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1. INTRODUÇÃO 

 O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e comunicação (PDTIC) é um 

instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TI que visa 

atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade por um 

determinado período. 

          O planejamento de TI deve estar alinhado e integrado com o planejamento estratégico 

da Instituição e tem como objetivo estabelecer metas e ações da área de TIC. Além disso, é 

uma exigência governamental que tem como fundamento o Decreto–Lei N. 200/67, a 

Constituição Federal, além de diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União. 

 O PDTIC apresenta as ações de melhoria previstas para a evolução da área de TIC, 

com os indicadores e o planejamento de investimentos necessários para a sua execução, 

conformes com os objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico Participativo 

e o Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação e Comunicação. 

 

2. OBJETIVO 

 O objetivo principal deste documento é estruturar o projeto para elaboração do Plano 

diretor de TIC e estabelecer um entendimento geral quanto à Concepção, fundamentação e 

o planejamento das atividades, norteando o trabalho da equipe de elaboração e demais 

envolvidos no processo de elaboração do Plano diretor de TIC. 

O documento apresenta informações gerais, processo, metodologia, documentos e 

diretrizes a serem utilizados na elaboração do Plano diretor de TIC. 

a) Sistematizar o planejamento da gestão de TIC para o exercício, contemplando as 

necessidades de TIC do TJMT e oportunidades de melhorias na área de TIC; 

b) Organizar as ações, prazos, recursos financeiros, humanos e materiais, com 

vistas a eliminar eventuais desperdícios de recursos públicos, bem como 

prejuízos ao cumprimento dos objetivos institucionais (Resoluções do CNJ, nº 

182/2013 e nº 211/2015); 

c) Servir de base para a elaboração da proposta orçamentária da Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (CTI) para o ano fiscal subsequente; 

d) Servir de base para a elaboração do Plano de Contratações de Soluções de 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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e) Servir de base para a elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da 

Informação e Comunicação. 

3. PREMISSAS 

 Utilizar o processo de Gestão do Plano diretor de TIC instituído e implantado; 

 As áreas de negócio e de TI prestarão as informações necessárias ao Projeto de 

Elaboração do PDTI, que venham a ser solicitadas pelos membros da Comissão; 

 Patrocínio da alta administração; 

 Disponibilidade orçamentária e financeira 

 Recursos disponíveis para elaboração do Projeto – equipe capacitada 

 Participação ativa do Comitê Gestor de TIC na elaboração e aprovação do PDTIC 

 Participação ativa do Comitê de Governança de TIC no acompanhamento e 

homologação do PDTIC 

 

4. RESTRIÇÕES 

 Publicação do Planejamento estratégico participativo período 2021 a 2026; 

 Publicação de Resolução Estratégia Nacional de TIC para período 2021 a 2026; 

 Plano de contratações de TIC definido e publicado;  

 Recurso orçamentário e financeiro para executar as necessidades de contratações; 

 Limitação de agenda e disponibilidade dos membros dos Comitês Gestor de TIC e 

Governança de TIC; 

 

5. PROCESSO DE TRABALHO  

Será utilizado para elaboração do Plano diretor de TIC , o processo de Gestão do 

Plano diretor de TIC , que foi formalmente implantado através da Portaria n 981/2018-PRES 

que institui os processos de trabalhos contemplados no macroprocesso de Gestão 

Tecnológica da Cadeia de Valor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

O processo Gestão do Plano Diretor de TIC contempla os fluxos de elaboração, 

acompanhamento e revisão do Plano Diretor de TIC, observando que o acompanhamento 

das ações do PDTIC vigente deverá ser realizado quadrimestralmente e visa monitorar e 

avaliar a implementação das ações, com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos 

de negócio.  
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6. PAPEIS DO PDTIC 

Assim como no manual do SISP como no processo de trabalho de Gestão do PDTIC, 

registra-se os papeis do PDTIC 

 Presidente do Tribunal de Justiça,  

o Responsabilidade:  

o Assinatura da Portaria do PDTIC; 

o Patrocinador do Projeto 

  Diretoria Geral  

o Responsabilidade:  

o Analisar a Portaria de instituição do PDTIC; 

o Publicar a Portaria no sistema DJE – Diário Judiciário; 

 Comitê de Governança de TIC, 

 Responsabilidade: 

o Designar integrantes da equipe de elaboração do PDTIC; 

o Deliberar sobre a minuta do PDTIC; 

 

 Comitê de Gestão de TIC 

 Responsabilidade: 

o Processo de elaborar PDTIC 

o Analisar a necessidade de criação/revisão do PDTIC; 

o Definir abrangência do PDTIC; 

o Aprovar Plano de ação de TIC; 

o Aprovar inventários de necessidades de TIC; 

o Sub processo preparar informações para elaboração da Minuta 

o Priorizar as necessidades inventariadas; 

o Definir plano de ações de ações metas; 

o Planejar ações de Pessoal; 

o Planejar orçamento de ações; 

o Planejar gerenciamento de riscos. 

o Deliberar minuta do PDTIC; 

o Submeter minuta do PDTIC ao Comitê de Governança de TIC 

 

[MJFdLS1] Comentário: “Membro da 
alta administração no nível hierárquico 
mais alto da organização. Nos ministérios, 
são os Ministros. Nas autarquias e 
fundações, correspondem aos Presidentes. 
A autoridade máxima é o principal 
patrocinador do projeto de elaboração de 
PDTI. Nesse papel, ele deverá prover 
recursos, aprovar o Plano de Trabalho, 
tomar as decisões mais importantes, 
definir premissas e diretrizes gerais, 
aprovar e publicar o PDTI, formalizando-o. 
O papel do patrocinador é crucial no 
projeto e pode fazer toda a diferença em 
seu sucesso ou fracasso.” 
 

[MJFdLS2] Comentário: Observações 
do curso de PDTIC 

o“Um mecanismo importante de 
Governança de TI. O Comitê é 
formado por representantes das 
áreas de negócio e de TI e tem a 
função de dirigir o alinhamento 
das ações e investimentos com os 
objetivos estratégicos e de 
monitorar os resultados do 
desempenho da TI. No nosso 
método, é o responsável pela 
manutenção do PDTI.”   
o 
o 
oDeterminações da Portaria  N. 
742/2019-PRES, DE 10 DE 
JUNHO DE 2019. 
oV - Acompanhar e 
homologar os trabalhos do 
Comitê de Gestão de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação e do Comitê 
Gestor de Segurança da 
Informação (CGSI); 

 
 

[MJFdLS3] Comentário: Determi
nações da Portaria  N. 742/2019-
PRES, DE 10 DE JUNHO DE 2019. 
oArt. 6°atribuições do Comitê de 
Gestão de TIC 
oI - Elaborar e aprovar os planos 
táticos e operacionais, 
encaminhando-os ao Comitê de 
Governança de TIC, para ciência 
e homologação; 
oV - Elaborar e aprovar o Plano 
Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) e suas 
revisões, em consonância com o 
Plano Estratégico de Tecnologia 
da Informação (PETIC); 
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 Equipe de Elaboração do PDTIC  

 Responsabilidade: 

o Elaborar portaria de equipe de elaboração do PDTIC 

o Sub processo: Analisar necessidades de elaboração/revisão do PDTIC 

o Elaborar Agenda de trabalho; 

o Definir metodologia; 

o Consolidar documentos estratégicos; 

o Identificar estratégias da organização; 

o Identificar princípios e diretrizes; 

o Consolidar informações no Plano de ação; 

o Realizar o levantamento das necessidades; 

o Consolidar inventário de necessidades; 

o Alinhar as necessidades de TIC as estratégias da organização; 

o Elaborar minuta do PDTIC; 

o Elaborar portaria de instituição do PDTIC; 

o Encaminhar portaria do PDTIC a Diretoria Geral; 

7. METODOLOGIA APLICADA 

Para a elaboração do Plano de Trabalho do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação será utilizada a metodologia adaptada do SISP - Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação – SISP. Essa metodologia orienta a elaboração do 

PDTIC em três fases principais: Preparação, Diagnóstico e Planejamento, conforme 

diagrama a seguir: 
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Figura 1 - Fluxo do Macroprocesso de Elaboração do PDTIC 

7.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO 

A primeira fase da elaboração do PDTIC é a Preparação. Essa fase reúne aspectos 

decisórios de caráter superior, incluindo a aprovação de documentos e atividades 

diretamente voltadas à elaboração do Plano de Trabalho, o qual orientará a condução da 

elaboração do PDTIC.  

7.1.2. FASE DE DIAGNÓSTICO 

A fase de diagnóstico caracteriza-se por buscar compreender a situação atual da TIC 

na organização para, em consonância com esse quadro, identificar as necessidades 

(problemas ou oportunidades) que se espera resolver.  

Tendo em vista a existência de um Planejamento Estratégico de TIC, tal artefato se 

torna o principal norteador para o inventário das necessidades de informação, sistemas e 

contratações.  

7.1.3. FASE DE PLANEJAMENTO 

A fase de planejamento caracteriza-se por planejar o atendimento das necessidades, 

estabelecendo os planos e as ações adequadas para o alcance dos objetivos esperados. 

Nessa fase são contempladas as atividades relacionadas à priorização das necessidades e 

planejamento de metas e ações, abrangendo aspectos pessoal, orçamentários e riscos. 

8. ATIVIDADES DO PLANO DO TRABALHO – FASE PREPARAÇÃO 

8.1.1. Definir abrangência e período do PDTIC 

O plano diretor de TIC terá a mesma validade do Planejamento estratégico. 

Participativo considerando o período de 2021 a 2026. 

A revisão do PDTIC terá periodicidade anual com intuito de atender as necessidades 

estratégias organizacionais, e possibilitar atualizações em relação a PPA, PTA e plano de 

contratações. As revisões serão submetidas ao Comitê Gestor de TIC e ao Comitê de 

Governança de TIC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
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8.1.2. Definir a Equipe de Elaboração do PDTIC 

A equipe de Elaboração do PDTIC será composta pelo Coordenador de TIC , por 

integrantes da equipe de Governança e Gestão de TIC e por demais integrantes das áreas 

finalísticas. 

Inserir os nomes dos integrantes e a portaria de instituição 

 Thomás Augusto Caetano 

 Maria José F. Lima Shimakawa 

 Roberto Franco 

 Lucio 

 Coplan? 

 

8.1.3. Consolidar documentos de referência 

No PDTIC serão utilizadas as normas e legislações referentes a estratégias 

públicas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 

Observando que a vigência da Resolução Nº 211/2015, Planejamento Estratégico 

Participativo e PETIC – Planejamento estratégico de TIC possuem vigência até dezembro 

de 2020, observa-se que Planejamento Estratégico Participativo, está em elaboração 

previsto para período de 2021 a 2026. Em relação a resolução de estratégia Nacional, 

aguarda-se a publicação de nova resolução pelo CNJ e consecutivamente a elaboração de 

PETIC. 

 

ID 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 
DESCRIÇÃO 

DR1 
Resolução CNJ – 
aguardando publicação 

Instituiu a estratégica Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC - JUD) do Conselho 
Nacional de Justiça. 

DR2 

Planejamento Estratégico 
Participativo 2021-2026 - 

aguardando publicação 

Documento que trata do planejamento estratégico 2021 a 
2026 traçado pela Administração.  

DR3 PETIC - Planejamento 
Dispõe sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Poder Judiciário de Mato 

[MJFdLS4] Comentário: Para tanto, o 
Comitê de TI escolhe e designa a equipe do 
projeto de elaboração do PDTI. Esta equipe 
tomará muitas decisões de nível 
estratégico, para oferecer ao Comitê de TI 
documentos já bastante refinados e que 
valorizem a decisão do Comitê. Sugere-se 
que a equipe seja formada por assessores 
do titulares das áreas finalísticas, com 
perfil de analista de negócio. 
 
“É responsável por executar boa parte da 
elaboração do PDTI, ou seja, é a equipe 
que realmente põe a mão na massa. Os 
membros da equipe são designados pelo 
Comitê de TI, que deve indicar servidores 
tanto das áreas finalísticas quanto da área 
de TI, ou seja, a equipe de elaboração do 
PDTI não deve ser composta 
exclusivamente por servidores da área de 
TI.” 
 
 
Para tanto, o Comitê de TI escolhe e 
designa a equipe do projeto de 
elaboração do PDTI. Esta equipe 
tomará muitas decisões de nível 
estratégico, para oferecer ao Comitê de 
TI documentos já bastante refinados e 
que valorizem a decisão do Comitê. 
Sugere-se que a equipe seja formada 
por assessores do titulares das áreas 
finalísticas, com perfil de analista de 
negócio. 
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ID 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 
DESCRIÇÃO 

Estratégico de TIC. 

Aguardando publicação 

Grosso – Aguardando publicação da resolução CNJ 

DR4 
Política de Segurança da 
Informação, Resolução nº 
11/2013/TP - TJMT. 

Dispõe sobre o controle de acesso de usuários aos serviços, 
e-mail, internet, intranet e redes sociais para os usuários, 
licenciamento e utilização de software e manutenção de 
equipamentos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso. 

DR5 
Diretrizes para Contratações de 
Solução de TIC. 

RESOLUÇÃO Nº 182, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013.  

Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de 
Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos 
submetidos ao controle administrativo e financeiro do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

DR6 Organograma da CTI. Organograma descrevendo a hierarquia interna da CTI. 

DR7 PMBoK 5ª Edition. É um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos. 

DR8 COBIT 5.0. 
É um guia de boas práticas apresentado como framework, 
teste dirigido para a gestão de tecnologia de informação (TI). 

DR9 
ITIL® 2011. 

 

É um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na 
infraestrutura, operação e manutenção de serviços 
de tecnologia da informação (TI).  

DR10 
Guia de Referência do PDTIC 
v.2.0 

 

DR11 Plano Plurianual  

DR12 Plano diretor de TIC -2019-2020  

A equipe de elaboração poderá incluir novos princípios e diretrizes no decorrer 

dos trabalhos de elaboração da minuta do PDTIC. 

8.2. Identificar estratégias da organização 

Missão, visão e objetivos estratégicos da instituição do Planejamento 

Estratégico Participativo 2021 a 2026. 

8.3. Identificar princípios e diretrizes 

Nessa atividade são definidos princípios e diretrizes que norteiam a elaboração 

do documento.  

Podem ser utilizadas diretrizes, padrões, normas e orientações das políticas do 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_de_informa%C3%A7%C3%A3o
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ID PRINCÍPIOS  

P1 Atendimento as leis e normas e vigentes aplicáveis  

P2 Alinhamento dos objetivos institucionais de TIC à estratégia institucional de TIC 
do PJMT 

P3 Adoção de boa praticas na gestão de TIC 

P4 Planejamento de investimento e custeio de TI 

P5 Disponibilidade e continuidade da infraestrutura de TI. 

P6 Preservar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade da 
informação 

P7 Gestão de Recursos de TIC 

P8 Foco nas necessidades dos clientes 

P9 Capacitação da equipe de TIC 

 

ID DIRETRIZES Princípios relacionados 

D1 
Instituir a Estratégia Nacional de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Poder Judiciário. 

P1 

D2 

Contemplar as metas nacionais e iniciativas 

estratégicas nacionais aprovadas nos Encontros 

Nacionais do Judiciário e direcionadas para a 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 

P1 

D3 
Seguir o Planejamento aprovado no PDTIC P1 

D4 

Alinhar as contratações de TIC com Planejamento 

Estratégico Participativo, Planejamento Estratégico 

de TIC e com PDTIC conforme Resolução 182/2013 

do CNJ. ( ver  como acrescentar as INs) 

P1, P2 
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D5 

Planejar o orçamento de ações de TIC primando 

pela ordem: 

a) A manutenção dos serviços do atual portfólio de 

TIC, em operação, desde que considerados ainda 

relevantes, e a infraestrutura necessária para mantê-

los; 

b) Os projetos em andamento, desde que 

considerados ainda relevantes, e a infraestrutura 

necessária para mantê-los; 

c) Os projetos novos validados e aprovados pela alta 

administração. ( Observar a possibilidade incluir a 

necessidade de acréscimo de investimento anual) 

P4 

D6 

Prover para que todos os serviços e processos de TI 

críticos para a organização sejam monitorados 

(planejados, organizados, documentados, 

implementados, medidos, acompanhados, avaliados 

e melhorados). (verificar quais seriam processos 

críticos) 

P3 

D7 

Priorizar ações voltadas à normatização e ao 

aperfeiçoamento dos controles e processos de 

governança, de gestão e de uso da TIC, de modo a 

assegurar a entrega de resultados efetivos  

P3 

D8 

Promover a Implantação de Melhores Práticas de 

Governança de TIC,  alinhadas a estratégia 

organizacional 

P3 

D9 Promover suporte à Segurança da Informação P5, P6,P7 

D10 
Primar que o desenvolvimento de software esteja em 

conformidade com as Normativas:  Política de 

P1 
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Priorização e Política de segurança de 

Desenvolvimento de Software. 

D11 Primar pela satisfação dos usuários de TIC. P8 

D12 
Promover planos de capacitação e desenvolvimento 

da equipe de TIC 

P9 

D13 

Priorizar, sempre que possível, a adoção de 

mecanismos que assegurem a preservação de 

requisitos mínimos de sustentabilidade. 

P1 

D14 
Disponibilizar resultados de TIC P1, P3 

D14 
Dispor Infraestrutura de TIC compatível com as 

necessidades institucionais 

P5 

D15 
Planejar, coordenar e gerir os sistemas e serviços de 

TI da instituição 

P7 

A equipe de elaboração pode incluir novos princípios e diretrizes no decorrer 

dos trabalhos de elaboração da minuta do PDTIC 

9. ATIVIDADES DO PLANO DO TRABALHO – FASE DIAGNÓSTICO 

9.1.1. Planejar o levantamento das necessidades; 

As necessidades de TIC serão identificadas e consolidadas em um inventário 

de necessidades de TIC. Trata-se de identificar as necessidades relevantes e, em 

especial, as que têm potencial de ser atendidas. 

Para o levantamento das necessidades: De Informações, Serviços e Sistemas, 

serão encaminhados formulários com questionários para as áreas do Poder judiciário 

de Mato Grosso com prazo para respostas.  
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As necessidades de Processos e Pessoas, serão levantadas através de 

análise das normativas regulamentadoras de TIC do CNJ e através do resultado do 

PDTIC anterior. 

Para as necessidades de infraestrutura serão realizados workshops e 

entrevistas com os diretores e gerentes dos departamentos que compõem a CTI. 

E as necessidades de contratações serão identificadas através dos 

documentos: PPA, PTA, Plano de contratações de TIC, inventário de contratos de 

soluções em TIC, demandas de inovação, backlog de demandas, e objetivos 

estratégicos do Planejamento estratégico participativo; 

9.1.2. Consolidar o inventário de necessidades 

              Consolidar todas as necessidades de TIC levantadas junto as áreas através 

dos instrumentos citados no item planejar levantamento das necessidades de TIC 

9.1.3. Aprovar o inventário de necessidades de TIC 

Analisar as necessidades consolidadas no inventário e aprovar o inventário de 

necessidades de TIC  

10. ATIVIDADES DO PLANO DO TRABALHO – FASE PLANEJAMENTO 

10.1.1. Priorizar o inventário de necessidades de TIC 

Aplicar ferramentas e métodos de priorização nas necessidades listadas no 

inventário de necessidades de TIC  

10.1.2. Elaborar a Minuta do PDTIC 

 Realizar as atividades necessárias para elaboração da minuta do PDTIC, 

como: alinhar necessidades de TIC com as estratégicas da organização, definir 

planos de ações e metas, planejar ações de pessoal, de orçamento, gerenciamento 

de riscos. Consolidar minuta do PDTIC e encaminhar para aprovação do Comitê de 

Governança de TIC. 

10.1.3. Aprovar Minuta do PDTIC 
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Deliberar sobre a minuta do PDTIC 

10.1.4. Publicar PDTIC 

Elaborar Portaria de instituição do PDTIC e encaminhar para assinatura do 

Presidente e publicação do PDTIC 

 

11. CRONOGRAMA MACRO 

 Nome do Marco Data de Entrega  Responsável  

Fase de 
Preparação 

Elaborar Plano de Trabalho do PDTIC   

Instituir Portaria de equipe de Trabalho 
de elaboração do PDTIC 

  

Fase de 
Diagnóstico 

Realizar levantamento das necessidades 
de TIC 

  

Consolidar Necessidades de TIC   

Aprovar inventário de necessidades de 
TIC 

  

Fase de 
Planejamento 

Priorizar necessidades de TIC   

Elaborar Minuta do PDTIC   

Aprovar minuta do PDTIC   

Publicar PDTIC   

 

 

 

 


