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Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

CGovTIC 
 

Ata da 1ª Reunião Ordinária em 2018 - 7/5/2018 

 
 
 Às dezesseis horas do dia sete de maio de dois mil e dezoito, na sala 

de reuniões do Gabinete da Diretora-Geral, em cumprimento à Instrução Normativa 

STJ/GP n. 5 de 28 de março de 2017, reuniram-se o Sr. Marcos Aurélio Pereira 

Brayner, Secretário-Geral da Presidência, a Sra. Sulamita Avelino Cardoso Marques, 

Diretora-Geral, o Sr. Luiz Claudio Soares de Almeida, Secretário de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (STI) em exercício, e o Sr. Luiz Otávio Borges de Moura, 

Assessor-Chefe da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica (AMG). 

Convidada a Sra. Carla Maria Braga e Souza, Assessora da Secretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (STI), responsável pelos assuntos 

relacionados à Governança de TIC. 

 O Sr. Marcos Brayner informou sobre a impossibilidade de participação 

da Exma. Sra. Ministra Laurita Vaz, Presidente do STJ, e que recebeu a sua 

autorização para representá-la. 

 O Sr. Luiz Claudio Almeida apresentou os resultados da execução do 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2017 e os 

principais projetos desenvolvidos para o Tribunal, além das ações internas para 

modernização dos processos de trabalho da Secretaria, constantes desse plano. Em 

complemento, foi relatado o número de demandas concluídas pela STI em 2017 

provenientes dos Comitês Gestores de Sistemas da Área Judicial e da Área 

Administrativa instituídos pela IN STJ/GP n. 5 de 28/3/2017. 

  A Sra. Sulamita Marques destacou a importância da criação dos 

Comitês e a transparência decorrente dos procedimentos em curso, como a 

comunicação do que é realizado pela STI periodicamente e as discussões por todos 

os Secretários e Assessores-Chefes com o fito de estabelecer as prioridades de 

execução das demandas sistêmicas. 
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 A Sra. Carla Braga informou que diante das iniciativas praticadas no 

PDTIC 2017, o STJ ascendeu o seu índice de Governança de TI (IGovTIC-JUD) no 

levantamento do Conselho Nacional de Justiça, em que o STJ passou de 3º 

(terceiro) lugar em 2016 para o 2º (segundo) lugar em 2017 na categoria Tribunais 

Superiores e, entre todos os tribunais do Poder Judiciário, 92 ao todo, saiu do 42º 

(quadragésimo segundo) lugar para 25º (vigésimo quinto) lugar. 

  O Sr. Luiz Claudio Almeida fez a exposição da revisão pela STI, em 

outubro de 2017, do Planejamento Estratégico de TIC - PETIC 2020 e ressaltou que 

esta foi a primeira gestão a executar uma revisão do seu plano estratégico de TIC 

após assumir a Secretaria, de forma a adequar os objetivos aos novos 

direcionamentos. A Sra. Carla Braga explicou as alterações de objetivos estratégicos 

de TIC e a criação de novos objetivos. 

 Em seguida, o Sr. Luiz Claudio Almeida apresentou o PDTIC para o 

ano de 2018, plano a nível tático, onde foram definidas 32 ações táticas para o 

cumprimento dos objetivos definidos no PETIC 2020. Para sua implementação, 

elaborou-se um portfólio de 77 projetos elencados pelas unidades da STI – Gabinete 

e Coordenadorias. Foi explicado também o orçamento incluído nesse plano para o 

ano de 2018: valores dos contratos vigentes e as despesas previstas para as novas 

contratações. 

 A Sra. Carla Braga explicou que foi gerado mais um livreto – Plano 

Operacional STI 2018, mais um nível de desdobramento no planejamento para 

2018. Esse plano contêm as ações operacionais relacionadas aos projetos do 

PDTIC e serão detalhadas em tarefas na ferramenta REDMINE – planos de ação 

das unidades. Foi demonstrado o alinhamento de todos os planos da STI aos 

objetivos estratégicos do STJ constantes do Planejamento Estratégico Institucional – 

Plano 2020. Ressaltou que todo esse investimento e aperfeiçoamento sobre o 

planejamento de suas atividades, fez com que a STI transitasse de 7º (sétimo) lugar 

para o 2º (segundo) lugar no Ranking do Alinhamento Estratégico do Tribunal. 

 Posteriormente, passou-se à apresentação, pelo Sr. Luiz Claudio 

Almeida, dos principais projetos constantes do PDTIC 2018. Além da continuação de 



 
 
 
 
 

 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 8 ago. 2018. 
 

projetos iniciados em 2017 (Julgamento Eletrônico e-Julg, eSocial, i-SGP e Projeto 

Básico Eletrônico e), foram destacados os novos projetos: Portal do Jurisdicionado, 

Chancela de Ministros para Mobile, Sistema Justiça 2.0 (módulos em ambiente web) 

e Computação Cognitiva no Sistema Justiça. 

 O Sr. Luiz Otávio Borges externou a preocupação com o real 

atendimento de demandas do Tribunal por meio da Computação Cognitiva e a 

necessidade de criação de projeto estratégico com esse fim para a definição e 

comunicação do escopo. O Sr. Marcos Brayner explicou a sistemática do projeto 

delineado para o STJ e como ele trará benefícios às atividades de classificação de 

processos na Secretaria Judiciária e de triagem de processos nos Gabinetes de 

Ministros, sem contar as inúmeras aplicações dessa tecnologia a outras atividades 

finalísticas desta Corte.  

  Vistos e avaliados os documentos, os membros do Comitê de 

Governança de TIC, decidiram pela elaboração de minuta de resolução para 

aprovação do PETIC 2020 - Revisão 2017 e do PDTIC 2018 pela Ministra 

Presidente e, submetida à sua deliberação, o encaminhamento desses planos ao 

referendo do Conselho de Administração. 

 Encerrou-se a sessão às 17 horas. 

 

 

Marcos Aurélio Pereira Brayner  

Representante da Ministra Presidente 

 

 

Luiz Claudio Soares de Almeida  

Secretário Executivo 

 


