou as ações futuras:1.

Plano de Trabalho ENTIC-JUD: (1) Executar estratégia de
monitoramento das ações do plano junto aos demais setores do tribunal;
(2) Apresentar evolução do plano de trabalho ao CGovTIC
trimestralmente; 

2.

Plano de Transformação Digital: (1) Instituir Plano de Transformação
Digital em portaria específica (Nov-2022); (2) Apresentar evolução do
plano ao CGovTIC quadrimestralmente; (3) Abrir processo administrativo
no Digidoc com requisição de designação dos membros do Comitê de
Gestão da Inovação para que, dentre outras atribuições constantes na
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RESOL-GP-312020, trabalhar em parceria com a AGEM para fins de
evolução do Plano de Transformação Digital de forma institucional e
corporativa no TJMA;

3.

Plano de Contratação (PCTIC 2023): (1) Obter aprovação referendada
pelo presidente através de portaria específica (Nov-2022); (2) Apresentar
evolução do plano de contratação ao CGovTIC, mensalmente; (3) Solicitar
ao Diretor Administrativo o envio do status de andamento das licitações
“Em contratação” constantes no PCTIC 2023 estabelecidos nos processos
administrativos: 10780/2021, 10056/2022, 10396/2021, 28234/2021,
2593/2022, 15639/2021, 26856/2022.

Como comentários gerais, o Juiz Ferdinando Serejo questionou sobre a
evasão da força de trabalho de TIC do TJMA (terceirizados) com relação a
manutenção do sistema PJe. O diretor Cláudio informou que o TJMA continua
perdendo profissionais efetivos e terceirizados da área de TIC, em razão da alta
atratividade proporcionada pelo mercado na área de TIC. Citou-se casos recentes
de pedidos de exoneração de servidor efetivo em face de melhores oportunidades.
Nesse contexto, o diretor Cláudio informou que serão iniciados estudos técnicos
para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção evolutiva e adaptativa do sistema PJe.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a
serem tratados, o desembargador Jorge Rachid agradeceu aos presentes e
encerrou a reunião, tendo eu, Cláudio Henrique Carneiro Sampaio, designado
secretário ad hoc do Comitê, lavrado a presente ata que, depois de lida e achada
conforme, vai assinada pelo Presidente do Comitê CGovTIC e por mim.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO,
em

São Luís, 10 de Outubro de 2022.
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