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Introdução  
 
 

Planejamento Estratégico é o processo por meio do qual uma organização 
estabelece sua estratégia e toma um conjunto de decisões acerca da convergência da 
alocação de seus recursos, de forma a suportar a sua missão institucional e sua inserção 
no ambiente em que atua. 
 

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
TRT21 é um desdobramento dos Planejamentos Estratégicos superiores, de forma a definir 
uma estratégica visando melhor aproveitar e adequar a TIC do Regional para suportar a 
missão, a visão e os objetivos do Tribunal e do Poder Judiciário, considerando 
especialmente o crescente impacto e potencial de contribuição da TIC para o negócio.  

 
Histórico da Estratégia de TIC do TRT21 

 
O primeiro Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) do 

TRT21 foi aprovado pela Resolução nº 58 TRT21, de 16/12/2010, para o período de 
2010/2014, alinhado aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário. 

 
Desde então, o PETI 2010/2014 sofreu três atualizações em 2012, 2013 e 2014, 

sendo a primeira aprovada junto à Presidência e as duas últimas em Reuniões de Análise 
da Estratégia (RAE) realizadas pelo Comitê de TIC (CTIC), instituído pela portaria TRT-GP 
nº 89 de 29/01/2013. A versão de 2013 teve como principal objetivo a integração do PETI 
TRT21 com o Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho (SIGEST), instituído 
pela Resolução CSJT nº 122/2013. 

 
Próximo ao término do período de 2010/2014, todo o Poder Judiciário iniciou 

trabalhos de elaboração das novas estratégias institucionais e de TIC, com vigência 
2015/2020, conforme resoluções abaixo, dispostas em ordem cronológica: 

 
• Resolução CNJ nº 198, de 01/07/2014, que dispõe sobre o Planejamento e 

a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário; 
• Resolução CSJT nº 145, de 28/11/2014, que aprova o aprova o Plano 

Estratégico da Justiça do Trabalho para o período de 2015 a 2020 e dá 
outras providências; 

• Resolução Administrativa TRT21 nº 25, de 02/06/2015, que aprovou o 
Plano Estratégico Institucional 2015-2020 do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região (PEI-TRT21); 

• Resolução CSJT nº 158, de 27/11/2015, que aprova o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-
JT) para o período de 2015 a 2020 e dá outras providências; 

• Resolução CNJ nº 211, de 15/12/2015, que institui a Estratégia Nacional 
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-
JUD) para o sexênio 2015-2020; 

 
Considerando especialmente a Resolução CSJT nº 158/2015, que aprovou o 

PETIC-JT para o período de 2015 a 2020 e, no seu Art. 5º, determinou que os Tribunais 
Regionais do Trabalho deverão promover, até março de 2016, o alinhamento de seus 
planejamentos estratégicos de tecnologia da informação e comunicação ao PETIC-JT; a 
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Presidência do TRT21, através do Ato TRT-GP nº 769/2015, referendado pela Resolução 
Administrativa TRT21 nº 002, de 28/01/2016, estendeu a vigência do PETI 2010-2014 para 
2010-2015, até que Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
TRT21 (PETIC-TRT21) seja elaborado no primeiro trimestre de 2016, atendido por este 
documento. 

 
Por fim, faz-se necessário lembrar que este ciclo que ora se inicia deve ser 

encarado como um grande desafio no sentido de fortalecer uma cultura de gestão pautada 
na continuidade gerencial e na avaliação de resultados, traduzidos em metas. 

 
Diretrizes para o Planejamento Estratégico de TIC 

 
A condução do processo de elaboração do presente Plano Estratégico de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
(PETIC-TRT21) foi norteada pelas seguintes diretrizes, aprovadas em reunião do Comitê de 
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), instituído pela Portaria 
TRT-GP nº 831, de 18/12/2015: 

 
Equipes de Trabalho: 

• Equipe de líderes: Membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC); 
• Equipe de líderes ampliada: Servidores da Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (SETIC) detentores de CJ e FC; 
• Equipe de planejamento: Servidores atuantes no Setor de Segurança da 

Informação e Apoio à Governança de TIC (SETIC\SESAG). 
 

Alinhamento Estratégico: 
• Alinhamento com o planejamento e a gestão estratégica do Judiciário 

conforme estabelecido na Resolução CNJ nº 198, de 1º de julho de 2014; 
• Alinhamento com o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, conforme 

estabelecido na Resolução CSJT n.º 145, de 28 de novembro de 2014; 
• Alinhamento com o Plano Estratégico do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, conforme estabelecido na Resolução CSJT n.º 146, de 28 de 
novembro de 2014; 

• Alinhamento com o Plano Estratégico Institucional 2015-2020 do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região, conforme estabelecido na Resolução 
TRT21 nº 25, de 02 de junho de 2015; 

• Alinhamento com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) 2015-2020, conforme 
estabelecido na Resolução CSJT n.º 158, de 27 de novembro de 2015; 

• Alinhamento com a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) 2015-2020, conforme 
estabelecido na Resolução CNJ n.º 211, de 15 de dezembro de 2015; 

 
Metodologia: 

• Utilizar a ferramenta Balanced Scorecard (BSC) para medição e gestão de 
desempenho, a exemplo do plano estratégico institucional do TRT 21, bem 
como dos órgãos superiores do Poder Judiciário; 

• Incluir matriz de análise de ambiente (forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças); 

• Incluir matriz de objetivos estratégicos associando os objetivos de TIC aos 
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objetivos institucionais, inclusive dos órgãos superiores, de forma a 
garantir o alinhamento estabelecido; 

• Definir os projetos e iniciativas estratégicas; 
• Contemplar a análise/avaliação dos riscos estratégicos, conforme a 

Determinação 1 do Ofício CSJT-SG-CCAUD nº 10/2015 referente ao 
Acórdão de Auditoria CSJT-A-10581-35.2012.5.90.0000; 

• Seguir o processo de trabalho para Elaboração da Estratégia de TIC 
instituído pelo Tribunal. 

 
Na mesma reunião do CGTIC, ficou também instituído o Processo de Trabalho de 

TIC em anexo como norma de cumprimento obrigatório para Elaboração da Estratégia de 
TIC do TRT21. 

 
Balanced Scorecard (BSC) 

Na sua formulação, o PETIC-TRT21 seguiu a metodologia Balanced Scorecard, 
proposta na década de 90 pelos professores da Harvard Business School  David  P.  Norton  
e  Robert  S.  Kaplan.  A  metodologia,  desde sua utilização pelo Conselho Nacional de 
Justiça na elaboração do Planejamento Estratégico do Judiciário, vem sendo adotada como 
padrão no âmbito dos Tribunais para os seus processos de planejamento estratégico 
institucional e de TI. 
 

Indo além do suporte à elaboração da proposta de planejamento propriamente 
dita, o Balanced Scorecard é na verdade um sistema de gestão estratégica capaz de 
possibilitar a implementação da estratégia, mantendo-a como referencial central no 
gerenciamento da organização. 
 

A  concepção  do  Balanced  Scorecard  compreende  a  tradução  da visão e da 
estratégia de uma organização em um conjunto integrado de objetivos e indicadores que 
formam a base para um sistema de gerenciamento estratégico e de comunicação. O 
Balanced Scorecard é composto por mapa estratégico, temas, objetivos, indicadores e 
iniciativas, os quais serão conceituados ao longo deste documento. 
 
Projeto de Elaboração do PETIC-TRT21 2015-2020 

Considerando as diretrizes de planejamento estratégico de TIC estabelecidas 
pelo CGTIC, foi instituído um projeto de "Elaboração do PETIC 2015-2020", com o objetivo 
de Elaborar a estratégia de TIC do TRT21 para o período compreendido entre 2015 e 2020, 
em conformidade com os documentos motivadores elencados. 

O quadro abaixo identifica as principais equipes e papéis do projeto, cuja 
responsabilidade detalhada pode ser encontrada no processo de Elaboração da Estratégia 
de TIC, em anexo: 
Papel no 
projeto 

Nome do Contato Área/Função 

Dra. Joseane Dantas dos Santos  Desembargadora Presidente do Tribunal 

Marcos Sérgio Fonseca e Silva 
de Souza 

Secretário-Geral da Presidência 

Márcio de Medeiros Dantas Diretor Geral de Secretar ia 

Kléber de Medeiros Teixeira Secretário da Corregedo ria 

Rafael José Barbosa Andrade 
Secretário de Planejamento e Gestão 
Estratégica 

Equipe de 
líderes 
(CGTIC) 

Marcelo Marinho Ramos 
Secretário de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 
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Marcelo Marinho Ramos 
Secretário de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

Tarcísio Pinto Câmara 
Chefe do Setor de Segurança da Informação e 
Apoio à Governança de TIC 

Luciano Longhini de Lima Chefe do Setor de Apoio à Gestão de TIC 

Ciro Augusto Paula Torquato Chefe da Seção de Opera ção de TIC 

Luis Guilherme Zanlourensi Chefe do Setor de Infrae strutura de TIC 

Felipe Leite de Souza Neto 
Chefe do Setor de Relacionamento e Suporte 
Técnico 

Cláudio Delgado de Freitas Chefe da Seção de Sistem as de Informação 

Marcelo Martins Pinto 
Chefe do Setor de Sustentação a Sistemas 
Nacionais e Sistemas Estruturantes 

Moisés Freitas de Moura 
Chefe do Setor de Sistemas Administrativos e 
Portais 

Equipe de 
líderes 
ampliada 
(SETIC) 

Gileno Júnior da Rocha 
Chefe do Setor de Sistemas Jurídicos de 1ª e 
2ª Instância 

Tarcísio Pinto Câmara 
Chefe do Setor de Segurança da Informação e 
Apoio à Governança de TIC 

Endrigo Stêfanes Barros Freire  Servidor 

Epitácio Miguel de Lacerda 
Belmiro 

Servidor 

Equipe de 
planejamento 
(SETIC\SESAG) 

Adriano Xavier Carvalho Servidor 

Gerente do 
Projeto 

Tarcísio Pinto Câmara 
Chefe do Setor de Segurança da Informação e 
Apoio à Governança de TIC 

 
Considerando ainda o processo de Elaboração da Estratégia de TIC, em anexo, a 

Equipe de Planejamento buscou definir um plano de trabalho adequado à realidade do 
Tribunal, resultando nos seguintes etapas principais, pertinentes a este plano: 

1. Definições iniciais: Deliberação pelo CGTIC\Equipe de líderes sobre o Perfil 
Institucional, Diretrizes de Planejamento e Processo de Trabalho; 

2. Planejamento do projeto: Planejamento do projeto e compilação de documentos 
de alinhamento, realizados pela equipe de planejamento; 

3. Reunião inicial do projeto: Reunião com as Equipes de Líderes Ampliada e de 
Planejamento, realizada em 20/01/2016, para apresentação dos objetivos e 
motivadores do projeto, composição e envolvimento das equipes, entregas e 
marcos do projeto.  

4. Análise de ambiente: Levantamento de Forças, Fraquezas, Ameaças e 
Oportunidades levantadas pela Equipe de Líderes Ampliada; 

5. Oficina: Oficina com a Equipe de Líderes Ampliada para consolidação da Análise 
de Ambiente, levantamento de Objetivos Estratégicos, Metas, Indicadores, 
Iniciativas Estratégicos e Riscos Estratégicos de TIC. Essa oficina foi realizada 
durante os dias 28 e 29/01/2016.  

6. Minuta do PETIC-TRT21: Consolidação pela equipe de planejamento das 
informações levantadas na oficina, bem como elaboração de mapa estratégico e 
demais elementos necessários para compor a minuta de PETIC-TRT21. 
 
Os membros da Equipe de Líderes Ampliada tiveram acesso, prévio à oficina, aos 

seguintes insumos: 
• Resolução CSJT nº 158/2015 (PETIC-JT 2015-2020) 
• Resolução CNJ nº 211/2015 (ENTIC-JUD  2015-2020) 
• Modelo de Plano de Trabalho para atendimento à ENTIC-JUD 
• Plano Estratégico Institucional TRT21 2015-2020 
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A oficina contou com a participação de representantes de todos os membros na 
Equipe de Líderes Ampliada, os quais se mostraram empenhados e dedicados em elaborar 
um plano estratégico para a área de TIC que traduzisse as expectativas e a realidade do 
TRT21 e as formas de sua atuação em benefício da sociedade. Alguns chefes de setores 
precisaram ser representados na oficina, total ou parcialmente, por outros servidores de 
suas respectivas equipes, conforme abaixo: 

 
Nome do Contato Substituto  Área/Função  

Gilberto Coelho de Azevedo Neto 
Chefe do Setor de Infraestrutura de TIC em 
substituição 

Júlio César Barroso Pacheco 
Chefe do Setor de Sustentação a Sistemas 
Nacionais e Sistemas Estruturantes em 
substituição 

Davi Sales Pinheiro 
Chefe do Setor de Sistemas Administrativos e 
Portais em substituição 

Lirisnei Gomes de Souza 
Chefe do Setor de Sistemas Jurídicos de 1ª e 
2ª Instância em substituição 
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Perfil Institucional da TIC do TRT21  
 
O Perfil Institucional é constituído pela missão, visão de futuro e valores. A 

definição da identidade da organização, juntamente com a análise de ambiente, compõem o 
referencial estratégico que serve de base para o estabelecimento dos objetivos 
organizacionais. 

 
A Missão é a razão de ser da instituição. É uma razão de propósito ampla e 

duradoura.  A Visão reflete como a organização pretende ser no futuro. Os Valores são 
virtudes desejáveis ou características básicas positivas que a instituição quer preservar, 
adquirir ou incentivar. São princípios que norteiam as ações institucionais que orientam a 
conduta e o padrão de comportamento dos indivíduos. 

  
Missão da TIC  
 
Prover e manter serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas 
que viabilizem e priorizem o cumprimento da função institucional da Justiça do Trabalho. 
 
 
Visão de Futuro da TIC  
 
Ser reconhecida pela excelência dos serviços e soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – TIC no âmbito da Justiça do Trabalho. 
 
 
Valores da TIC  
 

• Acessibilidade : Democratizar e facilitar o acesso à Justiça; 
• Celeridade : Prezar pela agilidade nos trâmites judiciais e administrativos; 
• Consideração às peculiaridades regionais : Considerar as diferentes realidades 

regionais e as especificidades culturais no exercício da missão institucional; 
• Efetividade : Garantir, com eficiência e eficácia, a entrega de serviços e soluções de 

TIC que atendam às expectativas dos usuários; 
• Ética : Agir com honestidade, probidade, integridade, transparência e credibilidade em 

todas as suas ações e relações; 
• Inovação : Buscar soluções inovadoras para o cumprimento da missão institucional; 
• Responsabilidade Socioambiental : Atuar para a garantia da cidadania e para a 

gestão ambiental; 
• Valorização das pessoas : Incentivar a meritocracia, a melhoria contínua do 

relacionamento, o bem-estar e a satisfação pessoal e profissional; 
• Qualidade : Buscar a melhoria contínua nos serviços e soluções de TIC ofertados; 
• Cooperação : Atuar colaborativamente, de forma a atingir os objetivos comuns e 

racionalizar os recursos disponíveis; 
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Matriz de Análise do Ambiente de TIC do TRT21  
 

A Matriz de Análise de Ambiente possibilita a identificação das forças e fraquezas 
do ambiente interno, bem como oportunidades e ameaças do ambiente externo, que afetam 
a organização no cumprimento de sua missão. Na análise interna, focam-se os elementos 
presentes na própria instituição, mapeando e analisando seus pontos fortes e seus pontos 
fracos. Na análise externa, focam-se as interações entre a instituição e seu ambiente 
exterior, visando enumerar as oportunidades e as ameaças que, de alguma forma, 
produzem efeito sobre as atividades desenvolvidas pelo Tribunal. Para a realização da 
análise de ambiente, foi utilizada a ferramenta SWOT, sigla para os termos Strengths 
(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).  

 

Ameaças Oportunidades  

A
ná

lis
e 

do
 A

m
bi

en
te

 E
xt

er
no

 

• Aumento da demanda processual;  
• Contingenciamento de recursos 

orçamentários;  
• Cenário econômico desfavorável; 
• Falhas na comunicação entre unidades e 

órgãos da Justiça do Trabalho; 
• Ausência de padrão de estrutura 

organizacional de TIC na JT;  
• Baixa celeridade nas contratações 

nacionais; 
• Planejamento inadequado de implantação 

de sistemas nacionais. 
 

• Parcerias com outras instituições;  
• Novas tecnologias aplicáveis à Justiça do Trabalho;  
• Implantação e consolidação de sistemas nacionais;  
• Determinações e recomendações de órgãos 

Superiores (TCU/ CNJ/CSJT); 
• Anteprojeto de Lei para criação de estruturas 

organizacionais, inclusive de TIC; 
• Valorização da carreira de TIC no Poder Judiciário. 

 

 

Forças Fraquezas  

A
ná

lis
e 

do
 A

m
bi

en
te

 In
te

rn
o 

• Infraestrutura física e tecnológica;  
• Aperfeiçoamento e utilização do Processo 

Judicial Eletrônico;  
• Capacidade técnica dos servidores;  
• Parcerias entre os tribunais do trabalho;  
• Quadro especializado em TIC; 
• Vinculação da TIC diretamente à 

Presidência; 
• Comprometimento com conformidade.  
 

• Inadequação e/ou insuficiência dos quadros de 
pessoal;  

• Baixo comprometimento com a estratégia;  
• Demandas não previstas na estratégia e não 

priorizadas junto às já aprovadas; 
• Dificuldade de mudança cultural para adoção de 

boas práticas de Gestão de Projeto e Serviços de 
TIC; 

• Alta rotatividade do pessoal atuante na área de TIC;  
• Dificuldade de integração dos sistemas regionais 

com os nacionais; 
• Ausência de orçamento próprio de TIC; 
• Dificuldades para implementação de Plano de 

Capacitação para a área de TIC;  
• Ausência de política de remuneração adequada para 

a área de TIC, envolvendo meritocracia;  
• Ausência de estrutura organizacional adequada para 

a área de TIC; 
• Baixo monitoramento da Alta Administração nas 

atividades de TIC; 
• Baixo conhecimento de magistrados e servidores dos 

processos de trabalho de TIC; 
• Indefinição de alguns processos de trabalho; 
• Falta de iniciativas para motivação de pessoal de 

TIC; 
• Execução de atividades que não são atribuições 

específicas da área de TIC. 
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Mapa Estratégico de TIC do TRT21  

 
O mapa estratégico aglutina, através de uma representação gráfica de alto poder 

de comunicação, os diferentes elementos do modelo Balanced Scorecard. No mapa, a 
estratégia da organização pode ser comunicada de forma eficaz, por intermédio de um 
conjunto de objetivos estratégicos, que se encontram balanceados em diversas perspectivas 
e interligados por relações de causa e efeito. 
 

As perspectivas do Balanced Scorecard são “pontos de vista” referentes ao 
negócio e que representam os fatores-chave para uma visão integrada da organização. 
Cada perspectiva engloba um conjunto de objetivos estratégicos que retrata o que a 
organização pretende alcançar sob o ponto de vista de cada uma das dimensões do 
desempenho organizacional, assim como os principais desafios a serem enfrentados para o 
alcance da visão e o cumprimento da missão institucional. 
 

O TRT da 21ª Região optou por alinhar seu planejamento às perspectivas 
definidas pelo modelo utilizado pelo CNJ, que são: 

 
Sociedade : Esta perspectiva descreve os direcionadores estratégicos para o 

atendimento das necessidades e expectativas dos usuários do Tribunal e para o alcance das 
metas de nossa organização. 

 
Processos internos : Os processos internos indicam os objetivos que afetam os 

processos de trabalho relevantes para a melhoria constante da gestão. O bom desempenho 
dos processos internos sinaliza tendências para a perspectiva relativa à sociedade. 

 
Recursos : Esta perspectiva descreve como as pessoas, a infraestrutura e 

tecnologia e o orçamento se conjugam para sustentar a estratégia. As melhorias nos 
resultados desta perspectiva são indicadores de tendências para os processos internos. 

 
Os temas estratégicos são agrupamentos de objetivos relacionados a um mesmo 

assunto ou com relações de causa e efeito muito fortes. São os pilares centrais da 
estratégia, reunindo uma série de objetivos que formam uma hipótese estratégica coerente. 
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Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos 

Desenvolver competências técnicas e  
gerenciais com foco na estratégia 

Garantir a adequação dos quadros de pessoal  
de TIC para a execução da estratégia 

Primar pela satisfação do usuário de TIC 

Missão:  
Prover e manter serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que viabilizem e priorizem o  

cumprimento da função institucional da Justiça do Trabalho 

Visão de Fut uro:  
Ser reconhecida pela excelência dos serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC no âmbito da Justiça do Trabalho 

Mapa Estratégico de TIC do TRT21 
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Gestão de Pessoas e da Qualidade de Vida 

Eficiência Operacional 

Aprimorar a gestão e 
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Excelência no Atendimento 

Integração 

Aprimorar e fortalecer a 
integração e a interoperabilidade 

de sistemas de informação 
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Objetivos Estratégicos de TIC do TRT21 
 
Os objetivos estratégicos são os fins a serem perseguidos pela organização para 

o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro. Constituem 
elo entre as diretrizes de uma instituição e seu referencial estratégico. 

 
Associados aos objetivos estratégicos são formulados conjuntos de indicadores e 

metas que deverão, respectivamente, informar aos colaboradores e gestores o andamento 
da execução da estratégia elaborada pela organização, e estabelecer os níveis de 
desempenho ou melhoria para o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos. 
 

Por último, a implementação do Balanced Scorecard prevê a definição de um 
conjunto de iniciativas estratégicas, que podem ser definidas como o conjunto de ações 
necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos e ao preenchimento das lacunas de 
desempenho existentes entre o desempenho atual e as metas futuras. 
 

As iniciativas estratégicas correspondem a programas e projetos, de caráter 
estratégico, a serem desenvolvidos pela organização dentro do horizonte de tempo do 
planejamento. Em geral, algumas iniciativas, quando executadas em conjunto, podem estar 
contribuindo para o alcance de um ou mais objetivos estratégicos, aos quais se vinculam. 
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Perspectiva: Sociedade  

Tema Excelência no Atendimento. 

Objetivo 1  Primar pela satisfação do usuário de TIC. 

Descrição  Garantir que os sistemas e serviços de TIC sejam ágeis e de fácil utilização, dando 
retorno à sociedade e contribuindo para melhorar a imagem do Tribunal. 

Indicadores  

• ISUE - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços 
e sistemas nacionais de TIC fornecidos; 

• ISUER - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos 
serviços e sistemas regionais de TIC fornecidos; 

• ISUI - Índice de satisfação de usuários internos de TIC com serviços e sistemas 
nacionais e equipamentos fornecidos pela área de TIC; 

• ISUIR - Índice de satisfação de usuários internos de TIC com serviços, 
sistemas e equipamentos fornecidos pela área de TIC. 

 

Indicador 

ISUE - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços e sistemas 
nacionais de TIC fornecidos. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
80% de satisfação até 2020. 
 

(Linha 
de 

Base) 
60% 65% 70% 75% 80% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ISUE = (Nota Apurada / Nota Máxima) x 100 % 

  

Variáveis:  
• Nota Apurada = Nota apurada por questionário de avaliação de satisfação do usuário externo 
em relação aos serviços nacionais e sistemas nacionais.  
• Nota Máxima = Nota máxima que pode ser alcançada no questionário. 
 
Periodicidade de Acompanhamento e Apuração: Anual. 
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Indicador 

ISUER - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços e sistemas 
regionais de TIC fornecidos. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
80% de satisfação até 2020. 
 

(Linha 
de 

Base) 
60% 65% 70% 75% 80% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ISUER = (Nota Apurada / Nota Máxima) x 100 % 

 
Variáveis:  
• Nota Apurada = Nota apurada por questionário de avaliação de satisfação do usuário externo 
em relação aos serviços e sistemas regionais.  
• Nota Máxima = Nota máxima que pode ser alcançada no questionário.  
 
Periodicidade de Acompanhamento e Apuração: Anual. 
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Indicador 

ISUI - Índice de satisfação de usuários internos de TIC com serviços e sistemas nacionais e 
equipamentos fornecidos pela área de TIC. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
80% de grau de satisfação dos 
servidores com a qualidade dos 
serviços e sistemas nacionais e 
equipamentos fornecidos pela 
área de TIC, até 2020.  
 

(Linha 
de 

Base) 
60% 65% 70% 75% 80% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ISUI = (Nota Apurada / Nota Máxima ) x 100 % 
 
Variáveis:  
• Nota Apurada = Nota apurada por questionário de avaliação de satisfação do usuário interno 
em relação aos serviços e sistemas nacionais e equipamentos fornecidos pela área de TIC.  
• Nota Máxima = Nota máxima que pode ser alcançada no questionário. 
 
Periodicidade de Acompanhamento e Apuração: Anual. 
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Indicador 

ISUIR - Índice de satisfação de usuários internos de TIC com serviços, sistemas e equipamentos 
fornecidos pela área de TIC 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
80% de grau de satisfação dos 
servidores com a qualidade dos 
serviços, sistemas e 
equipamentos fornecidos pela 
área de TIC, até 2020.  
 

(Linha 
de 

Base) 
60% 65% 70% 75% 80% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ISUIR = (Nota Apurada / Nota Máxima) x 100 %  
 
Variáveis:  
• Nota Apurada = Nota apurada por questionário de avaliação de satisfação do usuário interno 
em relação aos serviços, sistemas e equipamentos fornecidos pela área de TIC.  
• Nota Máxima = Nota máxima que pode ser alcançada no questionário  
 
Periodicidade de Acompanhamento e Apuração: Anual 
 

 

Iniciativas Estratégicas 

Converter processos físicos em eletrônico (CLE) 
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Perspectiva: Processos Internos  

Tema  Eficiência Operacional.  

Objetivo 2  Aprimorar a gestão e governança de TIC.  

Descrição  
Aprimorar a estrutura organizacional de TIC, alinhando-a à estratégia de TIC, 
adotando as melhores práticas em governança, gerenciamento de projetos, 
processos e serviços de TIC.  

Indicador  IGOVTI – Índice de Governança de TI (iGovTI, conforme TCU). 

 

Indicador 

IGOVTI – Índice de Governança de TI (iGovTI, conforme TCU). 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Atingir a faixa “aprimorado”, até 
2020, na avaliação do iGovTI.  

In
ic

ia
l  

In
te

rm
ed

iá
rio

  

In
te

rm
ed

iá
rio

 

In
te

rm
ed

iá
rio

 

In
te

rm
ed

iá
rio

 

A
pr

im
or

ad
o 

Fórmula de Cálculo 

 
Periodicidade de Acompanhamento e Apuração: Anual. 
 
Observação: Os documentos relativos ao iGovTI, do TCU, estão disponíveis no sítio eletrônico do 
TCU em: http://portal.tcu.gov.br/comunidades/fiscalizacao-de-tecnologia-da-
informacao/atuacao/perfil-de-governanca-de-ti/ 
 

 

Iniciativas Estratégicas 
Contratar e Implantar Solução de Gestão de Serviços de TIC 

Implantar Processo de Gestão de Risco TIC 

Implantar Política de Segurança da Informação (PSI) 

Regulamentar a Gestão de Portfólio e Projetos de TIC 

Reestruturar a TIC 

Regulamentar Plantão de TIC 

Instituir Política de Gestão de Pessoas de TIC 

Implantar Plano Anual de Capacitação por Competência 

Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC 

Implantar Processo de Software 
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Perspectiva: Processos Internos  

Tema  Eficiência Operacional.  

Objetivo 3  Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade.  

Descrição  Estruturar os processos e as equipes responsáveis para garantir o adequado 
gerenciamento de serviços de TIC.  

Indicador ISI - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT, no prazo 
(segundo o ANS - Acordo de Nível de Serviço). 

 

Indicador 

ISI - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT, no prazo (segundo o ANS - 
Acordo de Nível de Serviço). 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
80% dos incidentes do PJe-JT 
resolvidos no prazo, até 2020.  
 

(Linha 
de 

Base) 
72% 74% 76% 78% 80% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ISI = (IR / TI) x 100 % 
 
Variáveis:  
• IR = Total de incidentes do PJe-JT solucionados no prazo. 
• TI = Total de incidentes ocorridos do PJe-JT solucionados no período avaliado ou em aberto 
com ANS expirado. 
 
Periodicidade de Acompanhamento: Trimestral. 
Periodicidade de Apuração: Anual. 
 

 

Iniciativas Estratégicas 

Implantar Processo de Software 

Contratar e Implantar Solução de Gestão de Serviços de TIC 
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Perspectiva: Processos Internos  

Tema  Eficiência Operacional.  

Objetivo 4  Aprimorar a gestão de riscos de TIC. 

Descrição  Prover recursos materiais e tecnológicos que permitam identificar, analisar e mitigar, 
de forma contínua, os riscos de TIC. 

Indicadores  • ISN - Índice de soluções nacionais críticas de TIC com riscos mapeados; 
• ISR - Índice de soluções regionais críticas de TIC com riscos mapeados. 

 

Indicador 

ISN - Índice de soluções nacionais críticas de TIC com riscos mapeados. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
100% dos riscos de soluções 
nacionais, consideradas críticas, 
mapeados.   
 

(Linha 
de 

Base) 
50% 75% 100% 100% 100% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula: 
 
ISN = (QSM / QT) x 100 % 
 
Variáveis:  
• QSM = Quantidade de soluções nacionais de TIC consideradas críticas que tiveram seus riscos 
mapeados. 
• QT = Quantidade total de soluções nacionais de TIC consideradas críticas. 
 
Periodicidade de Acompanhamento: Semestral. 
Periodicidade de Apuração: Anual. 
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Indicador 

ISR - Índice de soluções regionais críticas de TIC com riscos mapeados. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
100% dos riscos de soluções 
regionais, consideradas críticas, 
mapeados.   
 

(Linha 
de 

Base) 
50% 75% 100% 100% 100% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ISR = (QSM / QT) x 100 % 
 
Variáveis:  
• QSM = Quantidade de soluções regionais de TIC consideradas críticas que tiveram seus riscos 
mapeados. 
• QT = Quantidade total de soluções regionais de TIC consideradas críticas. 
 
Periodicidade de Acompanhamento: Semestral. 
Periodicidade de Apuração: Anual. 
 

 

Iniciativas Estratégicas 

Implantar Processo de Gestão de Risco TIC 

Implantar Política de Segurança da Informação (PSI) 
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Perspectiva: Processos Internos  

Tema  Integração  

Objetivo 5  Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação 

Descrição  Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de 
informação, utilizando padrões nacionais. 

Indicador  ISMNI - Índice de sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de 
Interoperabilidade (MNI). 

 

Indicador 

ISMNI - Índice de sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
80% dos sistemas judiciais 
aderentes ao Modelo Nacional de 
Interoperabilidade (MNI).   
 

(Linha 
de 

Base) 
80% 80% 80% 80% 80% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula: 
 
ISMNI = (QSMNI / QTS) x 100 % 
 
Variáveis:  
• QSMMI = Quantidade de sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade 
(MNI). 
• QTS = Quantidade total de sistemas judiciais.  
 
Periodicidade de Acompanhamento: Anual. 
Periodicidade de Apuração: Anual. 
 
 

Iniciativas Estratégicas  

Converter processos físicos em eletrônico (CLE) 
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Recursos  

Tema  Infraestrutura e Tecnologia.  

Objetivo 6  Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos.  

Descrição  
Promover o acesso à Justiça do Trabalho, democratizando a relação da população 
com os órgãos da JT, bem como garantindo equidade no atendimento à sociedade. 
Minimizar a indisponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos nacionais.  

Indicadores  • INPJE - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe-JT; 
• IPJE – Índice de Indisponibilidade Programada do PJe-JT. 

 

Indicador 

INPJE - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe-JT. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Máximo de 0,5% indisponibilidade 
anual não-programada do PJe-JT 
até 2020. 
 

3% 2% 1% 0,7% 0,6% 0,5% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
INPJE = (TINP / Tt) x 100 % 
 
Variáveis:  
• TINP = Tempo de Indisponibilidade Total Não-Programada do sistema PJe-JT4  

• Tt = Tempo total que deveria estar disponível no ano. 
 
Periodicidade de Acompanhamento: Mensal. 
Periodicidade de Apuração: Anual. 
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Indicador 

IPJE – Índice de Indisponibilidade Programada do PJe-JT. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Máximo de 3% indisponibilidade 
anual programada do PJe-JT até 
2020.  
 

6% 6% 5% 4% 3% 3% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
IPJE = (TIP / Tt) x 100 % 
 
Variáveis:  
• TIP = Tempo de Indisponibilidade Total Programada do sistema PJe-JT5  

• Tt = Tempo total que deveria estar disponível no ano. 
 
Periodicidade de Acompanhamento: Mensal.  
Periodicidade da Apuração: Anual. 
 

 

Iniciativas Estratégicas 

Manter Garantias de Softwares e Equipamentos 

Contratar e Implantar Site Backup 

Adequar o Monitoramento da Infraestrutura de TIC à ENTIC-JUD 

Contratar e Implantar Link de Internet Redundante 

Adequar Rede JT 

Contratar e Implantar Solução de Backup 

Contratar e Implantar Expansão do Storage 

Adequar Servidores e Ambiente Virtual 

Contratar e Implantar Solução de Gestão de Serviços de TIC 

Implantar Processo de Gestão de Risco TIC 

Implantar Política de Segurança da Informação (PSI) 
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Recursos  

Tema  Infraestrutura e Tecnologia.  

Objetivo 7  Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio. 

Descrição  

Adequar a infraestrutura de TIC para atender a demanda crescente gerada pela 
execução da estratégia da Justiça do Trabalho para os próximos seis anos, bem 
como, adequá-las aos normativos e requisitos legais, prezando pela sua renovação 
e evolução, de acordo com os padrões estabelecidos.  

Indicador  ICIM – Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC. 

 

Indicador 

ICIM – Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
100% de atendimento aos 
normativos referentes à 
infraestrutura mínima de TIC. 
 

(Linha 
de 

Base)  
60% 70% 80% 90% 100% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ICIM = (RA / TR) x 100 % 

 
Variáveis:  
• RA = Requisitos de infraestrutura mínima de TIC atendidos. 
• TR = Total de Requisitos de infraestrutura mínima de TIC. 
 
Periodicidade de Acompanhamento: Trimestral. 
Periodicidade de Apuração: Anual. 
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Iniciativas Estratégicas 

Definir Política de Manutenção de Documentos Eletrônicos (GED) 

Contratar e Implantar Solução de Business Intelligence (BI) 

Contratar e Implantar Solução de Gravação Audiovisual de Audiência e Sessões 

Adequar Rede JT 

Contratar e Implantar Link de Internet Redundante 

Contratar e Implantar Site Backup 

Contratar e Implantar Solução de Backup 

Contratar e Implantar Expansão do Storage 

Adequar Servidores e Ambiente Virtual 

Atualizar Solução de Videoconferência Nacional 

Contratar e Implantar Rede Wireless 

Adequar o Monitoramento da Infraestrutura de TIC à ENTIC-JUD 
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Recursos  

Tema  Orçamento.  

Objetivo 8  Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos.  

Descrição  

Garantir que o orçamento viabilize a execução da estratégia de TIC e que seja 
executado de modo eficiente e transparente. Refere-se à utilização de 
mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, 
investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo 
aos princípios constitucionais da administração pública. Envolve estabelecer uma 
cultura de redução do desperdício de recursos públicos.  

Indicador  • IEOD – Índice de Empenho Orçamentário Descentralizado; 
• IAOE - Índice de Ações Orçamentárias de Investimento Efetivadas. 

 

Indicador 

IEOD – Índice de Empenho Orçamentário Descentralizado. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Alcançar, até 2020, 97% de 
empenho orçamentário de 
recursos descentralizados de 
TIC.  
 

85%  90% 90% 95% 95% 97% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula: 
 
IEOD = (DespEmpenhadaDescentralizada / OrçDescentralizado) x 100 % 
 
Variáveis:  
• DespEmpenhadaDescentralizada = Valor em reais da despesa de TIC empenhadas no ano com 
recursos descentralizados no mesmo período. 
• OrçDescentralizado = Valor em reais do orçamento descentralizado para TIC no período. 
 
Periodicidade de Acompanhamento: Anual. 
Periodicidade de Apuração: Anual. 
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Indicador 

IAOE - Índice de Ações Orçamentárias de Investimento Efetivadas. 

Meta SEAG Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Alcançar, até 2020, 90% de 
acerto no planejamento das 
ações de investimento de TIC.  
 

70%  75% 80% 85% 85% 90% 

Meta Anos 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
IAOE = (QAOE / QAOP) x 100 % 
 
Variáveis:  
• QAOE = Quantidade de ações orçamentárias com recursos empenhados no exercício.  
• QAOP= Quantidade de ações orçamentárias previstas no Plano de Contratações de Soluções 
de TIC para o exercício corrente.  
 
Periodicidade de Acompanhamento: Semestral.  
Periodicidade de Apuração: Anual. 
 

 

Iniciativas Estratégicas 

Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC 

Implantar Plano Anual de Capacitação por Competência 
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Recursos  

Tema  Gestão de Pessoas e da Qualidade de Vida.  

Objetivo 9  Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia.  

Descrição  

Adotar políticas, métodos e práticas na gestão de comportamentos internos, 
objetivando potencializar o capital humano no Tribunal. Consideram-se programas 
e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências 
gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados.  

Indicadores  
• ICG - Índice de Capacitação Gerencial; 
• ICT - Índice de Capacitação Técnica; 
• IEPC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC. 

 

Indicador 

ICG - Índice de Capacitação Gerencial 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 75% dos ocupantes de cargos 
formais de chefia, lotados na 
área de TIC, capacitados no ano 
em no mínimo 40 horas de 
cursos gerenciais de TIC, até 
2017. 

55%  55% 75% 75% 75% 75% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ICG = (OSCG / QTSTIC) x 100 % 

 
Variáveis:  
• QSCG = Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia capacitados em no mínimo 
40hs de cursos Gerenciais de TIC. Os cursos devem ser os aceitos pela área de capacitação do 
Tribunal para concessão de Adicional de Qualificação por ações de treinamento. 
• QTSTIC = Quantidade total de servidores de TI que ocupam cargo de chefia.  
 
Periodicidade de Acompanhamento: Semestral. 
Periodicidade de Apuração: Anual. 
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Indicador 

ICT - Índice de Capacitação Técnica. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
60% de servidores não 
ocupantes de cargos formais de 
chefia, lotados na área de TIC, 
capacitados no ano em no 
mínimo 40 horas de cursos 
técnicos de TIC, até 2017.  
 

40%  40% 60% 60% 60% 60% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ICT = (QSCT/QTSTI) x 100 % 
 
Variáveis:  
• QSCT = Quantidade de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em no 
mínimo 40hs de cursos técnicos de TIC. Os cursos devem ser os aceitos pela área de 
capacitação do Tribunal para concessão de Adicional de Qualificação por ações de treinamento.  
• QTSTI = Quantidade total de servidores de TI, não ocupantes de cargo de chefia.  
 
Periodicidade de Acompanhamento: Semestral  
Periodicidade de Apuração: Anual 
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Indicador 

IEPC – Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
Alcançar, até 2020, 70% de 
execução no Plano Anual de 
Capacitação de TIC. 
 

15% 40% 55% 70% 70% 70% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
IEPC = (QACE / QACP) x 100 % 
 
Variáveis:  
• QACE = Quantidade de ações de capacitação com recursos empenhados no exercício.  
• QACP= Quantidade de ações de capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação de TIC 
para o exercício corrente.  
 
Periodicidade de Acompanhamento: Semestral.  
Periodicidade de Apuração: Anual. 
 
 

 

Iniciativas Estratégicas 

Implantar Plano Anual de Capacitação por Competência 
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Recursos  

Tema  Gestão de Pessoas e da Qualidade de Vida.  

Objetivo 10  Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da 
estratégia.  

Descrição  

Adequar as estruturas funcionais de TIC para atender a demanda crescente 
gerada pela execução da estratégia da Justiça do Trabalho para os próximos seis 
anos, bem como adequá-las aos normativos, requisitos legais e melhores práticas 
de governança.  

Indicador ICEM - Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC. 

 

Indicador 

ICEM – Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC. 

Meta Anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Percentual de atendimento aos 
normativos referentes à estrutura 
mínima de TIC.  
 

60%  60% 60% 70% 90% 100% 

Fórmula de Cálculo 

 
Fórmula de Cálculo:  
Para fins de cumprimento da meta desse indicador, será considerada a seguinte fórmula:  
 
ICEM = (QS / QMS) x 100 % 
 
Variáveis:  
• QS=Quantidade de servidores que exercem atividades voltadas exclusivamente para a área de 
TIC.  
• QMS= Quantidade mínima de servidores que exercem atividades voltadas exclusivamente para 
a área de TIC. 
 
Periodicidade de Medição: Semestral. 
Periodicidade de Apuração: Anual. 
 
 

 

Iniciativas Estratégicas 

Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC 

Reestruturar a TIC 

Regulamentar Plantão de TIC 

Instituir Política de Gestão de Pessoas de TIC 
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Iniciativas Estratégicas  
 

Projeto Alinhamento Estratégico 

1. Contratar e Implantar Solução 
de Gestão de Serviços de TIC 

Tema: Eficiência Operacional.  
• Objetivo: Aprimorar a gestão e governança de TIC. 
• Objetivo: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC 

com qualidade. 
Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  

• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 
judiciais e administrativos. 

2. Implantar Processo de Gestão 
de Risco TIC 

Tema: Eficiência Operacional.  
• Objetivo: Aprimorar a gestão e governança de TIC. 
• Objetivo: Aprimorar a gestão de riscos de TIC. 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 

3. Implantar Política de Segurança 
da Informação (PSI) 

Tema: Eficiência Operacional.  
• Objetivo: Aprimorar a gestão e governança de TIC. 
• Objetivo: Aprimorar a gestão de riscos de TIC. 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 
4. Regulamentar a Gestão de 
Portfólio e Projetos de TIC 

Tema: Eficiência Operacional.  
• Objetivo: Aprimorar a gestão e governança de TIC. 

5. Implantar Processo de Software 

Tema: Eficiência Operacional.  
• Objetivo: Aprimorar a gestão e governança de TIC. 
• Objetivo: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC 

com qualidade. 

6. Converter processos físicos em 
eletrônico (CLE) 

Tema: Excelência no Atendimento.  
• Objetivo: Primar pela satisfação do usuário de TIC. 

Tema: Integração 
• Objetivo: Aprimorar e fortalecer a integração e a 

interoperabilidade de sistemas de informação 

7. Definir Política de Manutenção 
de Documentos Eletrônicos (GED) 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio 

8. Contratar e Implantar Solução 
de Business Intelligence (BI) 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio 
9. Contratar e Implantar Solução 
de Gravação Audiovisual de 
Audiência e Sessões 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio 

10. Manter Garantias de Softwares 
e Equipamentos 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 

11. Adequar o Monitoramento da 
Infraestrutura de TIC à ENTIC-
JUD 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 
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o negócio. 

12. Adequar Rede JT 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio 

13. Contratar e Implantar Link de 
Internet Redundante 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio. 

14. Contratar e Implantar Site 
Backup 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio. 

15. Contratar e Implantar Solução 
de Backup 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio. 

16. Contratar e Implantar 
Expansão do Storage 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio 

17. Adequar Servidores e 
Ambiente Virtual 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administrativos. 
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio. 

18. Atualizar Solução de 
Videoconferência Nacional 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio 

19. Contratar e Implantar Rede 
Wireless 

Tema: Infraestrutura e Tecnologia.  
• Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte 

o negócio 

20. Implantar Plano Anual de 
Capacitação por Competência 

Tema: Eficiência Operacional.  
• Objetivo: Aprimorar a gestão e governança de TIC. 

Tema: Orçamento.  
• Objetivo: Buscar a excelência na gestão orçamentária 

e de custos. 
Tema: Gestão de Pessoas e da Qualidade de Vida.  

• Objetivo: Desenvolver competências técnicas e 
gerenciais com foco na estratégia. 

21. Instituir Política de Gestão de 
Pessoas de TIC 

Tema: Eficiência Operacional.  
• Objetivo: Aprimorar a gestão e governança de TIC. 

Tema: Gestão de Pessoas e da Qualidade de Vida.  
• Objetivo: Garantir a adequação dos quadros de 

pessoal de TIC para a execução da estratégia. 
22. Adequar Quantitativo de 
Pessoal de TIC 

Tema: Eficiência Operacional.  
• Objetivo: Aprimorar a gestão e governança de TIC. 
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Tema: Orçamento.  
• Objetivo: Buscar a excelência na gestão orçamentária 

e de custos. 
Tema: Gestão de Pessoas e da Qualidade de Vida.  

• Objetivo: Garantir a adequação dos quadros de 
pessoal de TIC para a execução da estratégia. 

23. Reestruturar a TIC Tema: Gestão de Pessoas e da Qualidade de Vida.  
• Objetivo: Garantir a adequação dos quadros de 

pessoal de TIC para a execução da estratégia. 
24. Regulamentar Plantão de TIC Tema: Gestão de Pessoas e da Qualidade de Vida.  

• Objetivo: Garantir a adequação dos quadros de 
pessoal de TIC para a execução da estratégia. 
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Matriz de Alinhamento  
 
Correlação e alinhamento entre perspectivas, macro desafios do Poder Judiciário, objetivos estratégicos institucionais da Justiça 
do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e, por fim, objetivos estratégicos de TIC da Justiça do Trabalho e do 
Poder Judiciário com os objetivos estabelecidos no PETIC-TRT21: 
 

PERSPECTIVAS DO BSC 
Objetivos Estratégicos 

Sociedade Processos Internos Recursos 

PODER JUDICIÁRIO  

• Efetividade na prestação jurisdicional; 

• Garantia dos direitos de cidadania. 

• Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional; 

• Gestão das demandas repetitivas e dos grandes 

litigantes; 

• Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas; 

• Combate à corrupção e improbidade administrativa. 

• Melhoria da gestão de pessoas; 

• Aperfeiçoamento da gestão de custos; 

• Instituição da governança judiciária; 

• Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. 

JUSTIÇA DO TRABALHO  

• Assegurar a efetividade da prestação 

jurisdicional e garantir os direitos da 

cidadania. 

• Assegurar a celeridade e a produtividade na 

prestação jurisdicional; 

• Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes; 

• Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais; 

• Fortalecer os processos de governança e o combate 

à corrupção. 

• Aperfeiçoar a gestão de custos; 

• Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. 

CSJT  

• Aprimorar a gestão da Justiça do 

Trabalho de 1º e 2º graus; 

• Contribuir para a melhoria da 

prestação jurisdicional na Justiça do 

Trabalho de 1º e 2º graus. 

• Promover a melhoria contínua dos processos de 

trabalho; 

• Fomentar o alinhamento e a integração da Justiça do 

Trabalho de 1º e 2º graus; 

• Fortalecer os processos de supervisão e controle 

voltados à governança. 

• Desenvolver pessoas e aprimorar a infraestrutura, bem 

como assegurar o alinhamento do orçamento à estratégia 

do CSJT. 

PETIC-JT  

• Primar pela satisfação do usuário de 

TIC. 

• Aprimorar a gestão e governança de TIC; 

• Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com 

qualidade; 

• Aprimorar a gestão de riscos de TIC; 

• Ampliar a interação e a cooperação técnica de TIC 

entre os órgãos da Justiça do Trabalho. 

• Desenvolver competências técnicas e gerenciais com 

foco na estratégia; 

• Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC 

para a execução da estratégia; 

• Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio; 

• Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e 

administrativos; 
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• Buscar a excelência na gestão orçamentária e de 

custos. 

ENTIC-JUD 

• Primar pela satisfação dos usuários. • Aperfeiçoar a governança e a gestão; 

• Aprimorar as contratações; 

• Promover a adoção de padrões tecnológicos; 

• Aprimorar e fortalecer a integração e a 

interoperabilidade de sistemas de informação; 

• Aprimorar a segurança da informação. 

• Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de 

pessoal; 

• Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades 

judiciais e administrativas; 

• Aprimorar a gestão orçamentária e financeira. 

PETIC-TRT21 

• Primar pela satisfação do usuário de 

TIC. 

• Aprimorar a gestão e governança de TIC; 

• Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com 

qualidade; 

• Aprimorar a gestão de riscos de TIC; 

• Aprimorar e fortalecer a integração e a 

interoperabilidade de sistemas de informação. 

• Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e 

administrativos; 

• Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio; 

• Buscar a excelência na gestão orçamentária e de 

custos; 

• Desenvolver competências técnicas e gerenciais com 

foco na estratégia; 

• Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC 

para a execução da estratégia. 
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Correlação e alinhamento entre os objetivos estratégicos institucionais do TRT21 e os objetivos estabelecidos no PETIC-TRT21. 
 

OBJETIVOS DO PEP-TRT21 OBJETIVOS DO PETIC-TRT21  

1. Promover a efetividade no cumprimento das decisões. 

• Primar pela satisfação do usuário de TIC.  
• Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia. 
• Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio. 
• Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos. 

2. Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade socioambiental. • Primar pela satisfação do usuário de TIC.  
• Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio. 

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público interno e externo. • Primar pela satisfação do usuário de TIC.  
• Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos. 

4. Priorizar a movimentação processual célere e transparente. • Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio. 
• Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos. 

5. Racionalizar rotinas, visando o ganho de produtividade. 

• Aprimorar a gestão e governança de TIC. 
• Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade. 
• Aprimorar a gestão de riscos de TIC. 
• Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia. 

6. Implementar a gestão de pessoas por competências no TRT21. • Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia. 
• Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia. 

7. Promover a melhoria da qualidade e vida e a valorização das pessoas. • Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia. 
• Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia. 

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. 

• Primar pela satisfação do usuário de TIC.  
• Aprimorar a gestão e governança de TIC. 
• Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade. 
• Aprimorar a gestão de riscos de TIC. 
• Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia. 
• Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia. 
• Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio. 
• Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos. 
• Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos. 

9. Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada. • Aprimorar a gestão de riscos de TIC. 
• Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio. 

10. Garantir os recursos orçamentários e priorizar sua execução na 
estratégia. • Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos. 
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Anexo: Processo de Elaboração da Estratégica de TIC  do TRT21 

 


