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ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CGovTIC
Ata da 3ª Reunião de 2022 (21/11/2022)

Aos vinte e um dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na
sala do Pleninho do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, às 09:00 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
desembargador RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE (desembargador designado pela
Presidência), do juiz FERDINANDO MARCO GOMES SEREJO SOUSA (juiz indicado pela
presidência do TJMA), do juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR (juiz
indicado pela CGJ), do diretor CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA (Diretoria
Geral), do diretor CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO (Diretoria de Informática e
Automação), dos servidores representantes: CRISTIANO DE JESUS SOUSA DE ABREU
(Diretoria Financeira), LUIZ GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO (Diretoria Administrativa),
PATRYCKSON MARINHO SANTOS (Diretoria de Engenharia), RAFAEL ARCÂNGELO
GONÇALVES DE CARVALHO (Diretoria de Recursos Humanos) e BIANCA GIORDANA
SOARES GOUVEIA (Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização - AGEM). Estava
ausente o membro: juiz RANIEL BARBOSA NUNES (Comitê de Inovação). Como
convidados, registraram-se as presenças de GUILHERME MARINELLI (assessor de
desembargador do Gabinete do desembargador RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE),
HAYLA VANESSA ARAUJO CASTELO BRANCO (Núcleo de Gestão Socioambiental),
ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO (Coordenador de Sistemas de Informação),
GIVANILDO MARQUES (Coordenador de Atendimento ao Usuário), LEANDRO
CAVALCANTE MENDONÇA LIMA (Coordenador em exercício da Coordenadoria de
Infraestrutura e Telecomunicações) e NATHÁLIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA
(servidora da Diretoria de Informática). A apresentação foi conduzida pelo diretor CLÁUDIO
SAMPAIO com participação do Analista Judiciário RODRIGO REIS LOBO DE REZENDE
(servidor da Diretoria de Informática e Automação).

A abertura da reunião foi realizada pelo desembargador Ricardo Tadeu Bugarin
Duailibe e pelo diretor Cláudio Sampaio que saudou os membros presentes e iniciou a
apreciação e deliberação dos assuntos da pauta:
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Aprovação da lista dos Sistemas Estratégicos;
Aprovação do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios;
Aprovação do Plano Anual de Capacitação de TIC;
Aprovação do Plano de Projetos de TIC 2023;
Deliberação do setor responsável pelo Plano de Trabalho da ENTIC-JUD-TJMA;
Ações futuras.

 
O diretor Cláudio Sampaio iniciou a reunião do CGOVTIC com a explanação da

agenda. Afirmou que a aprovação dos planos possuem prazos e determinações internas e
do CNJ e relembrou que, de forma antecipada, cada tópico da agenda que possuía um
documento foi enviado, por e-mail e pelo Digidoc, para conhecimento prévio.

Iniciando pela lista de sistemas estratégicos, explicou que a mesma originou-se de
identificação dos sistemas que são disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e
classificados de acordo com a importância no suporte ao processo de negócio do tribunal.
Foi apresentada a lista dos sistemas a serem classificados. O Desembargador Rachid
defendeu a necessidade do Sistema Vínculos ser considerado prioritário pois o sistema é
utilizado pelo Laboratório de DNA que atende diretamente à população, além de já ter
recebido a 4° certificação ISO 9000, sendo aprovado a classificação pelos membros. O
magistrado Ferdinando questionou se o sistema Voto Online impediria o trabalho caso o
mesmo ficasse fora do ar. Antonio, Coordenador de Sistemas de Informação, respondeu
que esse sistema é de uso opcional, por isso não teria a capacidade de inviabilizar a
atividade. O magistrado Ferdinando também questionou sobre o sistema DJe. Antonio
respondeu que todo o processo judicial é publicado no diário nacional e os administrativos
são publicados no DJe, motivo pelo qual não foi considerado, então, ser um sistema
essencial.

Em relação ao Plano de Gestão de Continuidade de Negócios, o diretor Cláudio
explicou seu objetivo ressaltando que o plano a ser aprovado trata da continuidade dos
negócios dos ativos de responsabilidade da Diretoria de Informática no âmbito de suas
competências. O Diretor de Informática ressaltou que seria necessário que o Tribunal
criasse um Plano de Continuidade de Negócio amplo que tratasse de todos os ativos
estratégicos, acrescentou ainda que o referido plano é um dos itens mensurados pelo
iGovTIC. O desembargador Jorge Rachid aproveitou o tema para questionar sobre a
aprovação do orçamento dos investimentos em segurança, onde foi respondido pelo senhor
Cristiano, membro da Diretoria Financeira, que ocorrerá a garantia do orçamento para as
contratações da Diretoria de Informática. Cláudio informou que o Plano de Gestão de
Continuidade de Negócios será revisado e alterado após a conclusão do novo Datacenter e
à cada avanço na área. O servidor Rodrigo destacou a preocupação da Diretoria de
Informática em relação ao Plano de Gestão de Continuidade de Negócios, para que o
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mesmo seja tratado para além do domínio dos ativos de tecnologia. Sugeriu-se que este
plano seja ampliado de forma institucional e corporativo, abrangendo outras áreas do
Tribunal de Justiça do Maranhão para garantir a continuidade de negócios. Citou exemplos
para demonstrar tal situação. Demonstrou as motivações para a instituição do Plano de
Gestão de Continuidade de Negócios; destacou o escopo dentro da TI, nos ativos que
suportam o PJe e relatou que o plano será evoluído. O diretor Cláudio comentou os planos
integrantes do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios (Plano de Gerenciamento de
Incidentes, Plano de Continuidade Operacional e Plano de Recuperação de Desastre),
destacando os objetivos de cada um e exemplificando o momento de atuação dos mesmos.

Em relação ao próximo item da agenda, Plano de Capacitação de TIC – 2023, foi
informado que o mesmo foi discutido internamente no Comitê de Gestão de Tecnologia da
Informação, contemplando necessidades internas e adequação ao orçamento; que muitos
dos itens do plano provém de uma fonte de necessidade: portarias e resoluções do CNJ
(PDPJ, ENTIC-JUD, ENSEC-PJ), treinamentos voltados para acessibilidade, resoluções
internas. O desembargador Rachid questionou se os treinamentos seriam realizados
através da ESMAM. Cláudio e Rodrigo informaram que os valores foram buscados no
mercado e que ainda não está definido qual instituição(ões) proverá(ão) o(s) treinamento(s).
Cláudio comentou que não consta despesa com treinamento que seja efetivado
externamente à cidade de São Luís. Informado o valor total dos treinamentos do Plano de
Capacitação de TIC – 2023 e que à medida que os mesmos forem realizados serão
prestados conta neste Comitê.

Iniciada a pauta da aprovação do Plano de Projetos de TIC 2023, o diretor Cláudio
mostrou a lista de projetos e logo de início, foram ressaltados, pelo desembargador Jorge
Rachid, dois (02) projetos considerados importantes: Projeto da Integração PJe com
consumidor.gov e o Projeto da Integração PJe com e-Carta. O desembargador perguntou
sobre um prazo para a conclusão do Projeto da Integração PJe com consumidor.gov e o
coordenador Antonio respondeu que, após a finalização das correções da nova versão do
PJe, que ocorrerá até o fim da semana, poderá iniciar o desenvolvimento do projeto e foi
dado um prazo de 60 (sessenta) dias para sua conclusão. Realizados comentários sobre a
abrangência de muitos projetos presentes na lista do Plano de Projetos de TIC 2023 e da
importância da matriz de priorização. Foram citados, de forma resumida, o objetivo de
alguns projetos. O diretor Cláudio informou que o procedimento para um novo projeto
solicitado após a aprovação do plano, será colocá-lo para avaliação da prioridade pelo
Comitê e inseri-lo no Plano de Projetos de TIC 2023. Também ressaltou que a análise da
priorização dos projetos, utilizando a matriz aprovada, está planejada para a próxima
reunião deste Comitê. O coordenador Antonio registrou duas observações sobre os
projetos: a priorização de projetos que promovam a estabilidade do funcionamento do PJe e
de projetos que possuem dependência de integrações externas que nem sempre estão
disponíveis. Sobre a dependência externa, o desembargador Rachid ressaltou que a
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cobrança dessa dependência externa é importante e deve haver uma cobrança interna
sobre a mesma.

O último item da agenda tratou da deliberação do setor responsável pelo Plano de
Trabalho da ENTIC-JUD, onde o diretor Cláudio prestou informações sobre a necessidade
de controle e monitoramento de todo o plano. Informou que as ações da Diretoria de
Informática estão sendo monitoradas internamente, mas das demais, não possui
informação. A servidora Bianca, membro representante da AGEM, realizou comentários
sobre a análise das ações do plano, sobre a posição da AGEM em não se opor em apoiar o
controle e pontuou que esse deve ser um trabalho em conjunto; sugeriu que fosse realizado
um levantamento do que já foi realizado, para iniciar de um ponto de acompanhamento
efetivo. Também comentou sobre uma interação entre as áreas que efetivam as ações e as
que devem encaminhar as informações ao CNJ. Como ações, sugeriu revisar o Plano,
verificar prazos, fazer atualizações e iniciar os processos pelo Digidoc para cada área
responsável. O diretor Carlos Anderson sugeriu que a cobrança das áreas poderia ser
realizada pela Diretoria Geral.

Após discussões, o CGovTIC deliberou conforme abaixo:
Aprovação da lista de sistemas estratégicos com ressalva quanto à classificação do
sistema Vínculos como estratégico.

1.

Aprovação do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios (PGCN) sem ressalva.2.
Aprovação do Plano de Capacitação de TIC - 2023 sem ressalva.3.
Aprovação do Plano de Projetos de TIC - 2023 sem ressalva. Cláudio informou sobre a
Ata resumida contendo a aprovação do PPTIC 2023 para assinatura imediata pela
questão da data limite de aprovação do mesmo, dia 30 de novembro de 2022.

4.

Deliberação do setor responsável pelo Plano de Trabalho da ENTIC-JUD-TJMA: a
Diretoria Geral será o setor responsável pelo monitoramento e controle, com o auxílio
da AGEM.

5.

Ao final da apresentação, o diretor Cláudio apresentou as ações futuras:
Publicar no portal do TJMA lista de sistemas de informação estratégicos;
Publicar no portal do TJMA o Plano Anual de Capacitação de TIC;
Publicar PPTIC 2023 em normativo específico com aprovação da Presidência do
Tribunal;
Apresentar resultado da priorização de projetos PPTIC 2023 na próxima reunião
CGovTIC;
Proceder com as ações deliberadas quanto ao Plano da ENTIC-JUD.

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

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

São Luís, 21 de Novembro de 2022.
 

Desembargador JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Matrícula 34777

Desembargador RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 176362

FERDINANDO MARCO GOMES SEREJO SOUSA
Coordenador da Secretaria Judicial Única Digital da Fazenda Pública

Gabinete do Juiz Auxiliar Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa
Matrícula 93872

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Diretor da Secretaria da CGJ

Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ
Matrícula 155846

CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA
Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça

Gabinete do Diretor Geral
Matrícula 193474

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação

Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

CRISTIANO DE JESUS SOUSA DE ABREU
Coordenador de Orçamento

Coordenadoria de Orçamento
Matrícula 120477
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LUIZ GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO
Assessor Técnico da Diretoria Administrativa

Diretoria Administrativa
Matrícula 204081

PATRYCKSON MARINHO SANTOS
Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista

Divisão de Serviços e Obras
Matrícula 172791

RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO
Supervisor de Sistemas Informatizados de Gestão de Pessoas

Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 99689

BIANCA GIORDANA PINTO SOARES
Assessora Especial de Planejamento e Gestão

Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização
Matrícula 107656
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