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O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é 
um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos de 
tecnologia da informação e comunicação (TIC) que visa atender às 
necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para 
um determinado período. 

Este documento tem como objetivo a definição e o planejamento das ações 
relacionadas a TIC do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
(TRT21) a serem empreendidas nos anos de 2017 e 2018, em obediência à 
Res. 211/2015 CNJ (art. 6º, parágrafo único), alinhadas aos objetivos 
estratégicos institucionais e da área de tecnologia da informação e 
comunicação.  
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VERSÕES 
Data Versão Ator/revisor Descrição 

30/11/2016 0.1 SETIC/CGTIC Versão inicial enviada pela SETIC 

12/12/2016 1.0 SETIC/Presidência Versão atualizada conforme reunião do CGTIC 
de 07/12/2016. 
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SIGLAS E REFERÊNCIAS 
Referência Descrição 

BPM Business Process Management (BPM) é uma abordagem disciplinada para 
identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e 

melhorar processos de negócio (automatizados ou não) para alcançar 
resultados pretendidos, consistentes e alinhados com as metas estratégicas 
de uma organização.   

CobiT Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) fornece 

boas práticas de governança e gestão de TI através de um modelo de 
domínios e processos, mantido pela Information Systems Audit and Control 

Association (ISACA), sendo muito referenciado em auditorias do TCU. 

CSI Comitê de Segurança da Informação (Portaria TRT-GP nº 279/2008) 

CGTIC Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações 
(Portaria TRT-GP nº 831/2015) 

ITIL Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um conjunto de boas 
práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de 

serviços de tecnologia da informação (TI), atualmente sob custódia da OGC 

(Office for Government Commerce) da Inglaterra, sendo muito referenciada 
em Acórdãos do TCU e iniciativas do CSJT. 

PDTIC Planejamento Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

PEP Planejamento Estratégico Participativo (Institucional) 

PETIC Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 

PJe-JT Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho 

PMBOK Project Management Body of Knowledge (PMBOK) é a soma do conhecimento 

dentro da profissão de gerenciamento de projetos, mantido pelo Project 

Management Institute (PMI), sendo muito referenciado em Acórdãos do TCU 
e iniciativas do CSJT. 

PSI Política de Segurança da Informação 

SETIC Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

STIC Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 
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TRT 21ª REGIÃO 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC) 
2017-2018 

 

APRESENTAÇÃO 
Devido ao elevado grau de automação dos processos tanto da área fim como 

administrativa, os órgãos passaram a confiar e a depender cada vez mais de sua 
infraestrutura tecnológica para viabilizar aplicações de missão crítica e implementar novas 

soluções que aumentem a agilidade, a capacidade de adaptação, a otimização de custos e a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos seus usuários. 

Diante dessa realidade, é necessário que as organizações desenvolvam uma 
visão sistêmica do relacionamento entre seu negócio e a TIC, de forma a permitir planejar 

de forma integrada as melhorias necessárias em Tecnologia da Informação e Comunicação, 
que impactem em melhoria nos serviços por ela prestados. Essa mudança de paradigma se 
dará por meio do aumento da aderência às melhores práticas de mercado (COBIT, BPM, 
ITIL, PMBok etc), que orientam as instituições ao aprimoramento do controle sobre a 

infraestrutura tecnológica e implantando a Governança de TIC. 

O planejamento de uma organização geralmente compreende três níveis, 
conforme demonstrado nas figuras seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEP + PETIC 

PDTIC 
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O PDTIC se enquadra no nível intermediário e é definido como um 
Planejamento Tático. A elaboração do Plano PDTIC vem sendo exigida pelos Órgãos de 
Controle Externo (TCU) e, no caso do Poder Judiciário, também pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Seguem algumas 
referências:  

• Resolução 211/2015 CNJ, art. 6º. Parágrafo único. 

Art. 6° Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Estratégico de 

Tecnologiada Informação e Comunicação (PETIC), em harmonia com as 

diretrizes estratégicas institucionais e nacionais, conforme disposto na 

Resolução CNJ 198, de 16 de junho de 2014, e suas alterações. 

Parágrafo único. Como desdobramento do PETIC, deverá ser elaborado o 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação com as ações a 

serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do 

Poder Judiciário sejam alcançadas. 

• Acórdão CSJT do processo nº CSJT-A-10581-35.2012.5.90.0000, referente à 
auditoria do CSJT na área de TI do TRT21 em 2011, determinação 3. 

3. desenvolver Plano Diretor de Tecnologia da Informação, alinhado ao 

Plano Estratégico de TI, nos termos do parágrafo único, do art. 11, da 

Resolução CNJ n.º 90/2009; 

• Acórdão 381/2011 TCU Plenário, referente à auditoria do TCU na área de TI do 
TRT4 em 2010, determinação 9.2.4. 

9.2. determinar ao TRT-4 que: 

9.2.4. elabore e aprove um Planejamento Estratégico de TIC - PETI e um 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTI. 
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METODOLOGIA APLICADA 
Para a elaboração do PDTIC foi utilizado o conceito de desdobramento da 

estratégia em um plano tático, seguindo especialmente o Processo de Gestão de Portfólio de 
Projetos de TIC e demandas, aprovado pelo CGTIC e publicado na intranet do Tribunal. 
Considerando a análise de diversos documentos de referência, conforme capítulo seguinte, 

foram identificados os projetos de TIC para contribuir com o alcance dos objetivos 
estratégicos previstos.  

Boas práticas consideradas 

Considerando art. 10 da Res. nº 211/2015 - CNJ, a metodologia utilizada na 

elaboração deste PDTIC considerou principalmente as seguintes fontes: 

• Cobit 4.1, objetivo de controle PO1.5 – Planos Táticos de TI:  “Criar um 
portfólio de planos táticos de TI derivados do plano estratégico de TI. Esses planos 
táticos devem descrever quais são as iniciativas de TI requeridas, quais os recursos 
necessários e como o uso de recursos e os benefícios alcançados serão monitorados e 
administrados. Os planos táticos devem ser suficientemente detalhados de forma a 
permitir o desenvolvimento de planos de projetos. [...]”  

• Guia de elaboração de PDTI do SISP v1.0: documento desenvolvido pelo SISP 
(Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Poder 
Executivo), com o objetivo de apoiar os órgãos integrantes do sistema na elaboração 
de seus respectivos Planos Diretores de Tecnologia da Informação – PDTI. 

• IN nº 04/2014 da MPOG/SLTI: Instrução Normativa que dispõe sobre o processo 
de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do 
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do 
Poder Executivo Federal, em especial as referências a PDTI conforme art. 2º, XXVII, 
art. 3º, art. 4º e art. 11º, I e §1º. 

• Guia Prático para Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação 

v1.1: anteriormente conhecido como “Manual de Contração de Soluções de TI”, é um 
documento orientador das contratações de TI segundo a IN nº 04/2010 da 
MPOG/SLTI, considerando especialmente a seção 3.3 - Plano Diretor de TI (PDTI). 

• Questionário Perfil GovTI 2016: questionário enviado pelo TCU em 2016,  
referente ao Levantamento de Governança de Tecnologia da Informação da 
Administração Pública Federal (APF). 

• Ato TRT21-GP nº 744/2014: Ato que instituiu as diretrizes para as contratações de 
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) realizadas no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, conforme Resolução CNJ nº 

182/2013.  

Atividades executadas 

A partir da análise dos itens acima e de sua adequação à realidade atual do 

TRT21, as seguintes atividades foram definidas e executadas como metodologia de 
elaboração deste PDTIC: 

Preparação 

• Abertura do projeto para Elaboração do PDTIC 2017-2018 (processo 23.777/2016) 

• Identificação dos documentos de referência 

• Elaboração de plano de trabalho para elaboração do PDTIC 2017-2018 



 

7  

 
Diagnóstico 

• Análise do referencial estratégico e documentos de referência 

• Análise da estrutura organizacional de TIC 

• Levantamento das demandas junto às áreas da SETIC 

• Levantamento das demandas de TIC junto às áreas do Tribunal 

• Identificação de projetos e orçamento requerido para atender às demandas 

 
Planejamento 

• Consolidação da relação de projetos de TIC 

• Consolidação do plano de contratações de STIC 

• Consolidação da proposta orçamentária 

• Consolidação do plano de capacitação de TIC 

• Priorização dos projetos de TIC 

• Revisão e publicação do documento final do PDTIC 

 

Convenções adotadas 

As seguintes convenções foram adotadas para elaboração do plano: 

• O prazo de realização do custo ou investimento considera a previsão de empenho 
como data base. 

• Foram desconsideradas demandas passíveis de atendimento com suprimento de 
fundo. 
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
Os documentos mais relevantes utilizados para elaboração deste plano estão 

listados a seguir. 

Referência Descrição 

PEP TRT21 2015-2020 
Planejamento Estratégico Participativo (PEP) 

institucional do TRT21 (Resolução 25/2015 TRT21) 

PETIC TRT21 2015-2020 
Planejamento Estratégico de TIC (PETIC) do TRT21 
(Resolução 06/2016 TRT21) 

Acórdão 1603\2008 TCU 
Levantamento 2008 de Governança de TI na 

Administração Pública Federal. 

Acórdão 2308\2010 TCU 
Levantamento 2010 de Governança de TI na 
Administração Pública Federal. 

Acórdão 1233\2012 TCU 
Avaliação de legislação e Governança de TI na 

Administração Pública Federal. 

Acórdão 381\2011 TCU 
Auditoria TCU à TI do TRT4, encaminhada ao 
TRT21 pelo Of. Circ. 84/2011 do CNJ\SG\SCI 

Perfil GovTI 2016 

Questionário enviado pelo TCU em 2016, referente ao 

Levantamento de Governança de Tecnologia da 
Informação da Administração Pública Federal 
(Questionário Perfil GovTI 2016). 

Resolução 211/2015 CNJ 
Resolução nº 211/2015 CNJ, que institui a Estratégia 

Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). 

PSI TRT21 
Política de Segurança da Informação (PSI) do TRT21, 
estabelecida pela Resolução Administrativa nº 

21/2010. 

Iniciativas acordadas com a 
Presidência 

Demandas elencadas pela SETIC e validadas com a 
Presidência. 

Demandas das áreas do Tribunal 
Demandas elencadas pelas áreas do TRT21, em 

resposta ao Mem SETIC nº 121/2016. 

Outros motivadores 

Outros documentos motivadores não listados acima, 
tais como: 

• Instrução Normativa 01/DSIC/GSIPR 
referente segurança da informação na APF, e 
normas complementares; 

• Atos e portarias de regulamentação da 
Política de segurança da informação do 
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TRT21, tais como Ato TRT-GP 388/2013 e 
Portaria TRT-GP 361/2013, Ato TRT-GP 
389/2013, Ato TRT-GP 390/2013, Ato TRT-GP 
395/2014 e Ato TRT-GP 76/2015; 

• Legislação, regulamentação e boas práticas 
de contratação (Leis 8.666/1993 e 
10.520/2002; Decretos 7.892/2013, 5.450/2005 
e 2.271/1997; IN2/2008 MP/SLTI; IN4/2010 
MP/SLTI; Decreto 7.174/2010; Resolução 
103/2012 CSJT; Resolução 182/2013 CNJ; Ato 
TRT21-GP nº 744/2014). 
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
Os princípios e as diretrizes para o alcance dos objetivos deste plano estão 

descritos a seguir: 

Princípios 

• Buscar o cumprimento, no que couber à Tecnologia da Informação e Comunicação, 
das Metas Nacionais do Poder Judiciário, bem como dos planejamentos estratégicos 
do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho e do TRT21. 

• Cumprir as determinações e recomendações de órgãos externos regulatórios, como 
TCU, CNJ e CSJT. 

• Adotar como princípio fundamental a busca da melhoria da eficiência dos processos 
de TIC, em especial buscando adequação às melhores práticas preconizadas pelos 
padrões nacionais e internacionais para as áreas de governança e de gerenciamento 
de serviços de TIC. 

• Utilizar a Tecnologia da Informação e Comunicação como um recurso estratégico da 
Instituição para o atendimento com qualidade e agilidade aos clientes internos e 
externos do  Tribunal. 

• Terceirizar atividades de execução, possibilitando a atuação dos servidores da 
SETIC em atividades de gestão e governança da TIC organizacional. 

• Promover a otimização de recursos e investimentos em Tecnologia da Informação e 
Comunicação, tanto com a análise da adoção de soluções baseadas em software livre 
quanto com a utilização de soluções de mercado que venham a promover ganhos 
efetivos para a organização. 

• Buscar a integração das soluções de TIC do TRT21 às existentes no âmbito da 
Administração Pública Federal em especial no Poder Judiciário. 

• A gestão orçamentária de Tecnologia da Informação e Comunicação deve primar 
pela previsão orçamentária realista e estritamente executável dentro do exercício 
em questão. 

• As contratações de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
deverão ser precedidas de planejamento, seguindo o previsto no Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC). 

 
Diretrizes 

1. Manter o PJe-JT operando adequadamente na Justiça do Trabalho da 21ª região. 

2. Melhorar os controles para promover a continuidade do PJe-JT (ex: site backup). 

3. Melhorar a gestão de serviços e o suporte ao usuário de TIC. 

4. Manter atualizada a infraestrutura de TIC e de conectividade do Tribunal. 

5. Melhorar a Governança de TIC, pela adoção das melhores práticas recomendadas 
para a gestão de processos, projetos e orçamento de TIC. 

6. Melhorar a segurança da informação institucional. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TIC 
A estrutura organizacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Tribunal vem sendo adequada gradualmente nos últimos anos. Em 2011, a estrutura 
organizacional da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) foi enquadrada na 
estrutura da Secretaria-Geral da Presidência (SGP) pelo Ato TRT-GP nº 525/2011, mesmo 

instrumento que criou a Seção de Governança de TI na estrutura da então STI. A Portaria 
TRT-GP nº 89/2013 instituiu o primeiro Comitê de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CTIC) responsável pelas decisões relativas à governança, gestão e uso 
corporativo da Tecnologia da Informação no TRT21. Com o novo Regulamento Geral de 

Secretaria do TRT21, aprovado pela Resolução nº 17/2015 TRT21, a unidade de TIC do 
Tribunal passou a ser designada como Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIC), 
contando inclusive com uma reestruturação das suas sub-áreas e respectivas competências, 
conforme o Manual de Atribuições Setoriais aprovado pelo Ato TRT-GP nº 674/2015. A 

Portaria TRT-GP nº831/2015 instituiu o Comitê de Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicações (CGTIC), em substituição ao CTIC. 

No contexto da Segurança da Informação, a Portaria TRT-GP nº 279/2008 
instituiu o Comitê de Segurança da Informação (CSI), cujas competências foram 
principalmente definidas pela Política de Segurança da Informação (PSI) estabelecida pela 

Resolução Administrativa nº 21/2010. 

O organograma abaixo resume a principal estrutura atualmente relacionada 
à área de TIC do Tribunal. 
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REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC 
Este Regional possui o Plano Estratégico Participativo institucional (PEP 

2015-2020), aprovado pela Resolução Administrativa 25/2015 TRT21.  Este Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) está portanto, primeiramente, 
alinhado ao PEP-TRT21 2015-2020, especialmente ao Indicador 19 (iGovTI), o qual 

estabelece a meta de "atingir a faixa 'aprimorado', até 2020, na avaliação do iGov/TCU", 
conforme abaixo: 

 

Fonte: PEP 2015-2020 TRT21 

Este PDTIC está alinhado também ao Planejamento Estratégico de TIC 

(PETIC) 2015-2020, aprovado pela Resolução TRT21 nº 6/2016, resumido abaixo: 
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. 

 

Objetivo Estratégico de 

TIC 

Descrição 

1. Primar pela satisfação do 
usuário de TIC. 

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. 

2.  Aprimorar a gestão e 
governança de TIC 

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. 

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

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

4.  Aprimorar a gestão de 
riscos de TIC. 

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

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

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

6.  Garantir a 
disponibilidade dos 
sistemas judiciais e 
administrativos. 

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. 



 

14  

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

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. 

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

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. 

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

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. 

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

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. 

Fonte: PETIC 2015-2020 TRT21 (Resolução TRT21 nº 6/2016) 
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PROJETOS DE TIC 
O Anexo I apresenta a lista de projetos de TIC, priorizados pelo CGTIC, a 

serem executados dentro da vigência deste PDTIC, desde que haja disponibilidade 
orçamentária. 

Os projetos estão devidamente alinhados aos objetivos estratégicos do 
PETIC 2015-2020, em obediência ao Art. 6º parágrafo único e Art. 26 da Resolução 211/2015 

CNJ. 

A priorização dos projetos, que pode ser alterada a qualquer tempo pelo 
CGTIC, considerou, dentre outros, os seguintes critérios estabelecidos pela metodologia de 
gestão de portfólio de projetos de TIC do Tribunal: 

• Importância Estratégica, considerando a quantidade de objetivos estratégicos 

impactados positivamente pelo projeto; 

• Abrangência dos Resultados, considerando a sociedade, toda a organização, 
apenas um departamento ou setor; 

• Gravidade do Projeto, considerando o impacto/prejuízo na organização caso o 
projeto não seja realizado; 

• Urgência do Projeto, considerando o prazo/tempo disponível ou necessário para 

que o projeto analisado seja realizado; 

• Uso de Recurso Externo, considerando se o projeto terá fonte de recursos 
financeiros externos ao TRT21; 

• Tamanho do Projeto, considerando o porte do projeto (pequeno, médio ou grande); 

• Conhecimento da Equipe, considerando o conhecimento técnico da equipe, 
necessário à realização do projeto. 
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ESTRATÉGICA DE CONTRATAÇÃO 
Estratégia de contratação de serviços (terceirização) 

A SETIC poderá fazer uso de terceirização de serviços nas hipóteses em que 
a força de trabalho da Secretaria não possa absorver a demanda e, em especial, nas 

seguintes situações: 

a) Necessidades sazonais: Caracterizadas pela sua eventualidade, devem 
ter escopo definido e específico. A sua execução será sempre precedida de projeto e/ou ordem 
de serviço que contemple as entregas previstas e o cronograma de execução. 

b) Atividades meramente operacionais: A SETIC poderá, seguindo o 

princípio da economicidade, terceirizar atividades meramente operacionais, concentrando o 
pessoal do quadro nas atividades consideradas estratégicas. 

  

Estratégia de Modernização, Manutenção do Parque de Equipamentos de 

Informática e Softwares Instalados  

A SETIC deverá trabalhar para a renovação e manutenção do parque de 
equipamentos e softwares, podendo propor ao Tribunal eventual complementação das 
iniciativas nacionais, motivada por necessidades específicas do Regional e observados os 

padrões de nivelamento de TI, como a Resolução 211/2015 CNJ e o Ato 43/2013 CSJT. 

 

Plano de Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e 

Comunicação  

O Ato TRT-GP nº 744/2014 disciplinou as diretrizes para as contratações de 

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) realizadas no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em alinhamento com a Resolução nº 182/2013 
CNJ. 

Segundo art. 2º inciso XXII e caput do Art. 6º do referido Ato, o Plano de 
Contratações de STIC é o “conjunto de contratações de Solução de Tecnologia da Informação 

e Comunicação a serem executadas com base no PDTIC do órgão”, “de modo a incluir todas 
as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do 
órgão e de TIC”. 

O Anexo II apresenta o Plano de Contratações de STIC, harmonizado com os 
projetos de TIC definidos no Anexo I, considerando o disposto no caput e § 2º do art. 6º do 

referido Ato que prevêem, respectivamente, a harmonia do plano com o PDTIC e a 
possibilidade de sua revisão periódica. 
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PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC 
O Anexo III fornece o Plano de Capacitação de TIC, contendo as demandas 

de capacitação de TIC previstas para a vigência desse PDTIC, incluindo as capacitações 
externas, à distância e in company. 

Não foram contempladas no Anexo III as capacitações inerentes a Soluções 
de TIC (STIC), as quais já constam no Plano de Contratações de TIC (Anexo II). 
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CONTRATOS CONTINUADOS DE TIC 
O Anexo IV fornece uma lista de contratos continuados de TIC, destacando 

os principais eventos previstos para a vigência deste PDTIC (prorrogação, encerramento, 
pesquisa de mercado, etc.). 
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
Considerando o exposto, em especial as justificativas e motivações de 

demanda orçamentária de cada projeto de TIC previstas nos respectivos Documentos de 
Oficialização de Demanda (DOD) e nos anexos deste PDTIC, segue a proposta orçamentária 
necessária para execução deste plano em 2017-2018: 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE TIC 2017-2018 

COM RECURSOS DO TRT21 E DO CSJT (*) 

 

Diárias R$ 16.799,04 

Passagens R$ 8.000,00 
CAPACITAÇÕES 

PRIORITÁRIAS 2017 

Capacitações R$ 60.047,20 

Capital (**) R$ 0,00 

Custeio (**) R$ 0,00 CSJT (*) 

Custeio/Capital (**) R$ 0,00 

Capital (**) R$ 1.592.832,68 

Custeio (**) R$ 773.611,17 

CONTRATAÇÕES DE 
STIC (***) 

TRT21 

Custeio/Capital (**) R$ 0,00 

CSJT (*) R$ 2.875.218,51 CONTRATOS 
CONTINUADOS TRT21 R$ 1.445.340,00 

 

 TOTAL R$ 6.771.848,60 

 (*)  Os valores de investimentos CSJT, estão descritos nos Anexos II e IV deste plano, 
respectivamente relacionados ao Plano de contratações de STIC e Contratos 

continuados vigentes de TIC. 

(**)  As classificações de orçamento em Capital ou Custeio podem ser alteradas de acordo 
com a especificidade do objeto. A informação sobre a disponibilidade de cada tipo de 
recurso pode ser utilizada como critério de escolha da mesma solução, mas com uma 

diferente classificação orçamentária. Exemplo: Comprar um novo equipamento de TI 
que inclua garantia completa (Capital), ao invés de contratar o serviço de suporte ao 
equipamento atualmente utilizado (Custeio). 

(***)  As contratações de STIC consideradas aqui dizem respeito apenas àquelas previstas 
no Plano de Contratações de STIC 2017 e 2018 (Anexo II). Os demais projetos 

incluídos no Anexo I, e não previstos no referido Anexo II, estão desde já aprovados e 
serão executados conforme disponibilidade de recursos orçamentários, esperando-se 
com isso o cumprimento do Plano Estratégico de TIC (PETIC). 
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PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC 
Esta versão do PDTIC 2017-2018 já está alinhada ao Plano Estratégico de 

Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) e ao Plano 
Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT21 (PETIC-TRT21), ambos 
2015-2020. 

De toda forma, este PDTIC ainda pode precisar de revisão decorrente de 

eventuais ajustes orçamentários do Tribunal, em especial após eventual revisão do 
orçamento da União. 

Em face das considerações acima, propõe-se que: 

• Seja disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
relatório circunstanciado da execução deste plano, em até 03 dias úteis que 

antecederem as reuniões do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CGTIC) que tiverem este plano como pauta; 

• Seja realizada uma revisão deste plano pelo Comitê de Governança de Tecnologia 
da Informação e Comunicações (CGTIC), em caso de revisão do PETIC-TRT21, ou 

em qualquer tempo por proposição da Presidência ou por qualquer um dos membros 
do referido comitê. 

Por fim, este plano poderá ser continuamente revisado quando houver 
demandas de atualização dos projetos de TIC (inclusão, exclusão, re-priorização, etc.), 
mediante  aprovação pelo CGTIC, conforme Processo de Gestão de Portfólio de Projetos de 

TIC e demandas, publicado na intranet do Tribunal. 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
Os fatores críticos de sucesso são pontos chaves que podem definir o sucesso 

ou fracasso da execução do PDTIC, caso não sejam atendidos. Entre os principais fatores 
críticos de sucesso para este plano, temos: 

• Manutenção das vagas e da lotação dos servidores atuais de TIC na SETIC; 

• Manutenção da terceirização do suporte técnico, atualmente provido pelo contrato 

TRT-CAD nº 30/2014; 

• Dependência de complementação orçamentária para vários projetos, especialmente 
aqueles relacionados à infraestrutura do PJe-JT; 

• Efetivação das ações de segurança planejadas para garantir a confiabilidade do 
ambiente eletrônico de tramitação processual. 
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CONCLUSÃO 
Este plano tático dá continuidade ao processo de elaboração, segundo boas 

práticas relacionadas, do planejamento da área de TIC do Tribunal, mantendo a 
transparência e abrangência atingida na área. O resultado foi a consolidação de um 
documento único, incluindo todos os projetos de TIC do Tribunal para o período em questão, 

visando tanto o atendimento às iniciativas e objetivos estratégicos de TIC, como às 
orientações de conformidade de TIC (como auditorias e resoluções de órgãos superiores e de 
controle). 

Registra-se também que a elaboração deste plano contou com a participação 
das áreas relacionadas e interessadas do Tribunal, em especial com o comprometimento das 

áreas executantes daquela Secretaria. Essa abordagem, além de uma boa prática de gestão, 
ajuda a alinhar a equipe numa mesma direção e a disseminar o pensamento de 
planejamento na rotina de trabalho. 

Por fim, este plano é um instrumento de melhoria contínua da governança 

de TIC, desempenhada pela Alta Administração do Tribunal, permitindo o 
acompanhamento da gestão de TIC, realizada pela SETIC, sempre com foco no serviço 
prestado à população. 
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ANEXOS 
• Anexo I Projetos de TIC 
• Anexo II Plano de contratações de STIC 
• Anexo III Plano de capacitação de TIC 
• Anexo IV Contratos continuados vigentes de TIC 
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Item 
2017-
2018

ID 
Proj.

CÓDIGO SIGEO DESCRIÇÃO DO PROJETO
ÁREA 

DEMANDANTE
INVESTIMENTO 

ESTIMADO CSJT (*)
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
PRAZO DO EP 

ESTIMADO

PRAZO DO 
TR\PB 

ESTIMADO

CRONOGRAMA DE 
EMPENHO

TIPO DE 
RECURSO

1 1 Adequar Rede JT SETIC  R$                            -  R$            382.800,00 31/10/2017 31/10/2017 2017 Custeio

2 2 Implementar link internet redundante com AS SETIC  R$                            -  R$                5.721,60 31/10/2017 31/10/2017 2017 Custeio

3 4 Contratar Oracle VM SETIC  R$                            -  R$              36.645,23 Concluído Concluído 2017 Custeio
4 13 Contratar Expansão do Storage do PJe SETIC  R$                            -  R$            435.767,04 Concluído Concluído 2017 Capital

5 22
Contratar Renovação da Garantia dos 

Servidores de rede das Varas do Trabalho 
do Interior

SETIC  R$                            -  R$            312.216,94 Concluído Concluído 2017 Custeio

6 28
Contratar Serviço de comunicação de dados 

por rede de telefonia móvel, com acesso 
internet 4G

SETIC  R$                            -  R$              36.227,40 31/10/2017 31/10/2017 2017 Custeio

7 31
Contratar Software para orçamentos de 

obras e serviços de engenharia
CEA  R$                            -  R$            102.448,80 31/10/2017 31/10/2017 2017 Capital

8 32
Contratar Software de desenho técnico em 

2D e 3D
CEA  R$                            -  R$            135.894,18 31/10/2017 31/10/2017 2017 Capital

9 33
Contratar Suite de Aplicativos para 

Escritório
CSI  R$                            -  R$            400.000,00 31/10/2017 31/10/2017 2017 Capital

TIPO DE RECURSO (**)
Número de 

Contratações
INVESTIMENTO 

ESTIMADO CSJT (*)
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
TOTAL POR TIPO DE 

RECURSO

Capital 4  R$                            -  R$         1.074.110,02  R$            1.074.110,02 
Custeio 5  R$                            -  R$            773.611,17  R$               773.611,17 

Capital e Custeio 0  R$                            -  R$                            -  R$                                - 

TOTAL (2017) 9  R$                            -  R$         1.847.721,19  R$            1.847.721,19 

Item 
2017-
2018

ID 
Proj.

CÓDIGO SIGEO DESCRIÇÃO DO PROJETO
ÁREA 

DEMANDANTE
INVESTIMENTO 

ESTIMADO CSJT (*)
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
PRAZO DO EP 

ESTIMADO

PRAZO DO 
TR\PB 

ESTIMADO

CRONOGRAMA DE 
EMPENHO

TIPO DE 
RECURSO

10 35 Contratar Software para ouvir as sessões STP  R$                            -  R$            352.674,30 31/10/2018 31/10/2018 2018 Capital
11 36 Contratar Software para ouvir as audiências 6ª vtnat  R$                            - A definir 31/10/2018 31/10/2018 2018 Capital

12 38 Contratar Impressoras Coloridas
SEPLAN, CEA, CINT, 
EJ, SGP/SECEI, FTM, 

CGP
 R$                            -  R$              14.248,36 31/10/2018 31/10/2018 2018 Capital

13 44
Contratar Aquisição de storage para 

expansão do CFTV
SGP  R$                            -  R$            151.800,00 31/10/2018 31/10/2018 2018 Capital

14 45 Implantar Mídia Eletrônica SGP  R$                            - A definir 31/10/2018 31/10/2018 2018 Capital

TIPO DE RECURSO (**)
Número de 

Contratações
INVESTIMENTO 

ESTIMADO CSJT (*)
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
TOTAL POR TIPO DE 

RECURSO

Capital 5  R$                            -  R$            518.722,66  R$               518.722,66 
Custeio 0  R$                            -  R$                            -  R$                                - 

Capital e Custeio 0  R$                            -  R$                            -  R$                                - 

TOTAL (2018) 5  R$                            -  R$            518.722,66  R$               518.722,66 

TOTAL (2017+2018) 14  R$                            -  R$         2.366.443,85  R$            2.366.443,85 

(*) Os valores de investimentos CSJT informados são mera expectativa.
(**) As classificações de orçamento em Capital ou Custeio podem ser alteradas de acordo com a especificidade do objeto. 
     A informação sobre a disponibilidade de cada tipo de recurso pode ser utilizada como critério de escolha da mesma solução, mas com uma diferente classificação orçamentária.
     Exemplo: Comprar um novo equipamento de TI que inclua garantia completa (Capital), ao invés de contratar o serviço de suporte ao equipamento atualmente utilizado (Custeio).
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Item
Projeto 

Relacionado
Alinhamento
Estratégico

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA 
CAPACITAÇÃO

 MODALIDADE ÁREA BENEFICIADA PARTICIPANTES DIÁRIAS (***)
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
VALOR DE 

DIÁRIAS TRT21
VALOR DE 

PASSAGENS TRT21
TOTAL

CRONOGRAMA DE 
EMPENHO

1

PETIC 1
PETIC 2
PETIC 3
PETIC 6
PETIC 7
PETIC 8

Licitações e Contratos (interna TRT21) EXTERNA SETIC \ SEAG 4 5,5  R$               6.153,60  R$               8.399,52                      4.000,00                         18.553,12 2017

2
Capacitação em FISCALIZAÇÃO de
CONTRATOS

EXTERNA SETIC \ SEAG 4 5,5  R$               6.153,60  R$               8.399,52                      4.000,00                         18.553,12 2017

3 PostgreSQL Backup e Restore IN COMPANY (*) SETIC \ SEOT \ SEINF 9 0  R$             20.000,00  R$                            -                                 -                           20.000,00 2017

4 27
Treinamento in Company em Sistema de 
Gestão de Conteúdo (CMS)

IN COMPANY (*) SETIC \ SESIF 16 0  R$             11.000,00  R$                            -                                 -                           11.000,00 2017

5 63
Capacitação de servidores da equipe de 
desenvolvimento (SESIF) em requisitos e 
processo de software

IN COMPANY (*) SETIC \ SESIF 16 0  R$             13.470,00  R$                            -                                 -                           13.470,00 2017

6 64

PETIC 2
PETIC 3
PETIC 4
PETIC 9

Curso ITIL V3 Expert Program - Capability 
Modules

EAD SETIC \ SEOT 2 0  R$             24.800,00  R$                            -                                 -                           24.800,00 2017

7 74; 65

PETIC 2
PETIC 3
PETIC 4
PETIC 9

Curso ITIL V3 Intermediário Service 
Capability PPO

EAD SETIC \ SEOT \ SEINF 3 0  R$               7.260,00  R$                            -                                 -                             7.260,00 2017

8
PETIC 2
PETIC 9

Cobit 5 Assessor (**) EAD SETIC \ SESAG 4 0  R$             15.680,00  R$                            -                                 -                           15.680,00 2017

9 Gestão de Projetos (**) IN COMPANY (*) SETIC \ SESAG 20 0  R$             32.000,00  R$                            -                                 -                           32.000,00 2017

(*)
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
VALOR DE 

DIÁRIAS TRT21
VALOR DE 

PASSAGENS TRT21
TOTAL

EXTERNA  R$    12.307,20  R$    16.799,04  R$     8.000,00  R$       37.106,24 
IN COMPANY  R$                -  R$                -  R$                -  R$                   - 

 (**) EAD  R$    47.740,00  R$                -  R$                -  R$       47.740,00 
TOTAIS  R$    60.047,20  R$    16.799,04  R$     8.000,00  R$       84.846,24 

Valores de referência
Diária (***): 368,40  R$                   

 (***) O valor das diárias considerou valor de analista para fora do estado, conforme cosulta ao COF. Passagem (ida e volta) (****): 1.000,00  R$                

 (****) Adiconal de descolamento: 294,72  R$                   O valor das passagem considerou consulta Decolar em 24/11/2015 para ida em 06/12/2015 e volta 11/12/2015, Natal/Brasília/Natal, 
com valor mínimo TAM de R$ 966,00.

Estes cursos contribuem para o indicador estratégico "ICG - Índice de Capacitação Gerencial", vinculado ao Objetivo PETIC 9, no 
entanto o cumprimento desse indicador depende de complementação de cursos voltados para gestores, que normalmente são 
realizados pela Administração com abrangência institucional. Os demais cursos acima configuram as demandas prioritárias de 
capacitação de TIC, considerando as metas dos indicadores estratégicos "IEPC – Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação 
de TIC" e "ICT - Índice de Capacitação Técnica", vinculados ao Objetivo PETIC 9.

Este plano considerou que pelo menos as contratações de capacitação na modalidade IN COMPANY serão planejadas e geridas por 
entidade competente do Tribunal, diferente da SETIC, tais como EJUD ou CGP, figurando a SETIC como demandante. Caso isto não 
seja possível e essas contratações precisem ser efetivadas pela própria SETIC, elas poderão ser revertidas para modalidade 
EXTERNA ou EAD, eventualmente com menos participantes e com impacto estratégico, visando focar a equipe da SETIC nas 
contratações de Soluções de TIC.
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Fonte: CSJT Fonte: TRT21

Item Contrato Processo
ÁREA 

DEMANDANTE
ÁREA TÉCNICA DESCRIÇÃO DO OBJETO

CUSTO 
ESTIMADO CSJT (*)

CUSTO
ESTIMADO TRT21 (*)

1 09/2015 051.303/2014 SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 104.222,16

2 22/2012 062.456/2012 SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 744.659,76

3 30/2014
002.807/2014

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEREST R$ 1.341.117,84

4
Contrato ainda não 

assinado (**) 008.013/2015
SETIC

SETIC \ SEOTIC \ 
SEINF R$ 259.135,44

5 17/2014
081.693/2013

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 681.600,00

6 39/2014
043.657/2014

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 27.804,24

7 14/2015
019.008/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 76.500,70

8
16/2015 023.543/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 227.753,33

9
02/2016 025.114/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 43.320,00

10
23/2015 031.606/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 44.011,20

11
21/2015 008.010/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 362.923,92

12
01/2016 031.606/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF R$ 407.509,92

R$ 2.875.218,51 R$ 1.445.340,00

(*) Custo foi estimado projetando previsão de empenho para os exercícios de 2017 e 2018, dependente de dotação orçamentária.
Não foram considerados os eventuais custos de contratos continuados decorrentes das novas contratações previstas para 2017 e 2018.
Não foram considerados os eventuais reajustes, que podem ser aplicados a cada contrato

(**) No caso específico do contrato de "Serviço às Licenças Oracle", o mesmo está em vias de assinatura e portanto foi incluído aqui

TOTAL

TOTAL CSJ+TRT21 R$ 4.320.558,51


