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Instituído pela Portaria Nº 742 / 2019 – PRES - 10/06/2019

Reestrutura o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação e o Comitê Gestão de Tecnologia e o Comitê Gestor de
Segurança da Informação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 



Atribuições artigo 6º: Portaria Nº 742 / 2019 – PRES - 10/06/2019

I . Elaborar e aprovar os planos táticos e operacionais, encaminhando-os ao
Comitê de Governança de TIC para ciência e homologação;

II. Analisar, propor e executar as demandas de TI que envolvam medidas
preventivas e corretivas para o alcance de resultados estratégicos, sem prejuízo
da adoção de medidas urgentes e/ou emergenciais que deverão ser
documentadas para validação posterior;

III. Elaborar e propor ao Comitê de Governança de TIC os Plano de
Continuidade de Serviços essenciais de TIC, no que se refere aos serviços
administrativos, bem como o Plano Anual de Capacitação, tratado no art. 15 da
Resolução n. 211 do Conselho Nacional de Justiça;

IV. Elaborar e gerir o Plano Estratégico de TIC (PETIC);

.

Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 



Atribuições artigo 6º: Portaria Nº 742 / 2019 – PRES - 10/06/2019

V. 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);

VI. Propor o aperfeiçoamento das diretrizes de TI traçadas na Resolução n.
211/2015 do Conselho Nacional de Justiça e pelo Comitê de Governança de
TIC;

VII. Regulamentar o uso de sistemas e softwares no âmbito do TJMT,
encaminhando a normativa ao Comitê de Governança de TIC para ciência e
homologação;

VII . Avaliar a viabilidade de convênios e termos de cooperação na área de TI;

IX. Elaborar e submeter o plano de contratação de TIC (STIC) à aprovação do
Comitê de Governança de TIC.

Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 



Art. 6º: Portaria Nº 742 / 2019 – PRES - 10/06/2019

Parágrafo Único. Além das atribuições acima

estabelecidas, o Comitê de Gestão de TIC e seus

membros exercerão as atribuições previstas em outros

atos normativos existentes ou que venham a existir.

Art. 8º. Portaria Nº 742 / 2019 – PRES - 10/06/2019
As reuniões do Comitê de Gestão de TIC serão
realizadas mediante convocação do seu coordenador
(art. 5º, inc. I).

Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 



Estabelece a Estratégia 

Nacional de Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação (ENTIC-

JUD).

Art. 8,exige a constituição 

do Comitê de Gestão.

Resolução nº 211/2015



Indicador do nível de

cumprimento das Diretrizes

Estratégicas de Nivelamento

da Resolução 211/2015-CNJ

iGov-TIC – Art 32 da Res. 211/2015-CNJ

Viabilizadores

Governança

Gestão



IGOV TIC

• O iGovTIC-JUD é um índice de Governança de Tecnologia da Informação e

Comunicação desenvolvido com o propósito de permitir ao CNJ

identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e

Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário. Através

do Questionário de Avaliação Anual (elaborado pelo TCU e customizado

pelo CNJ para contemplar as diretrizes da Resolução CNJ nº 211/2015) é

possível identificar o nível de Maturidade do Perfil da Governança de TIC.

Nível de Maturidade iGovTIC-JUD

Baixo 0,00 ≤ iGovTIC-JUD < 0,40

Satisfatório 0,40 ≤ iGovTIC-JUD < 0,70

Aprimorado 0,70 ≤ iGovTIC-JUD < 0,90

Excelência 0,90 ≤ iGovTIC-JUD ≤ 1,00

Escala 
sugerida pelo 
CNJ



Seção: Políticas e Planejamento 

c. Responsável pelos planos táticos e operacionais, análise de
demandas, acompanhamento da execução de planos, estabelecimento
de indicadores operacionais, dentre outros, é formalmente instituído.

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

b. Composto pelo titular da área de Tecnologia da Informação e
Comunicação e gestores das unidades ou servidores responsáveis
pelos macroprocessos de governança e gestão, segurança da
informação, software, serviços e infraestrutura tecnológica.

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

Atribuições do Comitê de Gestão de TIC segundo IGOV TIC



Seção: Em relação a gestão de riscos

• d. toma decisões operacionais considerando os riscos tratados.. 

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota parcialmente
Seção: Em relação ao monitoramento:

• b. a Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhada e avaliada

periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC, especialmente quanto à sua efetividade.

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

• e. o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é acompanhado e avaliado

periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas..

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

• g. a Política de Gestão de Pessoas de TIC é acompanhada e avaliada periodicamente pelos Comitês

de Governança e de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.

iGov-Tic 2018 TJMT: Não adota

Atribuições do Comitê de Gestão de TIC segundo 
IGOV TIC



Seção: Em relação a Monitoramento

• h. o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação é 
acompanhado e avaliado periodicamente pelos Comitês de Governança e de Gestão de TIC 
quanto à efetividade das ações planejadas.                                                                                   

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

• i. o Plano de Capacitação de TIC é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de 
Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.

IGov-Tic 2018 TJMT: Adota parcialmente

• j.o Plano de Continuidade de Serviços de TIC essenciais para o órgão é acompanhado e 
avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações 
planejadas.

IGov-Tic 2018 TJMT: Iniciou plano para adotar

Atribuições do Comitê de Gestão de TIC segundo IGOV TIC



Resultados iGovTIC-JUD 2018 - Tribunais de Justiça 
Estaduais





Resultados do Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso no iGovTIC-JUD 2018



Força de trabalho mínima (Res. 211/215 – CNJ) 

202
colaboradores, 

sendo

131 servidores do 

quadro permanente.



Análise comparativa Resolução 211/2015-CNJ e dados do 
Gartner

Média para Governo constatada

pelo Gartner*  (167 empresas 

públicas pesquisadas)

* Relatório - Gartner IT Key Metrics Data (December 2018)

Nivelamento mínimo determinado 

pelo CNJ

Mão de obra

da casa

Terceirizados

83%

17%

Mão de obra

da casa

Terceirizados

65%

35%

it_key_metrics_data_2018_key_341745- Governo Estadual e Local.pdf


Em relação a força de trabalho  - Área Técnica (maio/2019)

17 efetivos
8%

14 comissionados
7%

Terceirizados 172
85%

Servidores PJ
31

15%



Análise comparativa Resolução 211 e TJMT

Mão de obra

da casa

Terceirizados

65%

35%

Mão de obra da 

casa

85%

15%

Terceirizados

TJMT – Maio/2019



Planejamento de atendimento a resolução 211/2015

PREPARAÇÃO

2017

• Contratação de serviços de 

suporte e infraestrutura

• Elaboração e refinamento 

do planejamento: PETIC e 

Projetos do PEP

IMPLEMENTAÇÃO

2018

• Contratação de serviços de 

suporte e infraestrutura

• Processos de Serviços

• Reestruturação inicial da 

equipe

APRIMORAMENTO

2019

• Processos de Segurança

• Processos de Software

Processos de Gestão

• Concurso Público para 

efetivos

GOVERNANÇA

2020

• Processos de Governança

• Reestruturação da Equipe



Resolução 211/2015 – CNJ – 24 

processos
Em seu Art. 12, a norma prescreve cinco macroprocessos  a serem implementados:

• Planejamento, orçamento, aquisições e contratações de 
soluções, projetos e capacitação;

I - macroprocesso de governança e de 
gestão

• Continuidade de serviços essenciais, incidentes de segurança e 
riscos;

II – macroprocesso de segurança da 
informação:

• Escopo e requisitos, arquitetura, processos de desenvolvimento 
e sustentação;

III – macroprocesso de software:

• Catálogo, requisições, incidentes ativos de microinformática e 
central de serviços;

IV – macroprocesso de serviços:

• Disponibilidade, capacidade, e ativos de infraestrutura e de 
telecomunicação corporativa

V – macroprocesso de infraestrutura:



PETIC – 2019 - 2020

PETIC - Aprimorar a Governança de TIC

Índice  de Governança de TIC                                                                       
Meta 2019 : Atingir o nível Satisfatório – 0,65         
Meta 2020 : Atingir o nível Aprimorado – 0,70 



Atendimento Resolução - n.º 211/2015 – CNJ - 2019

Elaboração e Instituição do PETIC - Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PETIC) do TJ/MT, para o período de 2019 a 2020.

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE 03 /2019 - Dispõe sobre
Planejamento Estratégico da Tecnologia da
Informação e Comunicação do PJMT

O PETIC foi instituído pela 
Resolução TJ-MT/OE Nº 03, de 
28 de março de 2019:

O PETIC é uma determinação da 
Resolução CNJ nº 211/2015

PETIC: 2019 a 2020, encontra-se disponível no 
endereço a seguir:

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/
100/820/Planejamento_Estrat%C3%A9gico_de_TIC_-
_PETIC_-_2019-2020.pdf

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/35/1227/Resolucao_TJ-MT_OE_32019.pdf
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/100/820/Planejamento_Estrat%C3%A9gico_de_TIC_-_PETIC_-_2019-2020.pdf


PETIC - Alinhamento com a Estratégia ENTIC-JUD



PETIC - Alinhamento com a Estratégia da 
Organização 



Gestão do Plano Estratégico de TIC

Contempla os fluxos de elaboração,
acompanhamento e revisão do Plano
Estratégico de TIC.

Processo de Gestão do Plano Estratégico de 
TIC

• Foi instituído pela Portaria nº 981/2018-PRES, de 27 de julho de 2018, que
estabeleceu os processos de trabalhos contemplados no macroprocesso Gestão
Tecnológica da Cadeia de valor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

O Comitê de Governança de TIC promoverá,
semestralmente, Reuniões de Análise da
Estratégia de TIC para acompanhamento dos
resultados das metas fixadas, podendo
promover ajustes e medidas para a melhoria
do desempenho (art. 3º).



Atendimento Resolução - n.º 211/2015 - CNJ

Revisão Geral do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(PDTIC) - é o desdobramento do Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PETIC).

OBS: Item a ser aprovado pelo Comitê de
Governança de TIC

O PDTIC deve ser criado
conforme determinação da
Resolução CNJ nº 211/2015:



Metodologia 

• A metodologia utilizada na elaboração do Plano foi adaptada da Secretaria
de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério de Planejamento,
Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG, utilizando-se como base o Guia de
Elaboração do PDTIC da SLTI, versão 2.0, de 2015.



Fase que reúne aspectos
decisórios de caráter superior:

Fase que busca compreender
a situação atual da TI na
Organização:

Fase na qual é planejado o
atendimento das
necessidades identificadas:

Aprovação de
documentos e atividades
diretamente voltadas à
elaboração do Plano de
Trabalho que irá orientar
a elaboração do PDTIC.

Identificação das
necessidades (problemas
ou oportunidades que se
espera resolver.

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



PDTIC  - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação  – 2019-2020



PDTIC  - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação  – 2019-2020



PDTIC  - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação  – 2019-2020



Cronograma de Atendimento do PDTIC- 2019-2020



Indicador do PDTIC – 2019-2020



Atendimento Resolução - n.º 211/2015 – CNJ - 2019
Normativas 

Portaria nº 742/2019-PRES:

Reestrutura o Comitê de Governança de Tecnologia da informação e comunicação , o comitê de Gestão da
Tecnologia da informação e comunicação e o Comitê de Segurança da Informação do Poder Judiciário.

Portaria nº 743/2019-PRES:

Recompõe o comitê Gestor de segurança da informação.

Portaria nº 744/2019-PRES:

Recompõe o comitê de Governança da tecnologia da informação e comunicação do Poder judiciário.

 As Portarias encontram-se publicadas no endereço a seguir:

http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1227

http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1227


Atendimento Resolução - n.º 211/2015 – CNJ - 2019

Normativas 

Portaria nº 1131/2018-PRES-CTI:

Institui a prestação de serviço extraordinário em sistema de plantão no âmbito da Coordenadoria de
Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de MT.

Portaria nº 964/2018-PRES-DGTJ:

Institui nova Política de Cópias de Segurança no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Resolução nº 011/2013/TP: ( em revisão)

Institui Politica de Segurança de Informação do Poder Judiciário de Estado de Mato Grosso.

 As Portarias encontram-se publicadas no endereço a seguir:

http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1227

http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1227


Atendimento Resolução - n.º 211/2015 – CNJ - 2019
Processos de trabalho Instituídos 

A Portaria nº 981/2018-PRES - instituiu os seguintes processos:

Processo de Gestão de Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Processo de Gestão do Plano diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Processo de Gestão de Capacitação;

Processo de Gestão da Política de Segurança;

Processo de Gestão de Catálogo de Serviços e Acordo de Níveis de Serviços;

Processo de Gestão de Requisições;

Processo de Gestão de Incidentes;

Processo de Gestão de Ativos de Microinformática;

Processo de Gestão da Central de Serviços;

Processo de Gestão de Monitoramento e Aferição.
 Os Processos encontram-se publicados no endereço a seguir:

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/C/53297#.XR0BUOhKiUk

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/C/53297#.XR0BUOhKiUk


Macroprocessos de Segurança;

Macroprocessos de Software;

Macroprocessos de Gestão 

(parcial);    

Macroprocessos de 

Infraestrutura;

Atendimento Resolução - 211/2015 – CNJ - 2019
Processos em Aprimoramento 2019



Atendimento Resolução - n.º 211/2015 – CNJ - 2019
Processos de trabalho Instituídos 

A Portaria nº 1011-PRES de 05 agosto de 2019 - instituiu os seguintes processos:

Processo Gerir Continuidade de serviços essenciais;

Processo Gerir Incidentes de segurança;

Processo Gerir Acessos e uso de recursos de TIC ;

Processo Gerir Mudanças

Processo Gerir Problemas;

Processo Gerir Disponibilidade;

Processo Gerir Capacidade;

Processo Gerir Ativos de infraestrutura e telecomunicação corporativa;

Processo Gerir Cópias de segurança (backup) e de restauração



Acompanhamento de Desempenho de TIC pelo Comitê de Gestor de TIC

O Comitê de Gestão de TIC 
responsável 

• Indicadores de PETIC; 

• PDTIC - Plano diretor de TIC

• Plano de capacitação; 

• Plano de contratações 



Acompanhamento de Indicadores do PETIC
índices mensais 

Indicadores PETIC Meta 
2019

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL

Índice de satisfação de usuário internos com serviços de 
TIC. 92% 98% 95,67% 97% 95% 96% 95%

93%

Índice de satisfação de usuário externos com serviços de 
TIC

65% 62% 74,36% 59% 90% 80% 91% 79%

Índice de serviços de TIC que atendem ao Acordo de Nível 
de Serviço (ANS).

83% 97% 96% 96% 95% 96% 97% 95%

Índice de disponibilidade do Sistema Judicial Eletrônico 

(Pje).
94,75% 100% 95% 97,50% 97,50% 95% 90% 90%

Índice de implantação dos principais processos de 
serviços de TI.

80% 0,00% 20% 40% 80% ___ ___
___

Índice de disponibilidade de serviço de redes. 99,7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Índice de disponibilidade de serviço de redes - comarcas 92% 99,95% 76,35% 63,20% ___ 94,80% 98,58% 75,98%

Índices de maquinas (PCS) dentro do prazo de vida útil 75% ___ ___ ___ 80% 59% 59% 59%

Índice do Plano de capacitação Executado 72% ___ ___ 21,74% ___ 65,22% ___ 65,22%



Acompanhamento de Desempenho de TIC pelo 
Comitê de Gestor de TIC 

Relatório do PDTIC vigente

• Os dados apresentados são 
do PDTIC vigente.  

• O PDTIC passou por revisão 
para adequação em relação 
ao  PETIC e seu 
desdobramento.

• As ações não realizadas 
nesse PDTI foram alocadas 
nas necessidades da minuta 
do novo PDTIC 

• Minuta revisada do PDTIC 
está em homologação pelo 
Comitê de Governança de 
TIC



Realizado o levantamentos das necessidades 
junto as áreas em outubro de 2018

Necessidades passaram pela aprovação pelo 
Conselho Consultivo da Escola e 
Presidência.

De acordo com a aprovação das necessidades 
de capacitação foi confeccionado o Plano de 
capacitação.

Acompanhamento de Desempenho de TIC pelo Comitê de Gestor 
de TIC

PLANO DE CAPACITAÇÃO - 2019-2020



Plano de contratação de TIC 2019 - Aprovado

• Plano de contratações 
Aprovado pelo Comitê 
de Governança de TIC 
em 2018 e Pelo 
Presidente.



Acompanhamento do Plano de Contratações - 2019

Plano de Contratações 
contempla as contratações 
a serem concluídas em 2019



Acompanhamento do Plano de Contratações - 2019

• Gráfico contempla as 
aquisições previstas 
para iniciar em 2019 e 
finalizar em 2020.

• Obs.: Houve 
reprogramação de 
contratações do ano de 
2019 para 
2020,classificadas como 
Reprogramadas



Plano Orçamentário de TIC – 2019 - Créditos autorizados

Durante o ano é  comum ocorrer 
a suplementação deste 
orçamento por meio da 
suplementação oriunda de 
arrecadação própria do 
FUNAJURIS



Acompanhamento da execução Orçamentária



Acompanhamento da execução Orçamentária



Obrigado!

Thomás Caetano
Thomas.caetano@tjmt.jus.br

mailto:Thomas.caetano@tjmt.jus.br

