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Memória 

 Marcelo Lauriano (CNJ) proferiu mensagem de boas-vindas aos participantes e, apesar do reduzido 

quórum, propôs que fossem discutidas eventuais considerações que o grupo já possuísse em relação 

à minuta de texto de revisão da Resolução 99/2009.  

 Antônio (TJMG) ponderou que nos moldes em que se encontra, a proposta da minuta oferece 

dificuldades para aqueles tribunais que já se encontram com os seus planejamentos de TIC adiantados 

se alinharem à proposta em questão. Isso porque, especificamente no caso do TJMG, o modelo de 

alinhamento adotado no Planejamento Estratégico Institucional foi concebido em relação direta com 

os Macrodesafios contidos na Resolução 198/2014 e não em relação aos temas tradicionalmente 



incorporados nesse tipo de instrumento tais como Sociedade, Eficiência Operacional, Processos 

Internos, Recursos, etc.  

 Nessa linha, sugeriu que a proposta de minuta poderia conter diretrizes gerais de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, as quais seriam seguidas na elaboração dos planos de TIC dos tribunais. 

Essas diretrizes seriam basicamente os objetivos estratégicos já contidos na proposta de minuta 

acrescidos de aprimoramentos quando for o caso. 

 Luiz Felipe (TJRS) se posicionou no mesmo sentido das sugestões apresentadas pelo TJMG. 

Expressou, ainda, a opinião de haver necessidade de uma análise mais detalhada dos indicadores 

contidos no anexo do documento da minuta tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à sua 

quantidade. 

 Marcelo Lauriano (CNJ) informou que a proposta de criação da EGTIC foi baseada nas práticas do 

MPOG, o qual criou uma Estratégia Geral de TIC direcionada a todos os subordinados ao SISP nos 

mesmos moldes que serviram de base para o texto de minuta apresentado pelo CNJ. Ressaltou que 

através desse modelo haveria possibilidade de acompanhar a evolução dos Tribunais e realizar 

comparação de atingimento das metas de cada órgão. Ponderou, ainda, que apesar do modelo 

adotado ter se baseado em um normativo criado no âmbito de outro poder (Executivo), a proposta de 

minuta valorizou o alinhamento das diretrizes de TIC ao Macrodesafio do Judiciário relacionado à área, 

qual seja, “Melhoria da infraestrutura e governança de TIC”. 

 Por fim, o grupo acordou em relação à sistemática de trabalho a ser adotada para os trabalhos de 

revisão da Resolução 99/2009, que se dará da seguinte forma: revisão e aprimoramentos do texto 

base e em seguida o mesmo trabalho realizado sobre o anexo. Tal iniciativa é necessária para acelerar 

os trabalhos tendo em vista que deverão existir somente até o fim de ano, cerca de 4 ou 5 sessões do 

Plenário do CNJ. 

 Esgotados as ponderações, Marcelo Lauriano (CNJ) encerrou a reunião agradecendo a colaboração 

dos participantes e marcou para a data de 23/10 (sexta-feira), às 10h, a realização da próxima reunião 

do grupo para apresentação dos aprimoramentos da minuta de Resolução 99/2009. 

 

 

 

 

Deliberações 

 

 Próxima reunião do Comitê (VIDEO) dia 23/10 às 10h:  
 

 

Brasília, 14 de outubro de 2015. 
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