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TJRN obtém índice de Maturidade Aprimorada em TI do CNJ e
sobe várias posições no ranking nacional
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Diagnóstico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aponta o avanço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte na
melhoria de sua performance na área de Tecnologia da Informação, estabelecendo o Poder Judiciário potiguar como
um dos melhores do país com base em critérios como governança, gestão e infraestrutura. É o Levantamento de
Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário iGovTICJUD 2018.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte alcançou índice de Maturidade Aprimorada, com 0,76 pontos. O Poder
Judiciário potiguar conseguiu ﬁcar em quinto lugar entre os tribunais estaduais brasileiros, mesma posição obtida
entre os 35 tribunais estaduais e federais de pequeno porte. No geral, dentre os 92 tribunais brasileiros, o TJRN ﬁcou
em 15º lugar. “Esse resultado é reﬂexo das boas práticas que a Secretaria de Tecnologia da Informação (Setic) tem
realizado nas áreas de Gestão e Governança de TIC, a partir dos investimentos executados pelo TJRN e as ações da
nossa equipe de gestores, que, a meu ver, é bastante qualiﬁcada” Comemora Gerânio Gomes, Secretário da Setic do TJ
potiguar.

A evolução é nítida nos últimos dois anos. Na classiﬁcação quanto a categoria dos Tribunais Estaduais, o TJRN subiu da
27ª posição em 2016, passando pela a 18ª, no ano passado, e agora ﬁgura em 5º lugar. “Pedi ao presidente
sensibilidade ao olhar para nós e demonstrei que o investimento em tecnologia do Judiciário é um caminho sem volta,
e ele nos atendeu”, lembra Gerânio, ao aﬁrmar que a administração atual priorizou a implementação de avanços na
estrutura tecnológica do Tribunal.

Para avaliar o nível de maturidade em Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário, o
Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CNGTIC.PJ) elaborou no ano de 2016, com
base em práticas de governança e de gestão previstas em leis, regulamentos, normas técnicas e modelos
internacionais de boas práticas, questionário composto por tópicos subdivididos entre o domínio de Governança e
Gestão de TIC e o domínio de Infraestrutura de TIC.

Em 2018, esse levantamento ocorreu no mês de julho e contou com a participação de 92 órgãos, os quais foram
classiﬁcados, de acordo com as notas obtidas entre os níveis de maturidade “Baixo”, “Satisfatório”, “Aprimorado” e
“Excelência”. O resultado preliminar desse trabalho constatou que as áreas de TIC dos órgãos do Poder Judiciário, de
forma geral, vêm apresentando considerável evolução nos seus índices de maturidade. Nenhum tribunal estadual
conquistou ainda o nível de excelência.

1 of 1

01/07/2019 14:31

