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n�cgeg�ag̀
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klm qkrst qkrst qkl�� Z� � yì(zd(]f\ge] w ({| �}�ww~ww((((((((((((((((( ({| �(((((((((((((((((((((((((((((( ({| �(((((((((((((((((((((((((((((( ({| �}�ww~ww((((((((((((((((( �dadjeg]\
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ì \̂eXUT̀"�

j�k��$!��!l�	+��	�$!	!�+	���


j�k��$!��!l�	+����M!	+����

j�3�k�O(��+	���
�
�

mUQ\nVQ\VaUTXUTQ̀Q\"

���$	�������#���$�(�� !�$�+
�$$	&	+���$�+�����(��+	���	$�$���(�	��	H���$�(
��5����C�

$����������(�	��	����&!	?��(���M�$���&	�	���(�$!�	����!C��$�� M�	�	+	�
��!�

$!��
+	���
�����+	������(�� !��o�#�	$	%�����$�&!'���(������%���!�$�������$��

$�?	%�$���������	�o�J(��+$$����60<<����/KC�!���l��������*���!����&����C�+���

!��!��$�������+��!��!�%��C�+���M�D�M����������!�J���K�	�	+	�����(�� !���$(	!���$�

��$��$�(�	��	H�%g$C���#�� M�$����$�#��$�M���	��	�!�*
�

�����+�	��$�(��$$��?�!����$(�������$!���	
C��������	
����p
!	���?�!�C����!l�qrVQT̀WV

sXUUTQXWC���&�����#��(�$$���$�����+��!	��	����D�	�+
�$������(�� !�����(��!&N
	����(�� !�$�

�����	����
C�(����	�@+	���(��!����+��&����(�	��	�����&	�	��*�
�

��$�������� �����	&$!�%���$�&	+	�!���$������$�����������!l�$!����!�C����������$�M�

+��$	�������(��?����+��&����$���	��C����!��	��!��D��+	$���<*��������	��������������

�B��0�����*

�

�$(	!�$���!C
���
8��+
��8��!	�$��	�!�
5+�!��	�����+��
��	�������&����%���������	+�%�����5�����
�������������	�����t�!�
��t�
JB�K����/�<����

PROAD 6554/2018. DOC 55. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.QBZS.XNJG:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 55.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)



���������� ����	
�����	����
���	���
���������
�����������	��������������������� !�"���#�	�	��$�
�%�����$�&!'���(����
�����%�����(�� !)

�!!($"����	
*����
*+�����	
����,�-��'���./0�+&��+��1�#/23../���4&56��
#7�(#,8����0����9	-:;;&7�4��&<3	':(!<$��+�:�

<(���$) ���

=>?@ABC>B=>DA>?EAFEBC>BG>DH@I@JFEBCEBKHL@AMEDE@BN>?FDBON>?FDP?A?QRSTUNSVAW

XYZ[B\]GK\B̂B_A@T>?@̀BZCaUFAFABN@IUbc@BC>BN@L?dEA>BeEAEB>IEV@AEbc@BC>BeA@T>?@BC>
EAaUF?>?UAEB>B>HJ>HfEAFE�

gZYhZB=ij=ZB[ZBkiGGZBl-��
���!!�m!�!��* �$*��n �o��� ��	�����������4"�o
����"�.!�����.+�!��	�����+��
��	�������&����+���$!	+�l$!	+m!�!��* �$*��n
�+"�p������q�������rq�.q�q��q�1�/���,�s������.��q�l(�(!��m!�!��* �$*��nt�����.q/�6q�q
���/�/��.�p�����q.�l�	�$��m!�!��* �$*��nt�������q�,r�.��.��/�q,��0q���.�l�	+����m!�!��* �$*��nt�u��q�
p����,�/q�.�/�u�.�l�	���$��+�$m!�!��* �$*��nt�p����q����p�����q.���/��.�l���+	�m!�!��* �$*��nt�.�,v�q
���.�,v��.�/����q�l$$��!	���m!�!��* �$*��nt�p����,q��q0���q�l�����!�m!�!��* �$*��nt������r�v���q��pq/��
���uq,,�/���l�	�+�m!�!��* �$*��nt�p����,q�p����/.���/�q�l��(	�!�m!�!��* �$*��nt����	�!������$	��+	��!�!�
$�(�l(�$	��+	�m!�!��* �$*��nt�v	+���$	��+	���������������	���3	+(�$	��+	��l3	+(�$	��+	�m!�!��* �$*��nt
���	�!�����$�����������	+������$(	���
��!�!�� ��l���m!�!��* �$*��nt��	�!��	�����
����l��m!�!��* �$*��nt����,q
u�/��wr��0��/��q����2�����l+��
�m!�!��* �$*��nt��	3	$�������3����+����$!	!�+	���
�����l��	m!�!��* �$*��nt
.+�!��	�����
�� ���!����$!����$!��!�	+�����.��l+�$!m!�!��* �$*��nt�x6q.�������/q�.*��*��r�p����.x
l �$���	���m!�!��* �$*��nt�����������	�����������	�����#�	!!����+��l+�m!�!��* �$*��n

�y��*�.��*���$	��!�����	$������$z�${�������	!|�����3����%��������z�����{t�

v�����(�$�!����	�������qv�}~q�(��������������(�$�!����(
��.+�!��	�������t�+��&����+��$!����
(�$�!�����t��$$�
!�������+��|�+	�����+
�$$	&	+�%����#���!��(�� !���(��+	���
t��$$	��+�������(�	��	5�%��t
��!�	������(�� !��x�#�	$	%�����$�&!'���(������%���!�$�������$��$�3	%�$���������	�t�3	$!�����+$$	����
(�
	�	������
����������(�� !��(���t�$���!��t�$��(�$$�3
���%��
�*�

��!	
��!t�
���
��.��$�����p�!!�
���������������
�� ���!����$!����$!��!��	+���
��	����
���	���
���������
������������	��

��y!����$���$���$���!�	��$��+�
!��

PROAD 6554/2018. DOC 55. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.QBZS.XNJG:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 55.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)



���������� ����	
�����	����
���	���
���������
�����������	��������������������� !�"���#�	�	��$�
�%�����$�&!'���(����
�����%�����(�� !)

�!!($"����	
*����
*+�����	
����,�-��'���./0�+&��+��1�#/23../���4&56��
#7�(#,8����0����9	-:;;&7�4��&<3	':(!<$��+�:�

<(���$) ���

=>?@ABC>B=>DA>?EAFEBC>BG>DH@I@JFEBCEBKHL@AMEDE@BN>?FDBON>?FDP?A?QRSTUNSVAW

XYZ[B\]GK\B̂B_A@T>?@̀BZCaUFAFABN@IUbc@BC>BN@L?dEA>BeEAEB>IEV@AEbc@BC>BeA@T>?@BC>
EAaUF?>?UAEB>B>HJ>HfEAFE�

gZY\KhB[iBgi[iKYh=B[ZjGZ=Bk���+	�l!�!��* �$*��m �n��� ��	�����������4"no
����"�p��,��.qr.�����sq����k-��
���!!�l!�!��* �$*��m
�+"�.!�����.+�!��	�����+��
��	�������&����+���$!	+�k$!	+l!�!��* �$*��mt�s������q�������rq�.q�q��q
1�/���,�u������.��q�k(�(!��l!�!��* �$*��mt�����.q/�6q�q����/�/��.�s�����q.�k�	�$��l!�!��* �$*��mt
������q�,r�.��.��/�q,��0q���.�k�	+����l!�!��* �$*��mt�v��q��s����,�/q�.�/�v�.
k�	���$��+�$l!�!��* �$*��mt�.�,w�q����.�,w��.�/����q�k$$��!	���l!�!��* �$*��mt�s����,q��q0���q
k�����!�l!�!��* �$*��mt������r�w���q��sq/������vq,,�/���k�	�+�l!�!��* �$*��mt�s����,q�s����/.���/�q
k��(	�!�l!�!��* �$*��mt����	�!������$	��+	��!�!�$�(�k(�$	��+	�l!�!��* �$*��mt�w	+���$	��+	���������������	��
3	+(�$	��+	��k3	+(�$	��+	�l!�!��* �$*��mt����	�!�����$�����������	+������$(	���
��!�!�� ��k���l!�!��* �$*��mt
�	�!��	�����
����k��l!�!��* �$*��mt����,q�v�/��xr��0��/��q����2�����k+��
�l!�!��* �$*��mt��	3	$����
��3����+����$!	!�+	���
�����k��	l!�!��* �$*��mt�.+�!��	�����
�� ���!����$!����$!��!�	+�����.�
k+�$!l!�!��* �$*��mt�y6q.�������/q�.*��*��r�s����.y�k �$���	���l!�!��* �$*��mt�����������	�����������	��
��#�	!!����+��k+�l!�!��* �$*��m

�z��*�.��*���$	��!������	$������$�������	!{�����3����%��������|�����}t�

w�����(�$�!����	�������qw�~�q�(��������������(�$�!����(
��.�����.+�!��	�������t�+��&����+��$!�
���(�$�!�����*�
�$(	!�$���!t
t�
s��+	����s�	��$����!�$�
�	�!������
�
��z!����$���$���$���!�	��$��+�
!��

PROAD 6554/2018. DOC 55. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.QBZS.XNJG:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 55.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)



���������� ����	
�����	����
���	���
���������
�����������	��������������������� !�"���#�	�	��$�
�%�����$�&!'���(����
�����%�����(�� !)

�!!($"����	
*����
*+�����	
����,�-��'���./0�+&��+��1�#/23../���4&56��
#7�(#,8����0����9	-:;;&7�4��&<3	':(!<$��+�:�

<(���$) ���

=>?@ABC>B=>DA>?EAFEBC>BG>DH@I@JFEBCEBKHL@AMEDE@BN>?FDBON>?FDP?A?QRSTUNSVAW

XYZ[B\]GK\B̂B_A@T>?@̀BZCaUFAFABN@IUbc@BC>BN@L?dEA>BeEAEB>IEV@AEbc@BC>BeA@T>?@BC>
EAaUF?>?UAEB>B>HJ>HfEAFE�

=KghKiB[ZB=KghZB=ZjGKZ]iBk$$��!	���l!�!��* �$*��m �n��� ��	������������"��
����"�.!�����.+�!��	�����+��
��	�������&����+���$!	+�k$!	+l!�!��* �$*��m

���&�+����	�����%����� !�����(�$�!���	
o�3�!��(
������pq�rsp�(��������������(�$�!����(
��.����
.+�!t�	�������*
�!�+	�$���!

.	
3	�����.�
3��.��!	���

.+�!t�	�����
������$	�u�+	��

���$v*o������ ��*��������w$���"�xo�.!�����.+�!��	�����+��
��	�������&����+���$!	+�k$!	+l!�!��* �$*��m
$+�3�"�
y�v!����$���$���$���!�	��$��+�
!�z

PROAD 6554/2018. DOC 55. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.QBZS.XNJG:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 55.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)



���������� ����	
�����	����
���	���
���������
�����������	��������������������� !�"���#�	�	��$�
�%�����$�&!'���(����
�����%�����(�� !)

�!!($"����	
*����
*+�����	
����,�-��'���./0�+&��+��1�#/23../���4&56��
#7�(#,8����0����9	-:;;&7�4��&<3	':(!<$��+�:�

<(���$) ���

=>?@ABC>B=>DA>?EAFEBC>BG>DH@I@JFEBCEBKHL@AMEDE@BN>?FDBON>?FDP?A?QRSTUNSVAW

XYZ[B\]GK\B̂B_A@T>?@̀BZCaUFAFABN@IUbc@BC>BN@L?dEA>BeEAEB>IEV@AEbc@BC>BeA@T>?@BC>
EAaUF?>?UAEB>B>HJ>HfEAFE�

gZY\hijBYjkhYGjBl�����!�m!�!��* �$*��n �o��� ��	������������"��
����"�.!�����.+�!��	�����+��
��	�������&����+���$!	+�l$!	+m!�!��* �$*��n
�+"�p������q�������rq�.q�q��q�1�/���,�s������.��q�l(�(!��m!�!��* �$*��nt�����.q/�6q�q
���/�/��.�p�����q.�l�	�$��m!�!��* �$*��nt�������q�,r�.��.��/�q,��0q���.�l�	+����m!�!��* �$*��nt�u��q�
p����,�/q�.�/�u�.�l�	���$��+�$m!�!��* �$*��nt�p����q����p�����q.���/��.�l���+	�m!�!��* �$*��nt�.�,v�q
���.�,v��.�/����q�l$$��!	���m!�!��* �$*��nt������r�v���q��pq/������uq,,�/���l�	�+�m!�!��* �$*��nt�w��,�
.qr.�����pq����l-��
���!!�m!�!��* �$*��nt�p����,q�p����/.���/�q�l��(	�!�m!�!��* �$*��nt����	�!���
��$	��+	��!�!�$�(�l(�$	��+	�m!�!��* �$*��nt�v	+���$	��+	���������������	���3	+(�$	��+	�
l3	+(�$	��+	�m!�!��* �$*��nt����	�!�����$�����������	+������$(	���
��!�!�� ��l���m!�!��* �$*��nt��	�!��	�����

���l��m!�!��* �$*��nt����,q�u�/��xr��0��/��q����2�����l+��
�m!�!��* �$*��nt��	3	$�������3����+����$!	!�+	���

����l��	m!�!��* �$*��nt�.+�!��	�����
�� ���!����$!����$!��!�	+�����.��l+�$!m!�!��* �$*��nt�y6q.�������/q�.*
�*��r�p����.y�l �$���	���m!�!��* �$*��nt�����������	�����������	�����#�	!!����+��l+�m!�!��* �$*��n

v����(����	���$!��(�$�!����	�������qv�z{q*

p��+
������!��.	
3����$�.��!�$
�	�!����v��/�!�


���$|*t������ ��*��������}$���"�~t�.!�����.+�!��	�����+��
��	�������&����+���$!	+�l$!	+m!�!��* �$*��n
$+�3�"�
��|!����$���$���$���!�	��$��+�
!��

PROAD 6554/2018. DOC 55. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.QBZS.XNJG:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 55.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)



���������� ����	
�����	����
���	���
���������
�����������	��������������������� !�"���#�	�	��$�
�%�����$�&!'���(����
�����%�����(�� !)

�!!($"����	
*����
*+�����	
����,�-��'���./0�+&��+��1�#/23../���4&56��
#7�(#,8����0����9	-:;;&7�4��&<3	':(!<$��+�:�

<(���$) ���

=>?@ABC>B=>DA>?EAFEBC>BG>DH@I@JFEBCEBKHL@AMEDE@BN>?FDBON>?FDP?A?QRSTUNSVAW

XYZ[B\]GK\B̂B_A@T>?@̀BZCaUFAFABN@IUbc@BC>BN@L?dEA>BeEAEB>IEV@AEbc@BC>BeA@T>?@BC>
EAaUF?>?UAEB>B>HJ>HfEAFE�

edDEN?A@Bg('+�$!��h��
*+��*��i �j��� ��	������������"�k
����"�.!�����.+�!��	�����+��
��	�������&����+���$!	+�g$!	+h!�!��* �$*��i

�

���+�����+�����(��(�$!�l�+������%�����$���$�3�%m$�&	!�$�(�����*��	�+��n�

����*�
�!!*�
o��	�������(!���.�+����

�

p�q!����$���$���$���!�	��$��+�
!�r

PROAD 6554/2018. DOC 55. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.QBZS.XNJG:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 55.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)



15/03/2021 E-mail de Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região - Fwd: FRAD CGTIC - Priorização do projeto Modelar Processo de Software…

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=75363fd4f8&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1694119886380290042&simpl=msg-f%3A16941198… 1/3

ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Fwd: FRAD CGTIC - Priorização do projeto Modelar Processo de Software devido
a recomendação da correição 
1 mensagem

Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 13 de março de 2021 09:30
Para: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA
<karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>
Cc: Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia
<vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria
Geral dg <dg@trt21.jus.br>, CARLO HENRIQUE BRANDAO TEIXEIRA <carlo@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca
Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>,
"JOSE ADRIANO S. A. GUIMARAES" <joseadriano@trt21.jus.br>, Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura cea
<cea@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, SECAO SISTEMAS DE INFORMACAO SISTEMAS DE
INFORMACAO <sesif@trt21.jus.br>
Cco: endrigofreire@trt21.jus.br

Excelentíssima Senhora Presidente  e demais membros do CGTIC,

Considerando FRAD acionado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, enviado ao CGTCI em
24/02/2021, acerca da classificação do projeto Modelar Processo de Software (PROAD 5691/2017) como
Estratégico Temático e sua priorização acima do projeto de Desenvolvimento de Extrator do DataJud (PROAD
3748/2020), o qual seria suspenso até capacidade operacional para sua continuidade;

Considerando que foi estabelecido prazo de 10 dias (em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de
18/05/2020) para manifestação dos membros do Comitê;

Considerando as seguintes manifestações dos membros do Comitê, dentro do prazo supracitado, todos favoráveis à
aprovação:

MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO - Presidente do TRT21
MARCELO MARTINS PINTO - Secretário de TIC

Registro a aprovação da solicitação.

Respeitosamente, 
-- 
Marcelo Martins Pinto 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

---------- Forwarded message --------- 
De: pwcastro <pwcastro@uol.com.br> 
Date: qui., 25 de fev. de 2021 às 07:18 
Subject: RE: FRAD CGTIC - Priorização do projeto Modelar Processo de Software devido a recomendação da
correição 
To: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 

bom dia a todos os membros desse comitê 
de acordo com a proposta, em vista dos termos das recomendações do sr. Corregedor Geral. 
att. 
Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de Castro
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De: "Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic" <setic@trt21.jus.br> 
Enviada: 2021/02/24 19:59:38 
Para: perpetuo@trt21.jus.br, eridson@trt21.jus.br, ricardo@trt21.jus.br, higorsanches@trt21.jus.br,
marcio@trt21.jus.br, ssantiago@trt21.jus.br, mroberto@trt21.jus.br, dirceu@trt21.jus.br, karlamotta@trt21.jus.br,
mmpinto@trt21.jus.br 
Cc: presidencia@trt21.jus.br, vicepresidencia@trt21.jus.br, gdre@trt21.jus.br, dg@trt21.jus.br, carlo@trt21.jus.br,
dgi@trt21.jus.br, cgest@trt21.jus.br, joseadriano@trt21.jus.br, cea@trt21.jus.br, seagg@trt21.jus.br,
sesif@trt21.jus.br 
Assunto: FRAD CGTIC - Priorização do projeto Modelar Processo de Software devido a recomendação da correição 
 
Exma. Sra. Presidente e prezados(as) membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),  

Considerando que a seguinte recomendação da correição nacional de 2021 ao TRT21:
"Considerando a necessidade de se observarem as diretrizes relacionadas às políticas de Tecnologia da
Informação, recomenda-se que o Tribunal Regional observe os itens da Resolução n. 211 do CNJ que ainda
não puderam ser cumpridos, envidando esforços para sua realização integral"

 
Considerando que o projeto Modelar Processo de Software (PROAD 5691/2017) já se propunha a implementar
vários dispositivos da Resolução CNJ 211/2015 pertinentes ao processo de software, tais como:
 

Art. 12. Os órgãos deverão constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis com a
relevância e demanda de TIC, considerando, no mínimo, os seguintes macroprocessos:
[...]
III – macroprocesso de software: 
a) de escopo e requisitos; 
b) de arquitetura; 
c) de processos de desenvolvimento e sustentação;
[...]
 
Art. 18. Cada órgão deverá executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de
sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos nesta Resolução e outros pertinentes,
bem como as diretrizes legais e técnicas definidas para o processo judicial.
 
Art. 20. Os sistemas de informação deverão atender a padrões de desenvolvimento, suporte operacional,
segurança da informação, gestão documental, interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados
pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, e
aprovados pela Comissão Permanente de Tecnologia e Infraestrutura do Conselho Nacional de Justiça.
 
§ 1º Os novos sistemas de informação de procedimentos judiciais deverão: 

I - ser portáveis e interoperáveis; 

II – ser disponíveis para dispositivos móveis, sempre que possível; 

III – ser responsivos; 

IV – possuir documentação atualizada; 

V - oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada
na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil); 

VI - atender ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, institucionalizado pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2º Aplicar-se-á o parágrafo anterior aos novos sistemas de informação de procedimentos administrativos
dos órgãos. 

§ 3º Recomenda-se o uso de sistemas de informação de procedimentos administrativos já desenvolvidos,
disseminados e experimentados no âmbito da Administração Pública.

 
Considerando por fim que foram mantidos dispositivos similares na Resolução CNJ nº370/2021 (Art. 21 inciso III e
Arts. 28 a 33), a qual revogou a Resolução CNJ nº 211/2015.

Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD) para solicitar a classificação do projeto Modelar
Processo de Software (PROAD 5691/2017) como Estratégico Temático e sua priorização acima do projeto de
Desenvolvimento de Extrator do DataJud (PROAD 3748/2020), o qual seria suspenso até capacidade operacional
para sua continuidade.
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Respeitosamente, 
-- 
Marcelo Martins Pinto
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN
(84) 4006-3111
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ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Implantar processo Gerir Problemas de TIC 
7 mensagens

Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 22 de março de 2021 14:05
Para: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA
<karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>
Cc: Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia
<vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria
Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e
Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES
BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Exma. Sra. Presidente e prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),
 
Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD), em nome do Secretário Geral da 
Presidência (SGP), patrocinador do projeto, para solicitar análise e eventual aprovação do seguinte 
projeto de TIC, demandado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC):

PROAD 2345/2020 - Implantar processo Gerir Problemas de TIC
Trata-se da implantação e regulamentação do processo organizacional 3.4.6 Gerir 
problemas (de TIC)..
Para maiores detalhes sobre a demanda, podem ser consultados os documentos (DOD e 
DAD) juntados ao respectivo PROAD, indicado acima.
Custo estimado do projeto: R$ 6.000,00 (capacitação).

Sugere-se ainda que o projeto seja classificado e priorizado conforme abaixo:
 
Categoria: 
[ ] Estratégico institucional
[ ] Estratégico Temático   
[ X ] Operacional 
 
Ordem de prioridade:
Considerando que os projetos classificados como operacionais são priorizados pela SETIC, sua 
ordem de prioridade efetiva poderá ser definida posteriormente, desde já inicialmente 
estabelecida logo abaixo do projeto Adquirir solução de software para elaboração de projeto 
de arquitetura e engenharia (PROAD 0242/2021). 

 
Agradeceria se pudessem votar respondendo este email, ou o email do último voto, em até 10 dias 
corridos, de forma que possamos dar continuidade à inclusão do projeto no portfólio de projetos do 
Tribunal, para início oportuno conforme prioridade definida. 
 
Caso não haja manifestação suficiente dos membros do CGTIC até esta data, a demanda será 
considerada aprovada conforme sugerida, em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de 
18/05/2020.

Respeitosamente, 
-- 
Tarcísio Pinto Câmara 
Secretário de TIC em substituição PROAD 6554/2018. DOC 57. Para verificar a autenticidade desta cópia,

acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.DDRR.NYMF:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 57.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)

https://proad.trt21.jus.br/proad/f/t/fichaprocessoman?nrProtocolo=2345&nrAno=2020&evento=y
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Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111

KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br> 22 de março de 2021 14:37
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS
PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT
21a Regiao vicepresidencia <vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre
<gdre@trt21.jus.br>, Diretoria Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>,
Secretaria de Planejamento e Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>,
ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Exma. Sra. Presidente e demais integrantes do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), 

Venho apresentar minha APROVAÇÃO para a demanda apresentada pelo Secretário de TIC, conforme consta no
presente FRAD, ressaltando a coerência da classificação enquanto projeto operacional, assim como da
priorização,posterior ao projeto "Adquirir solução de software para elaboração de projeto de arquitetura e 
engenharia (PROAD 0242/2021)". 

Gentilmente,
Karla Sousa da Motta
Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica  
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MARCELO ROBERTO <mroberto@trt21.jus.br> 22 de março de 2021 15:46
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE
HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO
<mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a
Regiao vicepresidencia <vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre
<gdre@trt21.jus.br>, Diretoria Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>,
Secretaria de Planejamento e Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>,
ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

De Acordo

Em seg., 22 de mar. de 2021 às 14:06, Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

MARCIO DE MEDEIROS DANTAS <marcio@trt21.jus.br> 22 de março de 2021 16:14
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>,
MARCELO ROBERTO <mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>,
KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete
da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia
<vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria
Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e
Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES
BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Exma. Sra. Presidente e Prezados Membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),
 
Ao tempo em que os cumprimento, informo minha CONCORDÂNCIA com o objeto deste FRAD.PROAD 6554/2018. DOC 57. Para verificar a autenticidade desta cópia,

acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.DDRR.NYMF:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 57.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)

mailto:setic@trt21.jus.br
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Respeitosamente,

Márcio de Medeiros Dantas
membro do CGTIC

Em seg., 22 de mar. de 2021 às 14:06, Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br> 22 de março de 2021 20:03
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO
<mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a
Regiao vicepresidencia <vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre
<gdre@trt21.jus.br>, Diretoria Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e Gestao Estrategica CGEST
<cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE
<endrigofreire@trt21.jus.br>

Exma. Sra. Presidente e demais integrantes do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), 

Venho firmar minha APROVAÇÃO à demanda formulada pelo Secretário de TIC, conforme apresentado no presente
FRAD. 

Respeitosamente,

DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA
Analista Judiciário - Engenheiro Civil
Matrícula nº 308.21.0502
Membro do CGTIC

Em seg., 22 de mar. de 2021 às 14:06, Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ERIDSON JOAO FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br> 24 de março de 2021 15:31
Para: DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>
Cc: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>, MARIA DO PERPETUO SOCORRO
WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO
<mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a
Regiao vicepresidencia <vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre
<gdre@trt21.jus.br>, Diretoria Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e Gestao Estrategica CGEST
<cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE
<endrigofreire@trt21.jus.br>

Boa tarde. De acordo. Att. Eridson Medeiros. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 9 de abril de 2021 18:37
Para: ERIDSON JOAO FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>
Cc: DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, MARIA DO PERPETUO SOCORRO
WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO
<mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a
Regiao vicepresidencia <vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre
<gdre@trt21.jus.br>, Diretoria Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e Gestao Estrategica CGEST
<cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE
<endrigofreire@trt21.jus.br>, SEGS SEGS <segs@trt21.jus.br>PROAD 6554/2018. DOC 57. Para verificar a autenticidade desta cópia,

acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.DDRR.NYMF:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 57.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)

mailto:setic@trt21.jus.br
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Excelentíssima Senhora Presidente e demais Membros(as) do CGTIC, 

Considerando FRAD acionado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, enviado ao CGTCI em
22/03/2021, acerca da aprovação e classificação do projeto Implantar processo Gerir Problemas de TIC (PROAD
2345/2020); 

Considerando que foi estabelecido prazo de 10 dias (em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de
18/05/2020) para manifestação dos membros do Comitê;

Considerando as seguintes manifestações dos membros do Comitê, dentro do prazo supracitado, todos favoráveis à
aprovação:

MARCELO MARTINS PINTO - Secretário de TIC 
KARLA SOUSA DA MOTTA 
MARCELO ROBERTO 
MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA 
ERIDSON JOAO FERNANDES MEDEIROS

Registro a aprovação da solicitação.

Respeitosamente, 
-- 
Marcelo Martins Pinto 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROAD 6554/2018. DOC 57. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.DDRR.NYMF:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 57.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)
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ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC Aumento acima de 15% no valor do projeto Contratação de
unidades de serviços técnicos de TIC (PROAD 1574/2018) 
5 mensagens

Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 5 de abril de 2021 19:20
Para: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA
<karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>
Cc: Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia
<vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria
Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e
Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES
BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Exmo. Sra. Presidente e prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), 

Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD) para solicitar deliberação do comitê sobre o
seguinte tópico: Aprovação do aumento acima de 15% no valor do projeto Contratação de unidades de serviços
técnicos de TIC (PROAD 1574/2018), referente a contratação de mão de obra residente para o Setor de
Infraestrutura de TIC responsável pelas implantações de sistemas, dentre outra atribuições. 

Considerando decisão do CGTIC, em reunião realizada em 27/06/2017, de que “projetos cujo custo exceda 15% do
aprovado pelo CGTIC deverão ser novamente submetidos ao Comitê para nova aprovação”, conforme item 3.3
registrado em ata (doc. 6 do PROAD 6554/2018); 

Informo que o valor deste projeto foi aprovado pelo CGTIC, em reunião do dia 18/05/2020, conforme doc. 36 do
PROAD 6554/2018, com valor de R$ 237.560.00. Entretanto, o orçamento anual estimado para esta
contratação registrado no Plano Integrado do Projeto (PIP), doc. 33 do PROAD 1574/2018, é de R$ 419.052,96.
Desta forma, temos um aumento, aproximado do valor de projeto de 76,40% em relação ao valor aprovado
inicialmente.

No entanto, para o exercício 2021, cabe citar que já há R$ 237.560,00 alocados para este projeto, havendo previsão
de gasto de apenas R$ 82,000,00 neste exercício, devido ao fato de se pagar apenas alguns meses.  

Para maiores detalhes, vide slide de orçamento do PIP (doc. 33 do PROAD 1574/2018). 

Assim, a SETIC solicita aos membros deste Comitê analisar e aprovar o novo orçamento para o projeto, destacando
que a disponibilidade orçamentária para o corrente exercício e exercícios vindouros será tratada dentro da devida
estrutura de governança do orçamento do TRT21. 

Agradeceria se pudessem votar respondendo este email, ou o email do último voto, em até 10 dias corridos, de
forma que possamos dar continuidade ao desdobramento dessa decisão. 
  
Caso não haja manifestação suficiente dos membros do CGTIC até esta data, a demanda será considerada
aprovada conforme sugerida, em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de 18/05/2020. 

Respeitosamente, 
-- 
Marcelo Martins Pinto 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

Livre de vírus. www.avast.com.
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Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS
ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>, HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO
DE MEDEIROS DANTAS <marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO
ROBERTO <mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA
DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete da Presidencia
trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia <vicepresidencia@trt21.jus.br>,
Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria Geral dg <dg@trt21.jus.br>,
Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e Gestao Estrategica CGEST
<cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE
<endrigofreire@trt21.jus.br>

  Boa noite, declaro a minha aprovação, smj. Att. Eridson Medeiros.   
[Texto das mensagens anteriores oculto]

KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br> 7 de abril de 2021 15:49
Para: ERIDSON JOAO FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>
Cc: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>, MARIA DO PERPETUO SOCORRO
WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS
PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT
21a Regiao vicepresidencia <vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre
<gdre@trt21.jus.br>, Diretoria Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>,
Secretaria de Planejamento e Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>,
ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Exma. Sra. Presidente e prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

Diante  do exposto pelo Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Marcelo Martins Pinto, declaro
minha concordância com a proposição apresentada.

Gentilmente,
Karla Sousa da Motta
Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica  
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MARCIO DE MEDEIROS DANTAS <marcio@trt21.jus.br> 8 de abril de 2021 11:21
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>,
MARCELO ROBERTO <mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>,
KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete
da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia
<vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria
Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e
Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES
BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Exma. Sra. Presidente e Prezados Membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

Ciente.
De acordo com o presente FRAD.
Respeitosamente,

Márcio de Medeiros Dantas
membro de CGTIC 

Em seg., 5 de abr. de 2021 às 19:21, Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 22 de abril de 2021 18:12
Para: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA
<karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>
Cc: Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia
<vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria
Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e
Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES
BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Excelentíssima Senhora Presidente e demais Membros(as) do CGTIC, 

Considerando o FRAD abaixo, enviado ao CGTIC em 05/04/2021, acerca do aumento acima de 15% no valor do
projeto Contratação de unidades de serviços técnicos de TIC (PROAD 1574/2018); 

Considerando que foi estabelecido prazo de 10 dias (em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de
18/05/2020) para manifestação dos membros do Comitê; 

Considerando as seguintes manifestações dos membros deste Comitê, dentro do prazo supracitado, todos
favoráveis à aprovação:

MARCELO MARTINS PINTO
ERIDSON JOAO FERNANDES MEDEIROS 
KARLA SOUSA DA MOTTA 
MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
SILVIO DA SILVA SANTIAGO 

Registro a aprovação da solicitação.

Respeitosamente, 
-- 
Marcelo Martins Pinto 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

Em qui., 8 de abr. de 2021 às 11:25, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br> escreveu: 
Ciente. De acordo com a aprovação do aumento acima de 15% no valor do projeto descrito no PROAD
1574/2018, referente a contratação de mão de obra residente para o Setor de Infraestrutura de TIC responsável
pelas implantações de sistemas
Respeitosamente,
Silvio da Silva Santiago
Membro do CGTIC 
 
Em seg., 5 de abr. de 2021 às 19:21, Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC Aumento acima de 15% no valor do projeto Atualizar licenças de
software de gerenciamento remoto de PCs (PROAD 1575/2018) 
3 mensagens

Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 8 de abril de 2021 14:06
Para: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
<marcio@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO
<mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA
<karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>
Cc: Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia
<vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria
Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e
Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES
BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Exma. Sra. Presidente e prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), 

Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD) para solicitar deliberação do comitê sobre o
seguinte tópico: Aprovação do aumento acima de 15% no valor do projeto Atualizar licenças de software de
gerenciamento remoto de PCs (PROAD 1575/2018), referente a contratação nacional gerida pelo TRT21 para
atualização do software utilizado para gerenciamento remoto dos computadores dos usuários de TIC deste Regional. 

Considerando decisão do CGTIC, em reunião realizada em 27/06/2017, de que “projetos cujo custo exceda 15% do
aprovado pelo CGTIC deverão ser novamente submetidos ao Comitê para nova aprovação”, conforme item 3.3
registrado em ata (doc. 6 do PROAD 6554/2018); 

Informo que o valor deste projeto foi aprovado pelo CGTIC, em reunião do dia 27/03/2018, conforme doc. 14 do
PROAD 6554/2018, com valor de R$ 94.413,54. Entretanto, o orçamento total estimado para esta contratação e
registrado no Plano Integrado do Projeto (PIP) passou a ser de R$ 172.155,00. Desta forma, temos um aumento,
aproximado do valor de projeto de 82,34% em relação ao valor aprovado inicialmente. 

No entanto, para o exercício 2021, este projeto já havia sido incluído no Plano de Contratações de Soluções de TIC
(PCSTIC) 2021, aprovado pelo CGTIC em reunião de 02/12/2020, porém com valor de 94.413,54, ainda a aprovar a
efetiva alocação financeira pela estrutura de governança orçamentária do Tribunal. Ainda no contexto do corrente
exercício, cabe ressaltar que o novo PIP prevê alocação em 2021 de apenas R$ 86.178,70 (abaixo do já aprovado),
devido a alguns valores mensais do objeto que serão pagos apenas em alguns meses de 2021, ficando o restante
para os anos seguintes.

Para maiores detalhes, vide slide de orçamento do PIP (doc. 35 do PROAD 1575/2018).

Assim, a SETIC solicita aos membros deste Comitê analisar e aprovar o novo orçamento para o projeto, destacando
que a disponibilidade orçamentária para o corrente exercício e exercícios vindouros será tratada dentro da devida
estrutura de governança do orçamento do TRT21. 

Agradeceria se pudessem votar respondendo este e-mail, ou o e-mail do último voto, em até 10 dias corridos, de
forma que possamos dar continuidade ao desdobramento dessa decisão. 
  
Caso não haja manifestação suficiente dos membros do CGTIC até esta data, a demanda será considerada
aprovada conforme sugerida, em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de 18/05/2020.

Respeitosamente, 
-- 
Marcelo Martins Pinto 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

MARCIO DE MEDEIROS DANTAS <marcio@trt21.jus.br> 8 de abril de 2021 14:19
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
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Cc: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>,
MARCELO ROBERTO <mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>,
KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br>, MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>, Gabinete
da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia
<vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria
Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e
Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES
BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Exma. Sra. Presidente e Prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC):

De acordo com o presente FRAD.

Respeitosamente,

Márcio de Medeiros Dantas
membro do CGTIC 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 3 de maio de 2021 16:37
Para: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO <perpetuo@trt21.jus.br>, ERIDSON JOAO
FERNANDES MEDEIROS <eridson@trt21.jus.br>, RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES <ricardo@trt21.jus.br>,
HIGOR MARCELINO SANCHES <higorsanches@trt21.jus.br>, SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br>,
MARCIO DE MEDEIROS DANTAS <marcio@trt21.jus.br>, MARCELO ROBERTO <mroberto@trt21.jus.br>, DIRCEU
VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br>, KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br>,
MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br>
Cc: Gabinete da Presidencia trt-sgp <presidencia@trt21.jus.br>, Vice Presidencia do TRT 21a Regiao vicepresidencia
<vicepresidencia@trt21.jus.br>, Gabinete do Desembargador Ricardo Espindola trt-gjre <gdre@trt21.jus.br>, Diretoria
Geral dg <dg@trt21.jus.br>, Divisao de Governanca Institucional DGI <dgi@trt21.jus.br>, Secretaria de Planejamento e
Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br>, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, ENDRIGO STEFANES
BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Exma. Sra. Presidente e prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), 

Considerando o FRAD abaixo, enviado ao CGTIC em 08/04/2021, acerca do aumento acima de 15% no valor do
projeto Atualizar licenças de software de gerenciamento remoto de PCs (PROAD 1575/2018); 

Considerando que foi estabelecido prazo de 10 dias (em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de
18/05/2020) para manifestação dos membros do Comitê; 

Considerando as seguintes manifestações dos membros deste Comitê, dentro do prazo supracitado, todos
favoráveis à aprovação:

MARCELO MARTINS PINTO
MARCIO DE MEDEIROS DANTAS

Registro a aprovação da solicitação
Respeitosamente, 
-- 
Marcelo Martins Pinto 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Re: FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Solução de Business Intelligence (BI) 
1 mensagem

Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 30 de junho de 2021 20:10
Para: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>
Cco: endrigofreire@trt21.jus.br

Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Membros(as) do CGTIC, 

Considerando o FRAD acionado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, em nome do Diretor
Geral de Secretaria (DG), enviado ao CGTIC em 15/06/2021, acerca da aprovação e classificação
do projeto Adquirir Solução de Business Intelligence (BI) (PROAD 1607/2021);

Considerando que havia sido estabelecido prazo de 10 dias (em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de
18/05/2020) para manifestação dos membros do Comitê; 

Considerando as seguintes manifestações dos membros do Comitê, dentro do prazo supracitado, todos favoráveis à
aprovação, perfazendo inclusive manifestação explícita de mais da metade dos membros do comitê e incluindo o
voto de um dos magistrados, conforme previsto no § 5º do Art. 5º do Ato TRT-GP nº143/2021: 

LUCIANO ATHAYDE CHAVES - Juiz
MARCELO MARTINS PINTO - Secretário de TIC
MÁRCIO DE MEDEIROS DANTAS
DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA
SILVIO DA SILVA SANTIAGO 
KARLA SOUSA DA MOTTA 
KEILIA MELO DE MORAIS 
KLÉBER DE MDEIROS TEIXEIRA

Considerando ainda o teor do § 4º do Art. 5º do Ato TRT-GP nº143/2021, abaixo transcrito: 
§ 4º Os votos dos membros que não apresentarem seu posicionamento no prazo e forma estipulados no
FRAD serão considerados como de aprovação à demanda, nos termos propostos.

Registro a aprovação da demanda.

Atenciosamente,  

--
Tarcísio Pinto Câmara 
Analista Judiciário  
Secretário de TIC em substituição
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

Em ter., 15 de jun. de 2021 às 17:35, LUCIANO ATHAYDE CHAVES <athayde@trt21.jus.br> escreveu: 
Prezados membros do CGTIC
 
Voto a favor, considerando que se trata de licença para o Power BI, já utilizado para vários painéis, como indicado
no DAD.
 
Luciano Athayde
 
Em ter., 15 de jun. de 2021 às 12:47, Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
escreveu: 

Exmo. Sr. Coordenador e prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),
 
Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD), em nome do Diretor Geral de Secretaria 
(DG), patrocinador do projeto, para solicitar análise e eventual aprovação do seguinte projeto de TIC, 
demandado pela Divisão de Governança Institucional (DGI):

PROAD 1607/2021 - Adquirir Solução de Business Intelligence (BI)PROAD 6554/2018. DOC 66. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.LFMK.XHSV:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 66.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)
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Trata-se da aquisição de Solução de Business Intelligence (BI) - Inteligência de Negócio - capaz 
de extrair dados dos diversos sistemas utilizados pelo Tribunal, cruzar informações e elaborar 
gráficos analíticos e interativos, possibilitando a análise e monitoramento de dados e facilitando 
a governança e a gestão das diversas áreas de atuação do Tribunal.
Para maiores detalhes sobre a demanda, podem ser consultados os documentos (DOD e DAD) 
juntados ao respectivo PROAD, indicado acima.
Restrição de prazo do projeto: O contrato anterior encerra em 18/08/2021 e não será 
prorrogado por falta de interesse da empresa.
Custo estimado do projeto: R$ 1.402,49.

Sugere-se ainda que o projeto seja classificado e priorizado conforme abaixo:
 
Categoria: 
[ ] Estratégico institucional
[ ] Estratégico Temático   
[ X ] Operacional 
 
Ordem de prioridade:
Considerando que os projetos classificados como operacionais são priorizados pela SETIC, sua ordem 
de prioridade efetiva poderá ser definida posteriormente, desde já inicialmente estabelecida logo abaixo 
do projeto Ampliar a franquia de dados 4G para todos os magistrados (PROAD 0450/2021), e 
consequentemente abaixo de todos os projetos de responsabilidade da área demandante (DGI), mas 
com viabilidade para início imediato já acordada. 
 
Plano de Contratações de Soluções de TIC
Devido à urgência, sugere também aprovação para que o projeto seja submetido à inclusão no Plano de 
Contratações de Soluções de TIC (STIC) 2021 e no Plano Anual de Contratações (PAC) do Tribunal, a 
ser aprovada pelas instâncias de governança de orçamento do Tribunal.

 
Agradeceria se pudessem votar respondendo este email, ou o email do último voto, em até 10 dias corridos, de 
forma que possamos dar continuidade à inclusão do projeto no portfólio de projetos do Tribunal, para início 
oportuno conforme prioridade definida. 
 
Caso não haja manifestação suficiente dos membros do CGTIC até esta data, a demanda será considerada 
aprovada conforme sugerida, em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de 18/05/2020.
 
Respeitosamente,
-- 
Marcelo Martins Pinto
Secretário de TIC
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

 
 
--  
Luciano Athayde Chaves
Juiz Titular da 2a. Vara do Trabalho de Natal/RN
84-4006-3110 

PROAD 6554/2018. DOC 66. Para verificar a autenticidade desta cópia,
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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Solução de Business Intelligence (BI) 
7 mensagens

Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 15 de junho de 2021 12:47
Para: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Exmo. Sr. Coordenador e prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),
 
Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD), em nome do Diretor Geral de Secretaria (DG), 
patrocinador do projeto, para solicitar análise e eventual aprovação do seguinte projeto de TIC, demandado pela 
Divisão de Governança Institucional (DGI):

PROAD 1607/2021 - Adquirir Solução de Business Intelligence (BI)
Trata-se da aquisição de Solução de Business Intelligence (BI) - Inteligência de Negócio - capaz de 
extrair dados dos diversos sistemas utilizados pelo Tribunal, cruzar informações e elaborar gráficos 
analíticos e interativos, possibilitando a análise e monitoramento de dados e facilitando a 
governança e a gestão das diversas áreas de atuação do Tribunal.
Para maiores detalhes sobre a demanda, podem ser consultados os documentos (DOD e DAD) 
juntados ao respectivo PROAD, indicado acima.
Restrição de prazo do projeto: O contrato anterior encerra em 18/08/2021 e não será prorrogado por 
falta de interesse da empresa.
Custo estimado do projeto: R$ 1.402,49.

Sugere-se ainda que o projeto seja classificado e priorizado conforme abaixo:
 
Categoria: 
[ ] Estratégico institucional
[ ] Estratégico Temático   
[ X ] Operacional 
 
Ordem de prioridade:
Considerando que os projetos classificados como operacionais são priorizados pela SETIC, sua ordem de 
prioridade efetiva poderá ser definida posteriormente, desde já inicialmente estabelecida logo abaixo do 
projeto Ampliar a franquia de dados 4G para todos os magistrados (PROAD 0450/2021), e 
consequentemente abaixo de todos os projetos de responsabilidade da área demandante (DGI), mas com 
viabilidade para início imediato já acordada. 

Plano de Contratações de Soluções de TIC
Devido à urgência, sugere também aprovação para que o projeto seja submetido à inclusão no Plano de 
Contratações de Soluções de TIC (STIC) 2021 e no Plano Anual de Contratações (PAC) do Tribunal, a ser 
aprovada pelas instâncias de governança de orçamento do Tribunal.

 
Agradeceria se pudessem votar respondendo este email, ou o email do último voto, em até 10 dias corridos, de 
forma que possamos dar continuidade à inclusão do projeto no portfólio de projetos do Tribunal, para início oportuno 
conforme prioridade definida. 
 
Caso não haja manifestação suficiente dos membros do CGTIC até esta data, a demanda será considerada 
aprovada conforme sugerida, em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de 18/05/2020.

Respeitosamente,
-- 
Marcelo Martins Pinto
Secretário de TIC
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 
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MARCIO DE MEDEIROS DANTAS <marcio@trt21.jus.br> 15 de junho de 2021 13:51
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Exmo. Sr. Coordenador e Prezados Membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), 

Ao tempo em que os cumprimento, voto pela APROVAÇÃO da demanda "Adquirir Solução de Business 
Intelligence (BI)"
Respeitosamente,

Márcio de Medeiros Dantas
Diretor Geral
membro do CGTIC
[Texto das mensagens anteriores oculto]

DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br> 16 de junho de 2021 08:32
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Excelentíssimo Senhor Coordenador e demais membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),
 
Venho apresentar meu voto de APROVAÇÃO para a presente demanda, como apresentado pelo Secretário de TIC, 
ressaltando que essa ferramenta tecnológica tem baixo custo e elevado potencial de benefício o Tribunal, a exemplo 
dos painéis já disponibilizados até o momento (eMonitora, Diagnóstico Institucional, Transparência e Estrutura de 
Governança) e outros que estão em fase de construção (Arquitetura de Processos, Gestão de Portfólios de Projetos 
e Monitoramento Orçamentário).

Respeitosamente,

DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA
Membro do CGTIC
Analista Judiciário - Engenheiro Civil
Matrícula nº 308.21.0502

Em ter., 15 de jun. de 2021 às 12:47, Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br> 16 de junho de 2021 09:32
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Voto pela aprovação da demanda.
Silvio da Silva Santiago
Membro CGTIC 

Em ter., 15 de jun. de 2021 às 12:47, Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

KARLA SOUSA DA MOTTA <karlamotta@trt21.jus.br> 16 de junho de 2021 10:13
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente, Excelentíssimos(as) Senhores(as) 
Desembargadores(as) e Juízes/as do Trabalho, e demais Membros do Comitê de Governança de TIC 
(CGTIC), 

Diante da solicitação apresentada pelo Diretor da SETIC, objeto do presente FRAD, venho apresentar
minha APROVAÇÃO à demanda, conforme proposta. 

Gentilmente, 
Karla Sousa da Motta
Membra do CGTICPROAD 6554/2018. DOC 66. Para verificar a autenticidade desta cópia,

acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.LFMK.XHSV:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica  
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Em ter., 15 de jun. de 2021 às 12:47, Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

KEILIA MELO DE MORAIS <keiliamorais@trt21.jus.br> 16 de junho de 2021 22:11
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>, l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Com meus cumprimentos a todos!

Reitero os esclarecimentos do Ilmo. Sr. Diretor da DGI/TRT21, especialmente no que diz respeito à relevância para a
manutenção do e-monitora, ferramenta importante para auxílio às unidades da 1ª instância.

Pela aprovação do presente FRAD.

Atenciosamente,
Keilia M de Morais
SCR/TRT21
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Keilia Melo de Morais
Secretária da Corregedoria Regional
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
(84) 4006 3144

Coordenadoria de Gestão de Pessoas cgp <cgp@trt21.jus.br> 16 de junho de 2021 22:32
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Exmo. Sr. Coordenador e Prezados Membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), 
 Voto pela APROVAÇÃO da demanda "Adquirir Solução de Business Intelligence (BI)" 

Respeitosamente,

Kléber de Medeiros Teixeira
Coordenador de Gestão de Pessoas
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

1. Propósito   

  
2. Participantes   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Assunto   da   Reunião:   Reunião   extraordinária   do   Comitê   de   Governança   de   
TIC   (CGTIC)   -   Definições   iniciais   e   diretrizes   de   
planejamento   

Data   da   Reunião:   21/06/2021   14:00   às   16:00   
Local   da   Reunião:   Videoconferência   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   

Ricardo   Luís   
Espíndola   
Borges   

Gabinete   do   
Desembargador   
Ricardo   Luís   
Espíndola   Borges   

Desembargador   
Federal   do   
Trabalho   e   membro   
do   CGTIC,   
representante   do   
2º   grau   de   
jurisdição     

Assinado   
eletronicamente   

Luciano   
Athayde   Chaves   

2ª   Vara   do   Trabalho   
de   Natal   

Juiz   do   Trabalho   e   
membro   do   CGTIC,   
representante   do   
1º   grau   de   
jurisdição   

Assinado   
eletronicamente   

Márcio   de   
Medeiros   
Dantas   

Gabinete   da   
Diretoria   Geral   (DG)   

Diretor   Geral   de   
Secretaria   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Silvio   da   
Silva   Santiago   

Gabinete   da   
Presidência   (GP)   

Secretário   Geral   
da   Presidência   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Marcelo   
Martins   Pinto   

Secretaria   de   
Tecnologia   da   
Informação   (SETIC)   

Secretário   de   TIC   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Joao   Henrique   
Lins   Bahia   
Neto   

Secretaria   da   
Corregedoria   
Regional   (SCR)   

Secretário   da   
Corregedoria   
Regional   e   membro   
do   CGTIC   em   
substituição   

Assinado   
eletronicamente   

Kleber   de   
Medeiros   
Teixeira   

Coordenadoria   de   
Gestão   de   Pessoas   
(CGP)   

Coordenador   de   
Gestão   de   Pessoas   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Karla   Sousa   da   
Motta   

Coordenadoria   de   
Planejamento   e   

Coordenadora   de   
Planejamento   e   

Assinado   
eletronicamente   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
3. Convidados   

  
  
  
  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Gestão   Estratégica   
(CGEST)   

Gestão   Estratégica   
e   membro   do   CGTIC   

Dirceu   Victor   
Monte   de   
Hollanda   

Divisão   de   
Governança   
Institucional   (DGI)   

Diretor   da   Divisão   
de   Governança   
Institucional   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Priscilla   
Soares   de   Lima   
Gatto   

Divisão   de   
Inteligência   (DINT)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Inteligência   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Michele   
Santana   Gomes   

Divisão   de   
Comunicação   Social   
(DCS)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Comunicação   Social   
e   membro   do   CGTIC   
em   substituição   

Assinado   
eletronicamente   

Tarcísio   Pinto   
Câmara   

Setor   de   Apoio   à   
Governança   e   Gestão   
de   TIC   (SETIC\SEAGG)   

Chefe   do   setor   e   
Secretário   do   
CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Carlo   Henrique   
Brandao   
Teixeira   

Gabinete   da   Diretoria   
Geral   (DG)   

Substituto   do   
Diretor   Geral   de   
Secretaria   

Assinado   
eletronicamente   

Cynthia   Do   
Carmo   Aranha   
Freire   

Divisão   de   Governança   
Institucional   (DGI)   

Substituta   do   
Diretor   da   
Divisão   de   
Governança   
Institucional   

Assinado   
eletronicamente   

Jose   Adriano   
S.   A.   
Guimarães   

Coordenadoria   de   
Planejamento   e   Gestão   
Estratégica   (CGEST)   

Substituto   da   
Coordenadora   de   
Planejamento   e   
Gestão   
Estratégica   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Robson   
Medeiros   Lopes   

Gabinete   da   
Presidência   (GP)   

Substituto   do   
Secretário   Geral   
da   Presidência   

Assinado   
eletronicamente   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

4. Pauta   

  
5. Tópicos   Discutidos   e   Decisões   

  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Reunião   do   Comitê   de   Governança   de   TIC   (CGTIC),   cobrindo   os   seguintes   
tópicos:   

1. Boas   vindas   ao   novo   CGTIC   
2. Aprovação   de   projetos   urgentes   
3. Relatório   de   Desempenho   da   Estratégia   de   TIC   -   PETIC-TRT21   

(2015-2020)   
4. Estratégia   Nacional   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   do   

Poder   Judiciário   (ENTIC-JUD)   2021-2026   
5. Fluxo   para   elaboração   do   Plano   Tático   de   TIC   (PDTIC)   
6. Direcionamentos   estratégicos   de   TIC   para   2021-2022   
7. Cronograma   de   reuniões   do   CGTIC   

1. Boas   vindas   ao   novo   CGTIC   
Informações   e   Situação   atual:   
O  Secretário  de  TIC  solicitou  registro  em  ata,  como   anexo ,  do  email  de  boas               
vindas  enviado  ao  Comitê,  onde  este  designa  o  chefe  do  Setor  de  Apoio  à               
Governança  e  Gestão  de  TIC  (SEAGG)  como  Secretário  do  CGTIC  e  apresenta             
alguns   aspectos   da   comunicação   e   das   atribuições   do   comitê.   
Decisões:   
1.1. FRADs  deverão  ser  acordados  primeiramente  com  o  Coordenador  do          

Comitê,  ou  seu  substituto,  validando  a  urgência  da  demanda.  Nesse           
caso,  todos  os  membros  encaminharão  demandas  para  o  secretário  do           
Comitê,  através  do   seagg@trt21.jus.br ,  o  qual  acordará  conforme         
acima.   

1.2. Ficou  decidido  ajustar  o  tempo  de  votação  do  FRAD  para  05  dias             
úteis.   

2. Aprovação   de   projetos   urgentes   
Informações   e   Situação   atual:   
  

O  Secretário  do  CGTIC  apresentou  as  seguintes  demandas  de  projetos  urgentes            
que   aguardam   aprovação   do   CGTIC:   

● PROAD   1347/2021    -   Atualizar   UPS   para   a   Sala   Cofre   
○ Trata-se   da   atualização   da   UPS   (Nobreaks)   para   a   Sala   Cofre,   considerando   

que   os   equipamentos   atualmente   responsáveis   pela   alimentação   elétrica   do   
ambiente   estão   em   obsolescência,   não   havendo   mais   fabricação   de   peças   
para   eles.   Embora   as   UPS   existentes   estejam   funcionando,   é   altamente   
recomendável   a   substituição   do   equipamento   para   garantir   a   operação   
contínua   do   ambiente   de   missão   crítica   onde   estas   estão   instaladas   e   mitigar   
a   condição   de   vulnerabilidade   do   ambiente,   caso   os   equipamentos   venham   a   
apresentar   falha   da   operação.   

○ Restrição   de   prazo   do   projeto:   As   unidades   UPS   em   produção   já   foram   
descontinuadas   e   não   há   mais   peças   de   reposição.   Entende-se   que   a   
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Ata   de   Reunião   –   ATA   

  

  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

contratação   deve   ser   urgente,   uma   vez   que   a   limitação   de   prazo   já   está   
vencida,   mitigação   de   riscos   de   interrupção   dos   serviços   hospedados   na   sala   
cofre.   

○ Custo   estimado   do   projeto:   R$   302.840,00   (conforme   proposta   preliminar   de   
um   fornecedor,   a   ser   submetido   a   estudo   mais   aprofundado   caso   aprovado).     

Decisões:   
2.1. Foi   aprovada   a   demanda   do   projeto    PROAD   1347/2021   -   Atualizar   UPS   

para   a   Sala   Cofre ,   com   as   seguinte   informações:   
■ Categoria :     

[      ]   Estratégico   institucional   
[   X   ]   Estratégico   Temático     
[      ]   Operacional     

■ Ordem   de   prioridade :   
A  ordem  de  prioridade  foi  definida  logo  acima  do  projeto   Contratar  Suporte  e               
Garantia   de   Solução   de   Segurança   de   Endpoint   (PROAD   1414/2020) .   

■ Plano   de   Contratações   de   Soluções   de   TIC   
Devido  à  urgência,  foi  aprovada  a  inclusão  do  projeto  no  Plano  de  Contratações               
de  Soluções  de  TIC  (STIC)  2021  e  no  Plano  Anual  de  Contratações  (PAC)  do                
Tribunal,  a  ser  aprovada  pelas  instâncias  de  governança  de  orçamento  do             
Tribunal.   

3. Relatório   de   Desempenho   da   Estratégia   de   TIC   -   PETIC-TRT21   (2015-2020)   
Informações   e   Situação   atual:   
O  Secretário  de  TIC  comunicou  que  enviou,  em   05/05/2021  por  e-mail  para  a              
antiga  composição  do  CGTIC,  o   Relatório  de  Desempenho  da  Estratégia  de  TIC             
-  PETIC-TRT21  (2015-2020) ,   anexo  a  esta  ata ,  referente  ao  último  período  do             
ciclo   da   estratégia   compreendido   entre   2015   e   2020.   
  

Comunicou  ainda  que  o  referido  relatório  foi  enviado  também  para  os  novos             
membros   do   CGTIC,   em   15/06/2021,   para   conhecimento.   
Decisões:   
3.1. Nada   a   deliberar.   

4. Estratégia   Nacional   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   do   Poder   
Judiciário   (ENTIC-JUD)   2021-2026   

Informações   e   Situação   atual:   
  

O  Secretário  do  CGTIC  informou  que  a   Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da             
Informação  e  Comunicação  do  Poder  Judiciário  (ENTIC-JUD)  2021-2026  foi          
aprovada  pela   Resolução  CNJ  nº  370/2021 ,  destacando  que  há  envolvimento  de            
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Ata   de   Reunião   –   ATA   

  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

várias  áreas  além  da  SETIC  e  que  se  espera  que  o  CGTIC  seja  o  guardião  de                 
sua   implementação   no   TRT21.   
  

O  Secretário  do  CGTIC  sugere  um  opinativo  do  comitê  sobre           
possibilidade/dever  de  publicar  na  internet  os  seguintes  planos,  referidos          
na  ENTIC-JUD,  ou  a  quem  compete  essa  deliberação,  já  tendo  sido  inclusive  o              
assunto   tratado   em    reunião   do   CGESTIC   de   13/05/2021 :   

● Planos   já   publicados   na   internet   
○ Plano   de   Contratações   de   TIC;   
○ Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação         

(PDTIC);   
○ Planos   Anuais   de   Capacitações   de   TIC;   

● Outros  planos  previstos  na  ENTIC-JUD  e  ainda  não  publicados  na           
internet   

○ Planos   de   Transformação   Digital;   
○ Planos   de   Gestão   de   Continuidade   de   Negócios   ou   de   Serviços;   
○ Planos   de   Gestão   de   Riscos   de   TIC;   
○ Planos   de   Trabalho   da   ENTIC.   

Decisões:   
4.1. O   CGTIC   está   ciente   que,   de   acordo   com   o   inciso   II   do   Art.   8º   da   

Resolução   CNJ   370/2021 ,   está   delegada   ao   CGESTIC   a   aprovação   de   
planos   operacionais   e   sua   submissão   à   alta   administração,   tais   como:   

■ Planos   de   Contratações   de   Soluções   TIC;   
■ Planos   Anuais   de   Capacitação   de   TIC;   

4.2. A   publicação   dos   planos   será   definida   pelo   CGTIC   no   momento   de   sua   
aprovação,   podendo   ser   então   delegada   à   SETIC   eventuais   ajustes   nos   
planos   e   na   publicação,   a   serem   deliberados   na   sua   aprovação.   

5. Fluxo   para   elaboração   do   Plano   Tático   de   TIC   (PDTIC)   
Informações   e   Situação   atual:   
O  Secretário  do  CGTIC  apresentou  uma  proposta  de   fluxo  para  o  processo  de              
elaboração  do  Plano  Tático  de  TIC,  ou  seja,  o  Plano  Diretor  de  TIC  (PDTIC),               
solicitando  deliberação,  e  eventual  aprovação,  da  proposta  por  parte  dos           
membros   do   Comitê.   
  

Também  foi  apresentada  a   minuta  de  PDTIC-JT  2021-2022  que  está  em            
elaboração   no   CSJT,   com   colaboração   dos   Diretores   de   TIC   dos   TRTs.   
Decisões:   
5.1. O    fluxo   para   elaboração   do   PDTIC   foi   aprovado   conforme   anexo,   com   as   

seguintes   ressalvas   a   serem   ajustadas   posteriormente   pela   SETIC:   
■ Remover  a  tarefa  “Avaliar  iniciativas  de  transformação  digital”  e          

incluir  o  “Plano  de  Transformação  Digital”  como  entrada  da  tarefa           
“Compilar   requisitos    de   alinhamento”.   

■ Incluir  o  “Plano  de  Trabalho  da  ENTIC-JUD”  como  entrada  da  tarefa            
“Compilar   requisitos    de   alinhamento”.   

5.2. A    SETIC   poderá   incluir   o   fluxo   ajustado   como   parte   do   PDTIC   2021-2022   
e   do   processo   Gerir   Plano   Tático   de   TIC,   bem   como   poderá   dar   
continuidade   a   complementação   e   formalização   do   processo,   seguindo   a   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  

  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

metodologia   de   gestão   de   processos   organizacionais   do   Tribunal,   
consultando   o   CGTIC   apenas   se   houver   eventuais   aspectos   novos   que   
venham   a   impor   comportamento   ao   CGTIC   ou   às   áreas   do   Tribunal.   

5.3. Considerando    a   indefinição   dos   objetivos,   metas   e   resultados   chave   do   
PDTIC-JT,   bem   como   de   algumas   metas   dos   objetivos   do   PEP-TRT21   
2021-2026,   ficou   acordado   que   a   SETIC   elaborará   um   Plano   Diretor   de   
TIC   (PDTIC)   2021-2022   até   julho/2021   com   o   mínimo   exigido   e   submeterá   
ao   CGTIC,   já   prevendo   que   este   deverá   ser   revisado   após   a   definição   
dos   referidos   elementos   estratégicos   superiores.   

6. Direcionamentos   estratégicos   de   TIC   para   2021-2022   
Informações   e   Situação   atual:   
O  diretor  da  DGI  apresentou  a  demanda  por  uma  proposta  de   cenários  e              
direcionamentos  estratégicos  de  TIC  2021-2022 .  Esta  abordagem  está  alinhada          
a  uma  iniciativa  para  promover  essa  análise  para  as  áreas  temáticas  mais             
impactantes,  como  TIC  e  Pessoas,  na  intenção  de  munir  o  Comitê  de             
Governança  e  Gestão  Estratégica  e  Participativa  (CGGEP)  de  uma  visão           
atualizada   dos   cenários   no   contexto   da   estratégia   institucional.   
Decisões:   
6.1. Ficou    acordado   que   o   Secretário   do   CGTIC   irá   enviar   a   proposta   para   

análise   dos   membros   do   CGTIC   e   a   deliberação   efetiva   será   definida   
numa   reunião   futura,   conforme   o   cronograma   de   reuniões   abaixo.   

7. Cronograma   de   reuniões   do   CGTIC   
Informações   e   Situação   atual:   
O  Secretário  do  CGTIC  solicitou  que  o  cronograma  de  reuniões  fosse            
definido,   considerando,   principalmente,   os   seguintes   marcos   obrigatórios:   

● Até   31/07/2021,   Aprovar:   
○ Plano  Diretor  de  TIC,  incluindo  as  linhas  estratégicas  de          

atuação,  com  objetivo  de  manter  a  continuidade  do  trabalho          
e   alinhamento   da   estratégia;   

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

● Até   31/12/2021   (ou   data   a   definir   no   Plano   de   Trabalho),   Aprovar:   
○ Plano   de   Transformação   Digital;   
○ Plano   de   Gestão   de   Riscos   de   TIC;   
○ Plano   de   Gestão   de   Continuidade   de   Negócios   ou   de   Serviços;   

● Em   2022:   Reuniões   ordinárias   quadrimestrais   
  

Decisões:   
7.1. Ficam    desde   já   estabelecidas   as   seguintes   datas   e   pautas   de   reuniões   

para   2021:   
■ 24/06/2021   14:00   às   16:00:   Reunião   de   Projetos   de   TIC   

Direcionamentos   estratégicos   de   TIC   para   2021-2022   
Aprovação   de   novos   projetos   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
6. Ações   

  
7. Data(s)   da(s)   Próxima(s)   Reunião(ões)   

  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

■ 09/07/2021  14:00  às  16:00:  Aprovação  do  Plano  de  Trabalho  da           
Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do          
Poder   Judiciário   (ENTIC-JUD).   

■ 23/07/2021   14:00   às   16:00:   Aprovação   do   PDTIC   2021-2022   
Aprovação   do   PDTIC   2021-2022,   com   destaque   para:   
Plano   de   Contratações   de   Soluções   de   TIC   (PCSTIC)   2022   
Proposta   orçamentária   de   TIC   2022   

■ 01/10/2021  14:00  às  16:00:  Aprovação  do  Plano  de  Gestão  de           
Continuidade   de   Negócios   ou   de   Serviços;   

■ 05/11/2021  14:00  às  16:00:  Aprovação  do  Plano  de  Gestão  de  Riscos            
de   TIC;   

■ 03/12/2021  14:00  às  16:00:  Reunião  ordinária  quadrimestral  e         
Aprovação   do   Plano   de   Transformação   Digital;   

■ Até   01/04/2022:   Reunião   ordinária   quadrimestral   
■ Até   29/07/2022:   Reunião   ordinária   quadrimestral   
■ Até   25/11/2022:   Reunião   ordinária   quadrimestral   

7.2. As    reuniões   serão   marcadas   preferencialmente   nas   sexta-feiras,   das   
14h   às   16h.   

Ação   Responsável   Data   
1.       

Propósito:   Reunião   extraordinária   do   CGTIC   -   Direcionamentos   
estratégicos   e   Projetos   de   TIC   

Data:   24/06/2021   
Horário:   14h   às   16h   
Local:   Videoconferência   
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Referência   Descrição   

PEP   TRT21   Plano   Estratégico   Participativo   do   Tribunal   Regional   do   Trabalho   
21ª   Região   (Resolução   TRT21   nº   25/2015).   

PETIC-TRT21   
Plano   Estratégico   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   
do   Tribunal   Regional   do   Trabalho   21ª   Região   (Resolução   TRT21   
nº   6/2016)   

PETIC-JT   Plano   Estratégico   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   
da   Justiça   do   Trabalho   (Resolução   CSJT   nº   158/2015)   

ENTIC-JUD   
Estratégia   Nacional   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   
do   Poder   Judiciário,   instituído   para   o   sexênio   2015-2020   pela   
Resolução   CNJ   nº   211/2015   (revogada)   e   atualizada   para   o   
sexênio   2021-2026,   pela   Resolução   CNJ   nº   370/2021.   

CGTIC   

Comitê  de  Governança  de  Tecnologia  da  Informação  e          
Comunicação  (CGTIC),  instituído  pela  Portaria  TRT21-GP  nº         
430/2018,  incluindo  participação  do  Presidente  e  Vice-Presidente         
do  TRT21,  bem  como  representação  multidisciplinar  das         
principais   áreas   estratégicas   do   Tribunal.   

CGESTIC   

Comitê  de  Gestão  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação           
(CGTIC),  instituído  de  pela  Portaria  TRT21-GP  nº  534/2016,          
incluindo  o  Secretário  de  TIC  e  os  chefes  da  SETIC  que             
representam  os  macroprocessos  de  TIC,  conforme  Resolução         
CNJ   nº   211/2015.   

RAE   Reunião   de   Análise   da   Estratégia.   No   contexto   do   PETIC-TRT21,   
as   RAEs   são   realizadas   pelo   CGTIC.   

PRD   

Plano   de   Recuperação   de   Desempenho   (PRD)   é   um   documento   
idealizado   pela   SETIC   e   praticado   desde   a   RAE   de   24/07/2017,   
sendo   elaborado   para   cada   indicador   desviado   (cuja   meta   não   for   
atingida),   contendo   a   justificativa   de   desvio   da   meta   e   o   plano   de   
ação   para   recuperação   do   desempenho,   além   de   anexos   sobre   a   
forma   de   medição   e   memória   de   cálculo   do   indicador.   

SIGEST   

Sistema   de   Gestão   Estratégica   da   Justiça   do   Trabalho,   instituído   
pela   Resolução   122/2013   CSJT.   Consiste   em   um   sistema   único   
nacional   para   a   medição,   monitoramento   e   análise   das   
estratégias   definidas   pelo   CSJT   e   pelos   TRTs.   O   sistema   
permite,   por   exemplo,   o   cadastro   de   todos   os   objetivos   
estratégicos   e   indicadores   dos   Tribunais,   suas   metas,   medições   
e   áreas   responsáveis,   disponibilizando   o   desempenho   da   
estratégia   de   cada   TRT   para   outros   Tribunais   e   para   o   CSJT.   
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1. Apresentação   
Este  relatório  sintetiza  os  resultados  alcançados  no   ano  de  2020  a  respeito              

do  Plano  Estratégico  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Tribunal  Regional              
do  Trabalho  da  21ª  Região  (PETIC-TRT21),  vigência  2015-2020,  sendo  portanto  a             
última  medição  do  referido  ciclo  estratégico.  O  resultado  final  alcançado  é  expresso  em               
termos  de   medição  do  desempenho  dos  objetivos  e  indicadores  estratégicos,            
avanço  dos   projetos  estratégicos  e  análise  crítica  do  monitoramento  dos riscos             
estratégicos    relacionados.   

Dessa  forma,  este  documento  pode  servir  de  base  para  a  próxima  Reunião             
de  Análise  da  Estratégia  (RAE)  do  PETIC-TRT21,  a  qual  deverá  envolver  o  Comitê  de                
Governança   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   (CGTIC).     

A  participação  do  CGTIC  no  acompanhamento  da  estratégia  representa  uma            
enorme  oportunidade  de  alinhamento  da  TIC  às  reais  necessidades  da  instituição.  No              
entanto,  para  que  isso  ocorra,  torna-se  imprescindível  diminuir  a  distância  de             
comunicação  entre  a  equipe  técnica  e  os  membros  do  Comitê.  Este  relatório  tenta               
abstrair  ao  máximo  os  jargões  técnicos  e  está  totalmente  orientado  à  metodologia              
Balanced  ScoreCard ,  visando  permitir  a  gestão  por  indicadores  e  o  devido             
acompanhamento  da  implementação  da  estratégia,  seguindo  o  mesmo  formato  utilizado            
na   gestão   estratégica   institucional.   

Desde  já,  cabe  ressaltar  que  os  valores  dos  indicadores  aqui  registrados             
foram  desenvolvidos  colaborativamente  com  os  responsáveis  pelos  indicadores  do           
PETIC,  através  do  SIGEST,  e  traduzem  o  esforço  conjunto  da  equipe  na  condução  da                
estratégia  de  TIC  do  Tribunal,  com  o  objetivo  último  de  oferecer  aos  jurisdicionados               
serviços   com   mais   eficiência   e   celeridade,   atendendo   a   nossa   missão   institucional.   

O  restante  desta  seção  faz  uma  breve  retrospectiva  histórica  dos  principais            
eventos   que   direcionaram   a   implantação   do   PETIC   2015-2020   do   TRT21.   

1.1. Retrospectiva   histórica   

Esta  seção  tem  por  objetivo  resumir  os  principais  eventos  que  impactaram  o              
Planejamento  Estratégico  de  TIC  (PETIC)  do  TRT21.  O  quadro  abaixo  destaca  o              
período  de  avaliação  do  presente  relatório  em  relação  ao  período  de  vigência  do               
PETIC-TRT21  e  ainda  localiza  os  principais  eventos  envolvidos  com  o  PETIC,  rotulados              
como   números   dispostos   aproximadamente   na   linha   do   tempo.   
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2015   2016   2017   2018   2019   2020   
1º 
tri   

2º 
tri   

3º 
tri   

4º 
tri   

1º 
tri   

2º 
tri   

3º 
tri   

4º 
tri   

1º 
tri   

2º 
tri   

3º 
tri   

4º 
tri   

1º 
tri   

2º 
tri   

3º 
tri   

4º 
tri   

1º 
tri   

2º 
tri   

3º 
tri   

4º 
tri   

1º 
tri   

2º 
tri   

3º 
tri   

4º 
tri   

  (1)    (2)  
(3)  

(4)    (5)        (6)  (7)        (8)  
(9)  

  (10)  (11)  (12)  
  

  
  

  (13)    

Legenda   de   cores:   
  Vigência   do   PETIC-TRT21   (Resolução   6/2016   TRT21):   2015-2020   
  Período   do   Relatório   atual   
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Eventos:   

1) 02/06/2015:   PEP   TRT21   2015-2020   (Resolução   25/2015   TRT21);   

2) 27/11/2015:   PETIC-JT   2015-2020   (Resolução   158/2015   CSJT);   

3) 15/12/2015:   ENTIC-JUD   2015-2020   (Resolução   211/2015   CNJ);   

4) 31/03/2016:   PETIC-TRT21   2015-2020   (Resolução   06/2016   TRT21);   

5) 29/07/2016:  Reunião  de  Análise  da  Estratégia  (RAE)  referente  1º  Semestre           

2016;   

6) 24/07/2017:  Reunião  de  Análise  da  Estratégia  (RAE)  referente  todo  o            

período   de   2016;   

7) 10/11/2017:  Reunião  de  Análise  da  Estratégia  (RAE)  referente  ao  período            

compreendido   entre   janeiro   e   setembro   de   2017;   

8) 11/10/2018:  Reunião  do  CGTIC  com  aprovação  das  medições  referentes  a            

todo   o   período   de   2017;  

9) 14/12/2018:  Reunião  de  Análise  da  Estratégia  (RAE)  referente  ao  período            

compreendido   entre   janeiro   e   setembro   de   2018;   

10)  17/06/2019:  Reunião  de  Análise  da  Estratégia  (RAE)  referente  ao  ano  de              

2018;   

11)  06/09/2019:  Reunião  de  Análise  da  Estratégia  (RAE)  referente  ao  1º             

semestre   de   2019.   

12)  10/12/2019:  Reunião  de  Análise  da  Estratégia  (RAE)  referente  aos            

resultados   alcançados   no   período   até   outubro   de   2019.   

13)  21/08/2020:  Reunião  de  Análise  da  Estratégia  (RAE)  referente  ao  ano  de              

2019.   
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2. Medição   do   Desempenho   dos   Objetivos   e   Indicadores   
Esta  seção  traz  a  análise  da  evolução  dos  objetivos  estratégicos  e             

indicadores.   

2.1. Metodologia   de   medição   

Os  objetivos  estratégicos  representam  as  iniciativas  a  serem  adotadas  para            
aproximar-se  do  enunciado  constante  na  sua  visão  de  futuro.  O  desempenho  dos              
objetivos  estratégicos  é  medido  a  partir  da  média  de  desempenho  dos  indicadores  a               
eles   relacionados.     

O  desempenho  de  cada  indicador  é  calculado  pela  divisão  do  valor  medido              
no  período  pela  respectiva  meta,  sendo  sempre  percentual,  qualquer  que  seja  a  unidade               
de   medida   do   indicador.   

Segundo  parametrização  atual  do  SIGEST  definida  pelo  CSJT,  os  objetivos            
estratégicos   e   indicadores   obedecem   aos   seguintes   critérios:   

  

  
A  medição  de  indicadores  utiliza  como  guia  o  Manual  de  Medição  da              

Estratégia  de  TIC,  aprovado  pelo  CGTIC,  o  qual  estende  as  orientações  de  medição  do                
PETIC  com  esclarecimentos  sobre  a  forma  de  cálculo,  metas  parciais  para  indicadores              
de  periodicidade  menor  que  anual,  bem  como  as  áreas  responsáveis  por  cada  indicador,               
as   quais   efetivamente   alimentaram   seus   valores   no   SIGEST.   

  
Para  a  medição  de  todos  os  indicadores  do  período  deste  relatório  foi              

utilizada   a    versão   1.4   do   Manual   de   Medição   da   Estratégia   de   TIC .   
  
  
  

 

Relatório   de   Desempenho   da   Estratégia   de   TIC   
PETIC-TRT21   (2015-2020)   6   

Faróis   de   desempenho   
de   objetivos   e   indicadores   estratégicos,     

conforme   SIGEST   
  

  
Meta   alcançada   Resultado   >=   100%   

  

  
Atenção   90%    <=   Resultando   <   100%     

  

  
Meta   não   alcançada   Resultado   <   90%   

  

  
Não   medido   Sem   resultado   
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2.2. Desempenho   no   período   analisado   

O  mapa  estratégico  do  PETIC-TRT21,  a  seguir,  ilustra  graficamente  a            
influência  de  cada  objetivo  estratégico  para  a  visão  e  missão  da  TIC  do  Tribunal,                
acompanhados  de  dois  faróis,  calculados  a  partir  do  desempenho  dos  indicadores             
relacionados:   

● Farol  Esquerdo:  comparado  com  a  meta  acumulada  anual.  Quando  a            
medição  é  parcial  do  exercício,  eventuais  desvios  (vermelho  ou  amarelo)            
nesses   faróis   ainda   podem   ser   recuperados   até   o   final   do   exercício.     

● Farol  Direito:  comparado  com  a  meta  do  período  medido.  Eventuais            
desvios  nesses  faróis  refletem  indicadores  desviados  no  período  do           
relatório,   conforme   descrito   logo   abaixo.   

  

  
  

O  Anexo  I  apresenta  a  progressão  do  resultado  dos  indicadores  ao  longo  do               
tempo,  comparando  o  valor  medido  no  período  deste  relatório  com  medições  anteriores.              
Esse  anexo  foi  resultado  de  um  painel  criado  pela  SETIC  no  SIGEST,  resumindo  as                
informações   alimentadas   pelos   responsáveis   pelos   indicadores.   
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O  próximos  anexos  consistem  nas  justificativas  de  desvio  dos  seguintes            

indicadores,   cujas   metas   não   foram   atingidas   no   período   avaliado   (2020):   
● Anexo  II:  Indicador  01.  ISUE  -  Índice  de  satisfação  de  usuários  externos              

com   a   qualidade   dos   serviços   e   sistemas   nacionais   de   TIC   fornecidos.   
● Anexo  III:  Indicador  02.  ISUER  -  Índice  de  satisfação  de  usuários  externos              

com   a   qualidade   dos   serviços   e   sistemas   regionais   de   TIC   fornecidos.   
● Anexo  IV:  Indicador  04.  ISUIR  -  Índice  de  satisfação  de  usuários  internos              

de  TIC  com  serviços,  sistemas  e  equipamentos  fornecidos  pela  área  de             
TIC   

● Anexo  V:  Indicador  05.  IGOVTI  –  Índice  de  Governança  de  TI  (iGovTI,              
conforme   TCU).   

● Anexo  VI:  Indicador  07.  ISN  -  Índice  de  soluções  nacionais  críticas  de  TIC               
com   riscos   mapeados.   

● Anexo  VII:  Indicador  08.  ISR  -  Índice  de  soluções  regionais  críticas  de  TIC               
com   riscos   mapeados.   

● Anexo  VIII:  Indicador  12.  ICIM  -  Índice  de  conformidade  à  infraestrutura             
mínima   de   TIC.   

● Anexo   IX:   Indicador   15.   ICG   -   Índice   de   Capacitação   Gerencial   
● Anexo   X:   Indicador   16.   ICT   -   Índice   de   Capacitação   Técnica.   
● Anexo  XI:  Indicador  18.  ICEM  -  Índice  de  conformidade  à  estrutura  mínima              

de   TIC.   
  

3. Projetos   estratégicos   
O  Anexo  XII  apresenta  o  Portfólio  de  Projetos  Estratégicos  de  TIC,             

destacando-se  quando  se  trata  de  projeto  estratégico  institucional,  a  responsabilidade            
dos  projetos,  prazos  de  início  e  término,  bem  como  a  situação  atual  dos  mesmos  em                 
31/12/2020,   data   de   referência    deste   relatório.     

Nesse  sentido,  para  facilitar  a  análise,  esse  mesmo  anexo  inclui  também             
descrição  e  destaque  das  principais  alterações  dos  projetos  estratégicos  contidos  no             
portfólio,   nos   seguintes   contextos:   

1 Alterações  informadas :  alterações  nos  projetos  estratégicos  que  não          
precisam  de  aprovação  do  CGTIC,  tais  como:  classificação  como  projeto            
estratégico  institucional,  início  de  projetos,  alteração  de  gerente  do  projeto,            
conclusão  de  projeto,  novos  projetos  já  classificados  como  estratégicos  de            
TIC  no  momento  de  sua  aprovação  pelo  CGTIC  etc.  Essas  alterações  são              
apenas   reportadas   pela   SETIC   para   conhecimento   do   CGTIC.   

2 Alterações  a  aprovar :  alterações  que  precisam  de  aprovação  do  CGTIC,  tais             
como:  promoção  de  novos  projetos  como  estratégicos,  mudança  de  área            
responsável,  etc.  Essas  alterações  são  destacadas  no  anexo,  para  melhor            
visualização   do   CGTIC.   

  
Considerando  que  se  trata  da  última  medição  do  ciclo  estratégico,  vale             

citar  que  muitos  projetos  originalmente  aprovados  como  estratégicos  de  TIC  no             
PETIC  original  (Resolução  TRT21  nº  06/2016),  e  concluídos  durante  o  ciclo            
estratégico,  foram  desclassificados  como  estratégicos  em  gestões  anteriores,          
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tendo  sido  incluídos  em  tabela  separada  no  Anexo  XII,  para  referência.  Da  mesma               
forma,  muitos  projetos  foram  classificados  como  estratégicos  de  TIC  no  final  do              
ciclo,  tentando  evoluir  a  forma  como  essa  classificação  era  feita  sob  a  percepção               
do  CGTIC,  no  entanto  alguns  deles  não  encontraram  condições  para  sua             
conclusão  dentro  do  ciclo  estratégico.  Isto  posto,  o  percentual  de  projetos             
estratégicos  de  TIC  não  concluídos  no  Anexo  ?  não  representa  bem  o              
descumprimento  da  estratégia,  devendo  ser  analisada  levando  essas  informações           
em   consideração.   

Sugere-se  ciência  do  Anexo  XII  pelo  CGTIC,  levantando  eventuais           
ressalvas   que   venham   a   existir.   
  

4. Riscos   estratégicos   
Para  registro,  o  Anexo  XIII  consiste  em  uma  relação  dos  riscos  estratégicos              

de  TIC  identificados  na  elaboração  do  PETIC-TRT21  e  monitorados  durante  todo  o  ciclo               
estratégico  2015-2020,  contemplando  seus  respectivos  níveis  de  risco,  bem  como  os             
objetivos   estratégicos   afetados.     

Cada  risco  estratégico  listado  possui  um  documento  de  Análise  de  Risco  de              
TIC  e  um  documento  de  Avaliação  de  Risco  de  TIC,  ambos  juntados  ao  processo                
005.126/2016.  O  documento  de  Avaliação  de  Riscos  de  TIC  contém  um  plano  de               
tratamento  e  plano  de  contingência  do  risco  em  questão,  os  quais  foram  monitorados               
quanto   ao   seu   cumprimento   em   todos   os   relatórios   de   medição   da   estratégia.   

Os  planos  de  tratamento  e  contingência  da  maioria  dos  riscos  estratégicos             
estavam  mapeados  em  projetos  estratégicos,  de  forma  que  o  monitoramento  de  seu              
cumprimento  já  era  feito  pelo  monitoramento  dos  projetos  estratégicos,  já  citado  na              
seção   de   projetos.     

No  entanto,  o  tratamento  dos  riscos  de  "Baixo  Comprometimento  com  a             
Estratégia  de  TIC"  e  "Restrição  orçamentária  de  TIC"  não  foram  mapeados  em  projetos               
estratégicos,  de  forma  que  receberam  atenção  contínua  do  CGTIC  através  dos             
relatórios   de   medição   da   estratégia,   visando   seu   efetivo   monitoramento   e   cumprimento.     

O  risco  de  "Baixo  Comprometimento  com  a  Estratégia  de  TIC"  foi  tratado              
através   da   seguinte   ação   contínua:   

● Realização   periódica   Reuniões   de   Análise   Estratégica   (RAE)   de   TIC.   
  

Quanto  ao  risco  de  "Restrição  orçamentária  de  TIC",  o  plano  de  tratamento  e               
contingência  foi  aprovado  na  RAE  de  TIC  de  24/07/2017,  "exceto  o  ponto  4  referente  ao                 
uso  de  verba  de  convênio,  visando  cobertura  para  aquisição  ou  manutenção  de              
soluções  críticas  de  TIC".  As  demais  ações  aprovadas  no  plano  de  tratamento  desse               
risco   são   contínuas   e   estão   listadas   abaixo:   

● Intensificar  a  complementação  orçamentária  com  órgãos  superiores         
(CSJT   e   CNJ).   

● Adoção  da  prática  de  licitação  de  TIC  com  ARP  sem  lastro             
orçamentário,  visando  aproveitar  eventuais  oportunidades  de        
contratação  caso  haja  sobra  orçamentária  do  Tribunal  no  final  de  cada             
exercício ,  com  as  devidas  ressalvas  registradas  no  PROAD          
194/2020 .     
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● Adotar  a  prática  de  elaboração  de  EPs  para  contratações  como  carona             

em  ARP,  visando  aproveitar  eventuais  oportunidades  de  contratação          
caso   haja   sobra   orçamentária   do   Tribunal   no   final   de   cada   exercício.   

  
Isto  posto,  entende-se  bem  sucedido  o  monitoramento  dos  riscos  estratégicos            

identificados   na   elaboração   do   PETIC-TRT21.   
  

5. Resumo   das   Sugestões   ao   CGTIC   
Considerando  se  tratar  da  última  medição  da  estratégia  de  TIC  do  ciclo              

estratégico  em  questão  (2015-2020),  entende-se  que  não  cabe  maiores  deliberações  do             
CGTIC  a  respeito  de  ajuste  da  estratégia,  sugerindo-se  apenas  sua  ciência  deste              
relatório   e   de   seus   anexos,   destacando-se:   

1 Justificativas  de  eventuais  desvios  de  indicadores,  conforme  Anexos  de  II  a             
XI   e   Tópico   2.2.   

2 Situação  final  do  portfólio  de  projetos  estratégicos  de  TIC,  conforme  Anexo             
XII   e   Tópico   3.   
  
  

6. Considerações   Finais   
Esta  é  a  10ª  e  última  medição  do  desempenho  da  estratégica  de  TIC  do                

TRT21  2015-2020,  sendo  a  única  a  medir  o  avanço  dos  indicadores  durante  o  ano  de                 
2020,  representando  o  final  da  gestão  do  Tribunal  do  biênio  2019-2020,  que  conduziu  o                
Tribunal   até   o   final   do   atual   ciclo   da   estratégia.   

Nesta  medição  de  2020,  dos  18  indicadores  do  PETIC-TRT21  2015-2020,            
tivemos   a   seguinte   disposição,   conforme   descrito   no   Tópico   2   e   anexos   de   justificativas:   

● 10   indicadores   com   metas   desviadas   (65,5%)   
● 8   indicadores   com   metas   cumpridas   (44,5%)   
  

No  entanto,  considerando  inclusive  uma  visão  mais  ampla  do  ciclo  estratégico             
(não  só  2020),  pode-se  resumir  e  agrupar  abaixo  as  principais  dificuldades  que              
impactaram   nesse   resultado:   

1. Alguns  indicadores  (ISUE,  ISUER  e  IGOV)   não  puderam  ser  medidos            
em  2020  e  tiveram  sua  medição  anterior  repetida  para  fechamento  do             
ciclo,  infelizmente  precisando  desprezar  eventuais  avanços  que  tenham          
ocorrido   desde   a   última   medição.   

2. Alguns  indicadores  (ISN  e  ISR)  tiveram  sua   forma  de  medição  alterada             
radicalmente  pelo  CSJT  no  final  do  ciclo  estratégico  (2019),  o  que             
dificultou   seu   cumprimento   dentro   da   vigência   da   estratégia.   

3. Alguns  indicadores  de  conformidade  (ICIM  e  ICEM)  passaram  a  exigir  o             
atendimento  total  das  metas  no  final  do  ciclo;  e  o  TRT21  simplesmente              
não  teve  capacidade  de  contratação  e  de  composição  do  quadro  do             
pessoal   de   TIC    para   cumpri-las   integralmente.   
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4. Alguns  indicadores  de  capacitação  (ICG  e  ICT)  sempre  tiveram          

dificuldade  de  cumprimento  das  metas  ao  longo  de  todo  o  ciclo             
estratégico,  por  diversos  motivos,  de  forma  que,  em  resumo,  as            
melhorias  implementadas  em  capacitações  somente  no  contexto  da          
TIC  não  foram  suficientes  para  fazer  o  desempenho  acompanhar  o            
crescimento   das   metas   dos   indicadores   de   TIC.   

5. Alguns  indicadores  (ISUE,  ISUER,  ISUIR  e  ICT)  são  medidos  anualmente,            
de  forma  não  incremental,  tendo  tido  bons  desempenhos  em  alguns  ou             
vários  anos  anteriores  quando  comparados  às  respectivas  metas,  de           
forma  que   o  baixo  desempenho  em  2020  não  necessariamente  reflete            
todo   o   ciclo   estratégico .   

    
  

Com  a  próxima  RAE,  subsidiada  por  este  relatório,  espera-se  que  o  CGTIC              
tenha  condição  de  continuar  exercendo  o  seu  papel  de  provedor  de  governança  de  TIC,                
concluindo   o   monitoramento   da   implantação   da   estratégia   de   TIC   do   Tribunal.     
  

Por  fim,  a  SETIC  informa  que  já  está  acompanhando  a  elaboração  da  nova               
estratégia  institucional  do  TRT21  e  estudando  os  novos  direcionadores  de  TIC  do  Poder               
Judiciário  (ex:  Resolução  CNJ  nº  370/2021  -  ENTIC-JUD  para  o  sexênio  2021-2026),              
esperando-se  em  breve  promover  a  atualização  dos  mecanismos  de  governança  de  TIC              
do  TRT21  conforme  esses  direcionadores,  possivelmente  sem  a  necessidade  de  um             
Plano   Estratégico   próprio   de   TIC   como   anteriormente.   
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7. Anexos   
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Anexo   II   

  
Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   

Indicador   01.   ISUE   -   Índice   de   satisfação   
de   usuários   externos   com   a   qualidade   dos   

serviços   e   sistemas   nacionais   de   TIC   
fornecidos.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  

  
  

  

  
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

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

Área   responsável   pelo   
indicador   SESIF   -   Setor   de   Sistemas   de   Informação   

Valor   da   meta   2020   80%   

Valor   medido   2010   66,97%   
    

  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
  

Em  2020,  a  pesquisa  de  satisfação  de  usuários  externos  teve  apenas  46  respondentes,  o  que                 
não  consiste  num  quantitativo  representativo  o  suficiente  para  que  possa  ser  considerado.              
Nesse  cenário,  dado  o  fechamento  do  ciclo  estratégico,  optou-se  por  repetir  a  medição  do  ano                 
anterior  (2019),  o  que  não  foi  suficiente  para  cumprimento  da  meta  de  2020  (que  havia                 
inclusive  sido  elevada  de  75%  para  80%),  além  de  desconsiderar  os  eventuais  avanços               
decorrentes   das   ações   de   melhoria   implementadas   desde   a   última   medição   desviada.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  

  
  

Anexos:   
1. Memória   de   cálculo   do   indicador ,   referente   ao   período   avaliado.   

  
  
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   
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ISUE - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços e
sistemas nacionais de TIC fornecidos ( anual - 2020, copiado de 2019, 

uma vez que a pesquisa 2020 não teve quantidade de respostas representativas )

e-Doc 24 43 55,81%
Mobile 

JTe 27 49 55,10%
DEJT 41 50 82,00%

PJe 1º 
Grau 44 62 70,97%

PJe 2º 
Grau 44 62 70,97%

334,85% 66,97
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Anexo   III   
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   
Indicador   02.   ISUER   -   Índice   de   

satisfação   de   usuários   externos   com   a   
qualidade   dos   serviços   e   sistemas   

regionais   de   TIC   fornecidos.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  

  
  

  

  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

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

Área   responsável   pelo   
indicador   SESIF   -   Setor   de   Sistemas   de   Informação   

Valor   da   meta   2020   80%   

Valor   medido   2020   72,24%   

    
  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
  

Em  2020,  a  pesquisa  de  satisfação  de  usuários  externos  teve  apenas  46  respondentes,  o  que                 
não  consiste  num  quantitativo  representativo  o  suficiente  para  que  possa  ser  considerado.              
Nesse  cenário,  dado  o  fechamento  do  ciclo  estratégico,  optou-se  por  repetir  a  medição  do  ano                 
anterior  (2019),  o  que  não  foi  suficiente  para  cumprimento  da  meta  de  2020  (que  havia                 
inclusive  sido  elevada  de  75%  para  80%),  além  de  desconsiderar  os  eventuais  avanços               
decorrentes   das   ações   de   melhoria   implementadas   desde   a   última   medição   desviada.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  

  
  

Anexos:   
1. Memória   de   cálculo   do   indicador ,   referente   ao   período   avaliado.   

  
  
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   
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ISUER - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços 
e sistemas regionais de TIC fornecidos ( anual - 2020, copiado de 2019,  uma vez 

que a pesquisa 2020 não teve quantidade de respostas representativas)

Serviço 
PUSH para 
Processos 

físicos 40 51 78,43%
Citafácil 22 29 75,86%

Certidões on-
line 39 53 73,58%

Controle de 
Audiências 33 54 61,11%

288,98% 72,245
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Anexo   IV   

  
Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   

Indicador   04.   ISUIR   -   Índice   de   satisfação   
de   usuários   internos   de   TIC   com   serviços,   
sistemas   e   equipamentos   fornecidos   pela   

área   de   TIC.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  

  
  

  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

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

Área   responsável   pelo   
indicador   SESIF   -   Setor   de   Sistemas   de   Informação   

Valor   da   meta   2020   80%   

Valor   medido   2020   76,76%   
  

  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
  

Dentre   os   14   itens   de   sistemas   e   equipamentos   regionais   disponibilizados   para   usuários   
internos   que   são   analisados   pelo   indicador ,   seguem   os   que   tiveram   índice   de   satisfação   
inferior   à   meta   do   indicador   no   período   (80%),   acompanhados   da   devida   justificativa   e   
providências   para   melhoria,   a   maioria   definida   em   reunião   do   CGESTIC   de   16/03/2021:   
  

■ CAU  (71,0%) :  há  muitos  erros  decorrentes  da  integração  com  bases  legadas  e              
acessos  de  magistrados,  porém  não  há  muito  o  que  fazer  para  correção  do               
problema.  SETIC  irá  priorizar  os  chamados  para  diminuir  a  insatisfação  do             
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  

  

  
  

Anexos:   
1. Memória   de   cálculo   do   indicador ,   referente   ao   período   avaliado.   

  
  
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

usuário  e  passará  a  monitorar  proativamente  e  diariamente  os  monitores  dos             
painéis   do   átrio   quando   voltar   as   audiências   presenciais;   

■ Garimpo  (75,5%) :  Espera-se  melhoramentos  na  associação  de  processos,  que           
bem  como  na  frequência  de  atualizações  diretamente  pelos  bancos.  Duas            
situações   que   atualmente   estão   com   falhas.   

■ Notebook  (66,6%) :  Espera-se  que  seja  resolvido  com  a  troca  dos  notebooks  pelos              
novos   equipamentos   Lenovo,   adquiridos   em   2020,   a   serem   distribuídos   em   2021;   

■ Ponto  (67,10%) :  Espera-se  que  o  controle  de  ponto  seja  integrado  ao  SIGEP ,  de               
forma  que  optou-se  por  não  investir  em  melhoria  no  sistema  de  ponto  local  por                
enquanto.  Quando  houver  integração  com  o  SIGEP ,  espera-se  desativar  a  interface             
intranet  do  sistema  de  ponto  e,  se  for  o  caso,  deixá-lo  fazendo  apenas  o  registro  de                  
entrada   e   saída.   

■ SAGE  (73,5%) :  Cogita-se  que  a  insatisfação  vem  do  fato  de  que  não  funciona               
pela  manhã,  devido  ao  fato  de  usar  a  base  do  Bugfix.  Já  está  em  curso  a                  
configuração  do  sistema  para  uso  de  uma  outra  réplica  do  banco,  que  se  espera                
melhorar   a   percepção   do   usuário   nesse   sistema.   

■ V ideo-conferência  (64,3%) :  Cogita-se  que  a  insatisfação  vem  da  falta  de            
webcams  e  falta  de  notebooks  com  câmera.  Espera-se  que  a  satisfação  melhore              
com  a  aquisição  de  webcams  já  prevista  para  2021,  através  de  contratação              
nacional.   

■ W ifi  (45,0%) :  Espera-se  que  a  satisfação  melhore  com  o  projeto  de  substituição              
de  W ifi  para  todo  o  T ribunal,  conforme  demanda  já  protocolada  (PROAD             
4546/2020).   
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intra 147 161 91,30434783

hangout 139 149 93,2885906

cau 27 38 71,05263158

sage 39 53 73,58490566

citsmart 124 150 82,66666667

garimpo 31 41 75,6097561

ponto 94 140 67,14285714

wifi 59 131 45,03816794

rede 129 152 84,86842105

computadores 139 155 89,67741935

video 65 101 64,35643564

impressoras 138 149 92,61744966

notebook 34 51 66,66666667

76,75956276
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Anexo   V   

  
Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   
Indicador   05.   IGOVTI   –   Índice   de   

Governança   de   TI   (iGovTI,   conforme   
TCU).   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  
  

  

  
Anexos:   

1. Memória   de   cálculo   do   indicador ,   referente   ao   período   avaliado.   
  
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

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

Área   responsável   pelo   
indicador   

SEAGG   -   Setor   de   Apoio   à   Governança   e   Gestão   de   
TIC   

Valor   da   meta   2020   Aprimorado  

Valor   medido   2020   Intermediário   
    

  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
  

Considerando  que  não  houve  o  "Levantamento  Integrado  de  Governança  Or ganizacional            
Pública  -  TCU"  em  2020,  em  razão  da  pandemia  do  coronavírus,  foi  considerado  para  este                 
ano   o   mesmo   valor   do   último   levantamento   (realizado   em   2018).     
  

No  entanto,  como  a  meta  do  indicador  para  2020  esperava  sua  elevação  para  o  nível                 
“Aprimorado”,   o   desempenho   do   indicador   ficou   abaixo   da   meta.   
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 3 

 
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex 

 - SecexAdmin  

1  

1.1.  

vem realizando, sistematicamente, levantamentos para 

 A partir de 2017, o TCU unificou quatro levantamentos de 

contas anuais. Com isto, espera-se reduzir o custo da coleta das inf

pois 
iva (benchmarking). 

498  . Todas as 
 

em azul. Em seguida 
dos agrupamentos aos quais 
m dias de todos os 498 participantes.  

2699/2018-
o fundamentaram, seguinte : 

http://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-
2018/resultados.htm. 

Recomenda-
dados aqui apresentados. 

O TCU f d , em atendimento ao 
recomenda que  publique  

e divulgue . 

1.2. Resumo  

 
Indicador Valor 

iGG  44% 
iGovPub  52% 
iGovPessoas  33% 
iGestPessoas  20% 
iGovTI  49% 
iGestTI  55% 
iGovContrat  51% 
iGestContrat  50% 

 

comparativos mais detalhados, desdobrando cada 
 

iGovTI 49%

PROAD 6554/2018. DOC 67. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.CDJY.DRMX:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 67.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)



  
  
  
  
  
  
  
  
  

Anexo   VI   

  
Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   

Indicador   07.   ISN   -   Índice   de   soluções   
nacionais   críticas   de   TIC   com   riscos   

mapeados.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
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P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  
  

  

  
  
  

    

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

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

Área   responsável   pelo   
indicador   SESI   -   Setor   de   Segurança   da   Informação   

Valor   da   meta   2020   
(2º   semestre)   100%   

Valor   medido   2020   
(2º   semestre)   0%   

    
  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
  

Considerando  que  o  CSJT ,  via  Ofício  Circular  004  de  13/02/2019,  alterou  o  entendimento               
sobre  o  conceito  de  risco  mapeado,  passando  a  considerar  que  não  basta  ter  identificado  e                 
classificado  os  riscos  da  solução  crítica,  mas  ter  um  plano  de  tratamento  dos  riscos                
homologado   no   âmbito   do   T ribunal.   
  

Nesse  mesmo  Ofício,  o  CSJT  considerou  que,  no  atual  momento,  somente  o  PJe  será                
considerado   como   sistema   nacional   crítico,   limitando   assim   o   escopo   da   avaliação.   
  

Contudo,  no  período  relativo  a  esta  medição,  ainda  não  houve  homologação  dos  riscos  das                
soluções  nacionais  críticas  por  parte  da  Alta  Administração  deste  T ribunal.  Dessa  forma,              
considera-se   que   o   valor   do   indicador   ISN   para   o   2º   semestre   de   2020   é   igual   a   0   (zero).   
  

O  projeto  de  Implementação  da  Gestão  de  Riscos  Institucional  (PROAD  5162/2019),  apoiado              
pela  SETIC  e  com  previsão  de  conclusão  para  primeiro  trimestre  de  2021,  contribuirá  para                
que   este   indicar   possa   evoluir   na   próxima   medição.   
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Anexos:   
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SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   
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ISN - Memória de Cálculo - 2º Semestre de 2020

O CSJT, via Ofício Circular 004 de 13/02/2019, alterou o entendimento sobre o

conceito de risco mapeado, passando a considerar que não basta ter identificado e

classificado os riscos da solução crítica, mas ter um plano de tratamento dos riscos

homologado no âmbito do Tribunal.

Nesse mesmo Ofício, o CSJT considerou que, no atual momento, somente o PJe

será considerado como sistema nacional crítico, limitando assim o escopo da avaliação.

Contudo, no período relativo a esta medição, ainda não houve homologação dos

riscos das soluções nacionais críticas por parte da Alta Administração deste Tribunal. Dessa

forma, o Setor de Segurança da Informação considera que o valor do indicador ISN para o

2º semestre de 2020 é igual a 0 (zero).

Um outro entrave para a evolução desse indicador se dá pela escassez de mão de

obra do Setor de Segurança da Informação, atualmente contando com apenas 3 servidores

e tendo uma gama de atribuições que excedem bastante nossa capacidade produtiva.

Por fim, está em execução o projeto “Implementar Gestão de Riscos (PROAD

5162/2019)”, da qual sou um dos membros da equipe, onde está se modelando um novo

processo de gestão de riscos, buscando tornar o fluxo da avaliação dos riscos mais prático

e devidamente disseminado no Tribunal. Acredito que essa nova metodologia será capaz de

impulsionar a devida gestão de riscos das soluções de TIC.

Natal, RN, 09 de março de 2021

Antonio Cosme de Souza Júnior

Chefe do Setor de Segurança da Informação

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
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Anexo   VII   

  
Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   

Indicador   08.   ISR   -   Índice   de   soluções   
regionais   críticas   de   TIC   com   riscos   

mapeados.   
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Anexos:   
1. Memória   de   cálculo   do   indicador ,   referente   ao   período   avaliado.   

  
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

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

Área   responsável   pelo   
indicador   SESI   -   Setor   de   Segurança   da   Informação   

Valor   da   meta   2020   
(2º   semestre)   100%   

Valor   medido   2020   
(2º   semestre)   0%   

    
  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
  

Considerando  que  o  CSJT ,  via  Ofício  Circular  004  de  13/02/2019,  alterou  o  entendimento               
sobre  o  conceito  de  risco  mapeado,  passando  a  considerar  que  não  basta  ter  identificado  e                 
classificado  os  riscos  da  solução  crítica,  mas  ter  um  plano  de  tratamento  dos  riscos                
homologado   no   âmbito   do   T ribunal.   
  

Contudo,  no  período  relativo  a  esta  medição,  ainda  não  houve  homologação  dos  riscos  das                
soluções  nacionais  críticas  por  parte  da  Alta  Administração  deste  T ribunal.  Dessa  forma,              
considera-se   que   o   valor   do   indicador   ISN   para   o   2º   semestre   de   2020   é   igual   a   0   (zero).   
  

O  projeto  de  Implementação  da  Gestão  de  Riscos  Institucional  (PROAD  5162/2019),  apoiado              
pela  SETIC  e  com  previsão  de  conclusão  para  primeiro  trimestre  de  2021,  contribuirá  para                
que   este   indicar   possa   evoluir   na   próxima   medição.   
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ISR - Memória de Cálculo - 2º Semestre de 2020 
 

 

 

 

O CSJT, via Ofício Circular 004 de 13/02/2019, alterou o entendimento sobre o             

conceito de risco mapeado, passando a considerar que não basta ter identificado e             

classificado os riscos da solução crítica, mas ter um plano de tratamento dos riscos              

homologado no âmbito do Tribunal. 

Contudo, no período relativo a esta medição, ainda não houve homologação dos            

riscos das soluções regionais críticas por parte da Alta Administração deste Tribunal. Dessa             

forma, o Setor de Segurança da Informação considera que o valor do indicador ISR para o                

2º semestre de 2020 é igual a 0 (zero). 

Um outro entrave para a evolução desse indicador se dá pela escassez de mão de               

obra do Setor de Segurança da Informação, atualmente contando com apenas 3 servidores             

e tendo uma gama de atribuições que excedem bastante nossa capacidade produtiva. 

Por fim, está em execução o projeto “Implementar Gestão de Riscos (PROAD            

5162/2019)”, da qual sou um dos membros da equipe, onde está se modelando um novo               

processo de gestão de riscos, buscando tornar o fluxo da avaliação dos riscos mais prático               

e devidamente disseminado no Tribunal. Acredito que essa nova metodologia será capaz de             

impulsionar a devida gestão de riscos das soluções de TIC. 

 

 

 

Natal, RN, 09 de março de 2021 

 

 

 

 

Antonio Cosme de Souza Júnior 

Chefe do Setor de Segurança da Informação 

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
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Anexo   VIII   

  
Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   

Indicador   12.   ICIM   -   Índice   de   
conformidade   à   infraestrutura   mínima   de   

TIC.   
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SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

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

Área   responsável   pelo   
indicador   SEINF   -   Setor   de   Infraestrutura   de   TIC   

Valor   da   meta   2020   
(4º   trimestre)   100%   

Valor   medido   2020   
(4º   trimestre)   95,24%   

    

  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
O   único   item   não   atendido   foi   a   exigência   de   backup   “em   local   distinto   do   local   primário   do   
ór gão,   de   modo   a   prover   redundância   e   atender   à   continuidade   do   negócio   em   caso   de   
desastre”,   de   que   trata   o   inciso   VIII   do   Art.   24   da   Resolução   CNJ   21 1/20215.     
  

Por   muito   tempo   se   tentou   prover   este   requisito   através   do   projeto    Contratar   Solução   de   
Site   Backup    (PROAD   1 174/2018),   que   chegou   a   ser   iniciado,   mas   não   conseguiu   progredir   
devido   à   complexidade   de   definir   e   satisfazer   todos   os   requisitos   de   negócio   e   técnicos   para   o   
site   completo.   
  

Devido   a   essa   complexidade,   em   2020   foi   protocolado   e   aprovado   outro   projeto,   
especificamente   para    Mover   Backup   para   fora   da   sede   do   TR T21    (PROAD   4388/2020),   
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Anexos:   

1. Memória   de   cálculo   do   indicador ,   referente   ao   período   avaliado.   
  
  
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

tendo   o   escopo   menor   do   que   o   anterior ,   focando   especificamente   na   salvaguarda   dos   dados   
do   Backup,   sem   o   requisito   de   restauração   do   ambiente   de   execução   em   caso   de   desastre.     
  

Este   último   projeto   chegou   a   ser   iniciado   em   08/02/2021   e   está   em   execução,   não   havendo   
mais,   portanto,   tempo   hábil   para   o   atendimento   a   esse   item   específico   do   indicador   antes   do   
final   do   ciclo   estratégico   em   dezembro/2020.     
  

De   toda   forma,   o   avanço   na   infraestrutura   de   TIC   do   TR T21   rumo   ao   nivelamento   instituído   
pelo   CNJ   e   CSJT   foi   notório   ao   longo   dos   vários   anos   de   monitoramento   do   indicador ,   o   qual   
saiu   do   atendimento   de   apenas   9   de   21   itens   de   conformidade   (42,86%)   na   primeira   medição,   
em   março/2016,   para   o   cumprimento   de   20   dos   21   itens    de   conformidade   (95,24%)   em   
dezembro/2020.   
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Memória de cálculo de indicador PETIC TRT21
Indicador: TRT21-PETIC-ind12 - ICIM – Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC.
Meta global: 100% de atendimento aos normativos referentes à infraestrutura mínima de TIC.
Esclarecimento: Indicador medido conforme: Art 1º do Ato 43/2013 CSJT e Art. 24 da Resolução CNJ 211/2015.
Período de medição: 4º trimestre 2020

Índice de aderência aos padrões de infraestrutura de TI estabelecidos pelo CSJT e CNJ 95.24%

Meta do período: 100%
Cumprimento da meta no período: 95%
Farol do período: Atenção Vide observações abaixo.

Norma Requisito Descrição do Requisito Atendimento
(Marcar "x")

Justificativas
(Obs: Atualmente o SCMP não possibilita a 
geração de relatórios de datas passadas)

Art. 1º do 
Ato 43/2013 

CSJT

inciso I uma estação de trabalho do tipo desktop para cada usuário de
recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação x

Atende.

Conforme relatório SAGE de 04/01/2021, há 658 
usuários internos (magistrados e servidores 
ativos) e, conforme relatórios SCMP de 
04/01/2021, há 1.243 computadores desktop em 
uso.

Assim, conclui-se que há 1,88 (1.243 / 658) 
computador desktop por usuário interno.

inciso II uma estação de trabalho do tipo notebook para cada magistrado, acompanhada de uma solução 
de acesso móvel à internet x

Atende.

Conforme contratos TRT/CAD 005/2018 
(notebooks), TRT/CAD 026/2018 (dados móveis 
4G) e considerando 56 magistrados ativos no 
Tribunal, conforme relatório SAGE de 
04/01/2021.

inciso III duas impressoras para cada gabinete de desembargador ou Vara do Trabalho x

Atende.

Conforme relatório SCMP de impressoras em 
uso em 04/01/2021.

inciso IV dois scanners de mesa para cada gabinete de desembargador ou Vara do Trabalho x

Atende.

Conforme consulta aos Gabinetes de 
Desembargadores, as necessidades dos setores 
já são atendidas com a impressora 
multifuncional disponibilizada em cada Gabinete, 
dispensando assim o uso de scanners de mesa.

Além disso, há algumas Varas do Trabalho sem 
dois equipamentos de scanner (seja impressora 
multifuncional ou scanner de mesa), contudo 
procederam a devolução do equipamento 
scanner de mesa por entenderem 
desnecessário, permanecendo com uma 
impreesora multifuncional para atendimento das 
necessidades da unidade.

Obs.: Impressora multifuncional foi considerada 
"scanner de mesa" tendo em vista que possui a 
funcionalidade de digitalização.

inciso V
um scanner de mesa e uma impressora para cada unidade
administrativa que tenha no mínimo dez servidores e não possa compartilhar recursos de 
impressão com unidades próximas

x

Atende.

Conforme relatórios SCMP de scanners e 
impressoras em uso em 04/01/2021.

Obs. 1: Impressora multifuncional foi 
considerada "scanner de mesa" tendo em vista 
que possui a funcionalidade de digitalização;
Obs. 2: Foi considerado “Unidade Administrativa” 
os setores listados em https://www.trt21.jus.
br/contato?tipo%5B%5D=18

inciso VI

uma solução de armazenamento de dados (storage) em configuração compatível com a 
demanda de armazenamento decorrente da utilização dos sistemas integrados de gestão da 
informação da Justiça do Trabalho, observada a classificação do Tribunal conforme a 
movimentação processual, definida pelo Ato n.º 283/CSJT.GP.SG, de 19 de dezembro de 2011

x
Atende.

Vide justificativa do inciso IX.

inciso VII

uma solução de backup compatível com o volume de dados armazenados decorrente da 
utilização dos sistemas integrados de gestão da informação da Justiça do Trabalho, observada a 
classificação do Tribunal conforme a movimentação processual, definida pelo Ato n.º 283/CSJT.
GP.SG, de 19 de dezembro de 2011

x

Atende.

Considerando apenas a compatibilidade quanto 
ao volume de dados dos sistemas integrados de 
gestão da informação, e excluindo-se o volume 
de dados relativos aos vídeos do sistema de 
CFTV, que não é contemplado, a solução de 
backup possui hardware dimensionado para 
atender ao que está disposto no inciso. 

No final de dezembro/2018 o TRT21 adquiriu 
software de backup para suprir a carência de 
licenças até então existente, sendo que o 
software foi instalado e posto em produção no 
segundo trimestre de 2019.

inciso VIII

soluções de servidores, ativos de rede e segurança de informação em configuração compatível 
com a demanda decorrente da utilização dos sistemas integrados de gestão da informação da 
Justiça do Trabalho, observada a classificação do Tribunal conforme a movimentação 
processual, definida pelo Ato n.º 283/CSJT.GP.SG, de 19 de dezembro de 2011

x
Atende.

Vide justificativa do inciso X.

 Art. 24 da 
Resolução 

CNJ 
211/2015

inciso I
1 (uma) estação de trabalho do tipo desktop para cada usuário interno que faça uso de sistemas 
e serviços disponibilizados, preferencialmente com o segundo monitor ou monitor que permita a 
divisão de tela para aqueles que estejam utilizando o processo eletrônico

x

Atende.

Conforme relatório SAGE de 04/01/2021, há 658 
usuários internos (magistrados e servidores 
ativos) e, conforme relatórios SCMP de 
04/01/2021, há 1.243 computadores desktop e 
2.204 monitores em uso.

Assim, conclui-se que há 1,88 (1.243 / 658) 
computador por usuário interno e há 1,77 (2.204 
/ 1.243) monitor por computador.
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 Art. 24 da 
Resolução 

CNJ 
211/2015

inciso II
1 (uma) estação de trabalho do tipo desktop ou 1 (um) computador portátil com acesso à rede 
para cada usuário interno nas salas de sessão e de audiência, e uma tela para 
acompanhamento dos usuários externos, quando possível

x

Atende.

Em relação ao trecho "Há 1 (uma) estação de 
trabalho do tipo desktop ou 1 (um) computador 
portátil com acesso à rede para cada usuário 
interno nas salas de sessão e de audiência", 
está plenamente atendido.

Em relação ao trecho "e uma tela para 
acompanhamento dos usuários externos", foi 
definido em reunião entre o SEGS, SEAGG, 
SEINF e SETIC que é atendido. Visto que as 
salas de audiência possuem tela para 
acompanhamento do público externo e que as 
sessões do pleno e das turmas, embora não 
possam ser acompanhadas externamente por 
telas, devido a inexistência de sistema para esse 
propósito, podem ser acompanhadas in loco 
pelo público, dado que são realizadas em 
auditórios de livre acesso à população.

inciso III
equipamento de impressão e/ou de digitalização compatível com as demandas de trabalho, 
preferencialmente com tecnologia de impressão frente e verso e em rede, com qualidade 
adequada à execução dos serviços

x

Atende.

Vide resposta ao inciso III do art. 1º do Ato 
43/2013 CSTJ (acima consignada).

inciso IV 1 (uma) solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e de audiência, 
compatível com o MNI x

Atende.

Conforme contratos TRT/CAD 041/2017 (suite 
de aplicativos - GSuite/Nuvem) e TRT/CAD 
037/2018 (equipamentos de videoconferência), 
ficando disponivel a transmissão ao vivo e a 
gravação das audiências através do Youtube, na 
conta de cada unidade judicial, a critério de cada 
gestor.

inciso V
links de comunicação entre as unidades e o órgão suficientes para suportar o tráfego de dados e 
garantir a disponibilidade exigida pelos sistemas de informação, especialmente o processo 
judicial, com o máximo de comprometimento de banda de 80%

x

Atende.

Considerando a adição de novos links de dados, 
com velocidade mínima de 30mbps, para todas 
as varas do interior e o depósito judicial, através 
da operadora Tely. 

inciso VI 2 (dois) links de comunicação do órgão com a internet, mas com operadoras distintas para 
acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de 80% x

Atende.

A partir do 3º trimestre de 2020 esse indicador 
passou a ser atendido, com a entrada em 
produção de 2 links de internet, sendo um de 
200mbps, da Tely, e outro de 100mbps, da Aloo 
Telecom.

inciso VII

1 (um) ambiente de processamento central (DataCenter) com requisitos mínimos de segurança e 
de disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais, que abrigue os 
equipamentos principais de processamento e de armazenamento de dados; de segurança e 
ativos de rede centrais, para maximizar a segurança e a disponibilidade dos serviços essenciais 
e de sistemas estratégicos do órgão

x

Atende.

Considerando a sala-cofre do TRT21/RN, 
adquirida por meio do contrato TRT/SEA nº 
30/2011 e que está em operação atualmente.

inciso VIII

1 (uma) solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das 
informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e 
cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a prover 
redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre

-

Não atende.

As fitas de backup estão armazenadas na sala 
do antigo CPD, portanto, no local primário do 
órgão. Além disso, não estão armazenadas 
conforme boas práticas, estão armazenadas em 
caixas de papelão. Dessa forma, a redundância 
e a continuidade estão comprometidas.

inciso IX 1 (uma) solução de armazenamento de dados e respectivos softwares de gerência, em que a 
capacidade líquida não ultrapasse 80% do limite máximo de armazenamento x

Atende. 

Foram adquiridas expansões do storage que, 
uma vez instalados em outubro de 2017, 
expandiram a sua capacidade e mudaram o 
estado anterior desse indicador de "não atende" 
para "atende".

Além disso, um novo Storage com mais do que o 
dobro da capacidade do atual deve ser adquirido 
em 2020.

inciso X

1 (um) parque de equipamentos servidores suficientes para atender às necessidades de 
processamento de dados dos sistemas e serviços do órgão, com comprometimento médio de até 
80% de sua capacidade máxima, e em número adequado para garantir disponibilidade em caso 
de falha dos equipamentos

x

Atende. 

Até o 3º trimestre de 2019 esse indicador é 
atendido, porém com um compromentimento 
médio da capacidade máxima muito próximo de 
80%. No entanto, no 4º trimestre de 2019 foram 
instalados novos servidores com muito mais 
memória e poder de processamento, garantindo 
assim o atendimento do indicador.

inciso XI pelo menos 1 (uma) solução de videoconferência corporativa para a sede de cada tribunal x

Atende.

Conforme contrato TRT/CAD 037/2018 
(equipamentos de videoconferência).

inciso XII
1 (uma) central de serviços de 1º e de 2º níveis para atendimento de requisições efetuadas pelos 
usuários internos e tratamento de incidentes no que se refere ao uso de serviços e sistemas 
essenciais

x

Atende.

Conforme contrato TRT/DLC 002/2020 (central 
de serviços de TIC).

inciso XIII rede sem fio para a promoção dos serviços ofertados aos usuários e respeitando a política de 
segurança da informação de cada órgão, sempre que possível x

Atende.

Considerando a solução Wi-fi disponibilizada em 
toda a área do complexo judicial da sede.

Média do % de aderência = Ato 43/2013 CSJT (I + II + III + ... + VII + VIII) +  
Art. 24 da Resolução CNJ 211/2015 (I + II + III + ... + XII + XIII) / 21 95.24%
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Anexo   IX   

  
Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   

Indicador   15.   ICG   -   Índice   de   Capacitação   
Gerencial.     
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

P l a n o    d e    R e c u p e r a ç ã o    d e    D e s e m p e n h o    -   P R D    
  
  

  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

Indicador     ICG   -   Índice   de   Capacitação   Gerencial.   
Área   responsável   pelo   
indicador   

SEAGG   -   Setor   de   Apoio   à   Governança   e   Gestão   de   
TIC   

Valor   da   meta   2020   
(2º   semestre)   75%   

Valor   medido   2020   
(2º   semestre)   10,00   %   

    

  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
A  SETIC  possui  10  gestores  (chefes),  dos  quais  apenas  1  realizou  mais  de  40  horas  de                  
capacitações   gerenciais,   atendendo   a   este   indicador   de   TIC   (ICG).   
  

Infelizmente,   os   chefes   da   SETIC   ainda   precisam   atuar   muito   operacionalmente,   de   forma   
que   acabam   priorizando   cursos   técnicos,   não   sobrando   tempo   para   cumprimento   dos   cursos   
gerenciais.   
  

O   aumento   de   demanda   decorrente   da   pandemia   também   contribuiu   para   exaurir   ainda   mais   o   
tempo   disponível   para   capacitações   gerenciais.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

P l a n o    d e    R e c u p e r a ç ã o    d e    D e s e m p e n h o    -   P R D    
  

  
Anexos:   

1. Memória   de   cálculo   do   indicador ,   referente   ao   período   avaliado.   
  
  
  
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Em   2020,   nenhum   chefe   da   SETIC   conseguiu   cumprir   sequer   30   horas   do   Programa   de   
Desenvolvimento   Gerencial   (PDG),   o   que   é   aceitável   para   o   PDG   (meta   30   horas   a   cada   2   
anos)   porém   não   para   o   ICC   de   TIC   (40   horas   a   cada   ano).   O   único   chefe   da   SETIC   que   
cumpriu   o   indicador   ICC   foi   através   de   um   curso   de   governança   de   TIC,   não   PDG,   
ministrado   pelo   CNJ.   
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Memória de Cálculo do Indicador ICG ‐ Índice de Capacitação Gerencial

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.

QSCG = 1

QTSTIC = 10

ICG = 1/10 = 10%

Calculou‐se 0% = 0 de 10.

Apenas 1 servidor chefe da STIC foi capacitado, no ano de 2020 em, pelo menos, 
40 horas, conforme registrado na planilha que levantou as capacitações 
gerenciais da SETIC:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10qO05pUIAwFRMdvxwximwlUsUuL_AcjIKd0ac82
XgDk/edit#gid=133886424

Lista dos servidores:
TARCISIO PINTO CAMARA
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Anexo   X   

  
Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   

Indicador   16.   ICT   -   Índice   de   Capacitação   
Técnica.     
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

P l a n o    d e    R e c u p e r a ç ã o    d e    D e s e m p e n h o    -   P R D    
  
  

  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

Indicador     ICT   -   Índice   de   Capacitação   Técnica.   
Área   responsável   pelo   
indicador   

SEAGG   -   Setor   de   Apoio   à   Governança   e   Gestão   de   
TIC   

Valor   da   meta   2020   
(2º   semestre)   60%   

Valor   medido   2020   
(2º   semestre)   51,72%   

    

  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
A  SETIC  possui  29  servidores  que  não  são  chefes,  dos  quais  19  realizaram  mais  de  40  horas                   
de   capacitações   técnicas,   atendendo   a   este   indicador   de   TIC   (ICT).   
  

Um  dos  grandes  dificultadores  para  o  cumprimento  da  meta  foi  a  demora  na  contratação  do                 
ALURA,  plataforma  de  capacitações  técnicas  de  TIC  que  viabiliza  capacitar  boa  parte  da               
equipe  técnica  em  cursos  EAD,  onde  o  servidor  tem  acesso  a  dezenas  de  cursos  através  de                  
uma  assinatura  da  plataforma.  Em  16/07/2020,  o  TR T21  ativou  as  assinaturas  para  14               
servidores  da  SETIC,  dos  quais  apenas  03  conseguiram  usá-la  para  efetivamente  fazer  cursos               
em  volume  suficiente  para  cumprir  a  meta  do  indicador  dentro  do  período  restante  do  ano.                 
Acreditamos  que  se  a  contratação  tivesse  sido  mais  célere,  mais  alguns  servidores  teriam  tido                
tempo   de   fazer   os   cursos   e   a   meta   provavelmente   seria   cumprida.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

P l a n o    d e    R e c u p e r a ç ã o    d e    D e s e m p e n h o    -   P R D    
  

  
Anexos:   

1. Memória   de   cálculo   do   indicador ,   referente   ao   período   avaliado.   
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

  
O   aumento   de   demanda   decorrente   da   pandemia   também   contribuiu   para   exaurir   ainda   mais   o   
tempo   disponível   para   capacitações.   
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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.

QSCT = 15

QTSTI = 29

ICT = 15/29 = 51,72%

Calculou‐se 51,72% = 15 de 29.

Os seguintes servidores da SETIC foram capacitados no primeiro semestre de 2020
em, pelo menos, 40 horas, conforme registrado na planilha que levantou as 
capacitações técnicas da SETIC
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EbpyeIBbVQcAt2zGQpI3uSj4vvwwYhYlwE8huok
xLwM/edit#gid=1138702074

Lista dos servidores:
ADRIANA SILVA ALVES
ADRIANO XAVIER CARVALHO
ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES
DANILO AUGUSTO ALVES LEITE
DENIS JOSE SOUSA DE ALBUQUERQUE
ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE
FELIPE BARROS DE PAULA LEITE
HERBERT ANDERSON DE VASCONCELOS DANTAS
JEAN OLIVEIRA DE PAIVA
LIRISNEI GOMES DE SOUZA
LUIS CELSO DANTAS SILVEIRA CRUZ
MOISES FREITAS DE MOURA
RAPHAEL FARIAS MONTEIRO PEREIRA GOMES
ROSINEI MUNIZ MARINHO
YURI CARIRI CABRAL DE MELO

OBSERVAÇÕES:
‐ EPITACIO MIGUEL DE LACERDA BELMIRO foi removido da lista, pois foi 
redistribuído para o TRT‐13.
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Anexo   XI   

  
Justificativa   do   Desvio   da   Meta   do   

Indicador   18.   ICEM   -   Índice   de   
conformidade   à   estrutura   mínima   de   TIC.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  
  

  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

Desempenho   do   Indicador   

Documento   do   indicador   PETIC   TRT21   2015-2020   

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

Área   responsável   pelo   
indicador   SETIC   -   Secretaria   de   TIC   

Valor   da   meta   2020   
(2º   semestre)   100%   

Valor   medido   2020   
(2º   semestre)   70,91%   

    

  
  

Justificativa   do   Desvio   da   Meta   
  

A  resolução  21 1/2015  do  CNJ  estabeleceu  novos  parâmetros  para  a  quantidade  mínima  de               
pessoal   de   TIC.     
  

Com  base  nesses  critérios,  na  ocasião  da  medição  do  iGovTIC-JUD  2020  do  CNJ,  foi                
calculado  em  14/08/2020  o  valor  mínimo  de  55,00  servidores  de  TIC  para  atender  à                
resolução   21 1/2015   do   CNJ.   
  

Considerando  que  o  número  de  servidores  da  SETIC  (39  servidores)  mantém-se  praticamente              
o   mesmo   desde   a   elaboração   do   PETIC   TR T21   2015-2020.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   ª.   REGIÃO   

  
P E T I C    T R T 21   2015-2020   

J u s t i f i c a t i v a    d e    D e s v i o    
  

  
  
  

Anexos:   
1. Memória   de   cálculo   do   indicador ,   referente   ao   período   avaliado.   

  
  
  

SETIC/TRT21   

Missão:    Pro over   jus ça   o    efi iê ia   e   eleridade,   o tri ui do   para   a   
paz   so ial   e   o   fortale i e to   da   idada ia.   

  
Considerando   que   a   meta   de   cumprimento   deste   indicador   aumenta   ano   a   ano,   desde   2017;   
  

O   TR T21   já   não   cumpre   as   metas   parciais   deste   item   desde   2018.   
  

Diante  das  limitações  orçamentárias  que  impedem  a  criação  de  novas  vagas  no  âmbito  da                
Justiça  do  T rabalho,  foi  protocolado  o  projeto   Adequar  Quantitativo  de  Pessoal  de  TIC  -               
PROAD  4633/2019  (ainda  não  iniciado),  com  intenção  de  regulamentar  alguma  regra  de              
provimento/conversão   contínua   de   car gos   para   TIC,   condicionado   ao   orçamento.   
  

Foi  tentada  uma  iniciativa  de  conversão  de  car gos  vagos  em  24/08/2020,  por  ocasião  da                
resposta  do  iGovTIC-JUD  2020,  porém  não  foi  frutífera.  Ocorre  que,  como  há  concurso  para                
car gos  sem  especialidade,  a  proposta  de  conversão  sugeriu  conversão  de  alguns  car gos  vagos               
para  a  especialidade  de  TIC,  o  que  foi  identificado  como  arriscado  pelo  CGP  em  relação  a                  
interpretação  de  alguns  Acórdãos  do  TCU,  os  quais  sugerem  que  somente  pode  haver               
conversão   entre   car gos   de   mesma   natureza,   Administrativo,   Judicial   ou   Apoio   Especializado.   
  

Além   disso,   considerando   a   iminente   aposentadoria   do   Servidor   Celso   Batista   de   Souza   e   a   
situação   de   lotação   provisória   do   servidor   Danilo   Augusto   Alves   Leite,   estima-se   que   o   
cumprimento   do   quantitativo   mínimo   de   pessoal   de   TIC   medido   pelo   indicador   tenha   uma   
piora   significativa   a   partir   do   ano   de   2021,   quando   passará   a   ser   medido   conforme   resolução   
CNJ   nº   370/2021.   
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1) Considerando 39 servidores lotados na SETIC em 31/12/2020.
‐ Planilha de pessoal de TIC v2.6
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19i0wu8wMzKtU‐l1MLRngjQxYYDQx6wOI

Adriana Silva Alves
Adriano Xavier Carvalho
André Luiz da Silva Solino
Antônio Carlos Ferreira Gomes
Antônio Cosme de Souza Júnior
Celso Batista de Souza
Ciro Augusto de Paula Torquato
Cláudio Delgado de Freitas
Daniel Carvalho Sodré Duarte
Danilo Augusto Alves Leite
Davi Sales Pinheiro
Denis José Sousa de Albuquerque
Endrigo Stêfanes Barros Freire
Felipe Barros de Paula Leite
Gilberto Coelho de Azevedo Neto
Gileno Júnior da Rocha
Gustavo Fernandes Carvalho
Herbert Anderson de Vasconcelos Dantas
Jean Oliveira de Paiva
José Geraldo Soares Durães Júnior
Júlio César Barroso Pacheco
Lineu Rodrigues de Paiva
Lirisnei Gomes de Sousa
Luciano Longhini de Lima
Luis Celso Dantas Silveira Cruz
Marcelo Carnaúba da Silva
Marcelo Heider Barros Feijó
Marcelo Martins Pinto
Márcia Lima Quirino
Matheus Bezerra Estrela Rodrigues
Michel Lúcio de Assis
Moisés Freitas de Moura
Raphael Farias Monteiro Pereira Gomes
Rosinei Munz Marinho
Rubens Moreira da Gama
Ruthênio de Araújo Muniz
Tarcísio Pinto Câmara
Washington Cavalcante da Silva
Yuri Cariry Cabral de Melo

2) Considerando o valor de 55,00 servidores mínimos.
Obs: Valor considerando interpretação do CGTIC registrada na reunião de 
06/09/2019, com dados levantados pela SETIC conforme planilha abaixo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z4LGdpYOQ0Iqoi0jnxhmm3MN_ypCiV3GjtutKGa
QiGs/edit

Calculou‐se 70,91% = 39 de 55 servidores.
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Resumo   dos   projetos   estratégicos   de   TIC   
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Portfólio de Projetos Estratégicos de TIC
Atualizado considerando aprovações de projetos estratégicos do CGTIC e CGE, bem como atualizações decorrentes do monitoramento do portfólio referente a 31/12/2020

ID Descrição do
Projeto PEP PETIC 

original

Quantidade de 
projetos no 
PDTIC 2019-

2020

Área
Demandante

Área
Responsável

Servidor
Responsável Início Término Situação Observações

1 Implantar Plenário
Virtual X 1 STP STP João Olímpio 2019 2020 Em execução

Trata-se de um projeto Institucional 
que tem como uma das entregas a 
Aquisição de monitores grandes 

(PROAD 7771/2018) .

2
Implantar BI para 
Auto-monitoramento 
Judicial

X 1 SCR SCR Claude Reginal 2019 2020 Concluído Projeto concluído em 01/12/2020.

3
Contratar e 
Implantar Site 
Backup

X X 2 SETIC SETIC Tarcísio Câmara 2019 2021 Em execução

Projeto Modelar Processo de 
Continuidade de Serviços 

Essenciais  segue em execução. No 
entanto, o projeto Contratar Solução 

de Site Backup segue suspenso, 
sem possibilidade de conclusão por 

indefinição de requisitos

4 Implantação SIGEP X 1 CGP CGP Tiago Lima 
Rodrigues 2016 2021 Em execução Data final atualizada conforme 

projeto

5

Implantar rede 
elétrica estabilizada 
de médio porte para 
equipamentos de 
TIC (Natal e Interior)

X 1 SETIC SETIC
Herbert Anderson 
de Vasconcelos 

Dantas
2020 2021 Em execução Projeto Estratégico Institucional

6

Implantar rede 
elétrica estabilizada 
de grande porte 
para equipamentos 
de TIC no CJTMFF

X 1 SETIC SETIC A definir 2021 2022 Não iniciado Projeto Estratégico Institucional

7

Compatibilização 
dos sistemas e 
processos de 
trabalho do TRT21 
ao eSocial

X 1 CGP CGEST \ EPROJ Caio Lima de 
Azevedo 2017 2020 Suspenso Projeto segue suspenso

8
Sistema de 
otimização de 
pesquisa patrimonial

X 1 1VT Natal 1VT Natal A definir A definir A definir Não iniciado
Projeto aprovado tacitamente pelo 

CGE EM 11/09/2020 conforme 
FRAD enviado ao Comitê.

9

Implantar solução de 
TIC para gestão por 
processos 
organizacionais

X 1 CGEST CGEST Antônio Augusto 
de Araújo Fontes 2020 A definir Em execução Projeto Estratégico Institucional

10
Converter processos 
físicos em eletrônico 
(CLE)

X X 1 SCR SCR Vivêncio Faustino 
de Moura 2017 2019 Concluído
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Portfólio de Projetos Estratégicos de TIC
Atualizado considerando aprovações de projetos estratégicos do CGTIC e CGE, bem como atualizações decorrentes do monitoramento do portfólio referente a 31/12/2020

ID Descrição do
Projeto PEP PETIC 

original

Quantidade de 
projetos no 
PDTIC 2019-

2020

Área
Demandante

Área
Responsável

Servidor
Responsável Início Término Situação Observações

11
Implantar Sistema 
de Gestão de 
Conteúdo - CMS

X 1 DCS SETIC \ SESIF Júlio César 2019 2021 Em execução Projeto em fase de conclusão.

12 Aquisição de
Certificados A3 1 CGP CGP Alberani Farias 

Filho 2020 2020 Concluído

13
Implementar 
Infraestrutura 
mínima de TIC

14 SETIC SETIC \ SEAGG Tarcísio Câmara 2018 LONGO 
PRAZO Em execução

Incluídos 5 projetos, sendo 2 de 
aquisição de computadores 2019 e 
2020 e 3 de contratação de suporte 

a infraestrutura ágil, antivirus e 
Oracle

14
Manter Garantias de 
Softwares e 
Equipamentos

X 7 SETIC SETIC \ SEAGG Tarcísio Câmara 2015 LONGO 
PRAZO Em execução

Data a abrangência deste projeto 
estratégico, houve uma contínua 
renovação de subprojetos dos 

PDTICs que o detalham, de forma 
que alguns deles ainda estavam em 

aberto ao final do ciclo.

15
Adequar 
Quantitativo de 
Pessoal de TIC

X 1 SETIC SETIC Marcelo Martins 
Pinto 2019 LONGO 

PRAZO Não iniciado Estratégia de solução efetiva não 
identificada

16
Instituir Política de 
Gestão de Pessoas 
de TIC

X 1 SETIC SETIC Marcelo Martins 
Pinto 2019 LONGO 

PRAZO Não iniciado Estratégia de solução efetiva não 
identificada

17 Contratar Solução
de Videoconferência 1 SETIC SETIC Matheus Estrela 2020 2020 Em execução

18 Implantar Processo
de Software X 2 SETIC SETIC \ SESIF Cláudio Delgado 2021 2021 Não iniciado

Projeto a ser realizado com o apoio 
do IFRN.

Em razão da pandemia do covid-19, 
aguarda-se início em 2021.

19 Pauta Digital 1 1ª VTNAT 1ª VTNAT Divanda Lima 2017 2020 Concluído Projeto concluído em 13/07/2120

20 Reestruturar a TIC X 1 SETIC SETIC Marcelo Martins 
Pinto 2017 2019 Concluído

21 Regulamentar
Plantão de TIC X 1 SETIC SETIC Marcelo

Pinto 2018 2019 Suspenso
Projeto segue suspenso. 

Aguardando conclusão do projeto 
institucional.

22

Implantar Sistema 
de Gestão de 
Segurança da 
Informação

7 SETIC SETIC \ SESI Antônio Cosme 2016 LONGO 
PRAZO Em execução

Data a complexidade deste projeto 
estratégico, alguns dos subprojetos 
dos PDTICs que o detalham ainda 
estavam em aberto ao final do ciclo.

23 Monitoramento
Cruzado PJe 1 SETIC SETIC \ SEINF Daniel Carvalho 2020 2020 Não iniciado
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Portfólio de Projetos Estratégicos de TIC
Atualizado considerando aprovações de projetos estratégicos do CGTIC e CGE, bem como atualizações decorrentes do monitoramento do portfólio referente a 31/12/2020

ID Descrição do
Projeto PEP PETIC 

original

Quantidade de 
projetos no 
PDTIC 2019-

2020

Área
Demandante

Área
Responsável

Servidor
Responsável Início Término Situação Observações

24
Contratar Internet 
4G superior para 
magistrados

1 SGP SGP Herman Guilhermo 
de Araújo Souza 2020 2021 Em execução

25
Interligação dos 
prédios do complexo 
via fibra ótica

1 SETIC SETIC \ SEINF Daniel Carvalho 2017 2020 Em execução

26

Definir Política de 
Manutenção de 
Documentos 
Eletrônicos (GED)

X 1 EJUD EJUD \ SGDM Emerson Carlos 
da Silva 2017 2020 Concluído Projeto concluído em 25/06/2020

27
Contratar e 
Implantar Solução 
de Backup

X 1 SETIC SETIC \ SEAGG Tarcísio Câmara 2018 2019 Concluído

28

Contratar e 
Implantar Solução 
de Gestão de 
Serviços de TIC

X 3 SETIC SETIC \ SEINF Daniel Carvalho 2015 2021 Em execução Projeto em fase de conclusão.

Legenda de cores:
Alterações informadas: que não precisam serem aprovadas pelo CGTIC
Alterações a aprovar: a serem analisadas pelo CGTIC
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Portfólio de Projetos Estratégicos de TIC
Atualizado considerando aprovações de projetos estratégicos do CGTIC e CGE, bem como atualizações decorrentes do monitoramento do portfólio referente a 31/12/2020

ID Descrição do
Projeto PEP PETIC 

original

Quantidade de 
projetos no 
PDTIC 2019-

2020

Área
Demandante

Área
Responsável

Servidor
Responsável Início Término Situação Observações

PROJETOS APROVADOS COMO ESTRATÉGICOS DE TIC NO PETIC ORIGINAL E DESCLASSIFICADOS COMO ESTRATÉGICOS PELO CGTIC, POR JÁ ESTAREM ENCERRADOS ANTES DO PDTIC 2019-2020
Implantar Plano 
Anual de 
Capacitação por 
Competência

X 1 CGP CGP Tiago Rodrigues - - Rejeitado

Contratar e 
Implantar Rede 
Wireless

X 1 SETIC SETIC \ SEAGG Tarcísio Câmara 2016 2016 Concluído
- Término altertado de 2018 para

2016, conforme cronograma e notas 
registradas no Redmine

Atualizar Solução de 
Videoconferência 
Nacional

X 1 SETIC SETIC \ SEAGG Tarcísio Câmara 2018 2018 Concluído - Início alterado de 2017 para 2018
conforme TAP

Adequar Servidores 
e Ambiente Virtual X 1 SETIC SETIC \ SEAGG Tarcísio Câmara 2017 2017 Concluído

- Início ajustado de 2016 para 2017
conforme TAP

- Término ajustado de 2018 para
2017 conforme TAF

Contratar e 
Implantar Expansão 
do Storage

X 3 SETIC SETIC \ SEAGG Tarcísio Câmara 2016 2017 Concluído
- Término ajustado de 2018 para
2017 conforme TAFs dos projetos

táticos

Adequar Rede JT X 2 SETIC SETIC \ SEAGG Tarcísio Câmara 2017 2018 Concluído
- Início ajustado de 2016 para 2017
conforme TAP de um dos projetos

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

X 1 SETIC SETIC \ SEINF Daniel Carvalho - - Cancelado
- Início ajustado de 2016 para vazio

considerando que o projeto não
começou

Contratar e 
Implantar Solução 
de Business 
Intelligence (BI)

X 1 CGEST CGEST Dirceu
Hollanda 2016 2017 Concluído

Regulamentar a 
Gestão de Portfólio 
e Projetos de TIC

X 1 SETIC SETIC \ SEAGG Tarcísio Câmara 2016 - Cancelado

Implantar Política de 
Segurança da 
Informação (PSI)

X 3 SETIC SETIC \ SESI Antônio Cosme 2016 2017 Concluído - Situação alterada de "Suspenso"
para " Concluído"

Implantar Processo 
de Gestão de Risco 
TIC

X 1 SETIC CSI Adriano Carvalho 2016 2019 Concluído
Incorporado ao projeto estratégico 
Implantar Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação
Contratar e 
Implantar Solução 
de Gravação 
Audiovisual de 
Audiência e 
Sessões

X 2 STP STP Não definido 2017 LONGO 
PRAZO Suspenso

Projetos foram incorporados ao 
projeto estratégico Implementar 

Infraestrutura mínima de TIC

Contratar e 
Implantar Link de 
Internet Redundante

X 1 SETIC SETIC Adriana Silva 
Alves 2019 2020 Concluído

Incorporado ao projeto estratégico 
Implementar Infraestrutura mínima 

de TIC
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Anexo   XIII   
  

Lista   de   Riscos   Estratégicos   
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RISCOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AFETADOS - PETIC-TRT21 2015-2020 MONITORAMENTO

Descrição do Risco Nível de Risco

Excelência Atendimento Eficiência Operacional Integração Infraestrutura e Tecnologia Orçamento Gestão Pessoas e Qualidade Vida

Primar pela satisfação do 
usuário de TIC

Aprimorar 
a gestão e 
governanç
a de TIC

Garantir o 
gerenciament
o 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

Situação do Plano de 
Tratamento ou indicação do 

Projeto Estratégico 
correspondente

Restrição orçamentária de 
TIC 20 - Muito Alto Plano de tratamento aprovado 

pelo CGTIC

x

x x x x x x x

Não atendimento dos 
objetivos estratégicos por 

insuficiência de pessoal
20 - Muito Alto

Vide Projeto Estratégico: 
Adequar Quantitativo de 

Pessoal de TIC

x x x

Redução das capacitações 
de TIC 16 - Alto

Vide Projeto Estratégico: 
Implantar Plano Anual de 

Capacitação por Competência

x x x

Baixo Comprometimento 
com a Estratégia de TIC

Mitigado continuamento pela 
RAE de TIC periódica10  - Médio x

Rotatividade de pessoal de 
TIC 10 - Médio

Vide Projeto Estratégico: 
Instituir Política de Gestão de 

Pessoas de TIC

x

Redução do quadro de 
pessoal de TIC 8 - Médio

Vide Projeto Estratégico: 
Instituir Política de Gestão de 

Pessoas de TIC

x x x
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3.1.2-Gerir plano tático de TIC

Bizagi Modeler
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

1. Propósito   

  
2. Participantes   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Assunto   da   Reunião:   Reunião   extraordinária   do   Comitê   de   Governança   de   
TIC   (CGTIC)   -   Direcionamentos   estratégicos   

Data   da   Reunião:   24/06/2021   14:00   às   16:00   
Local   da   Reunião:   Videoconferência   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   

Ricardo   Luís   
Espíndola   
Borges   

Gabinete   do   
Desembargador   
Ricardo   Luís   
Espíndola   Borges   

Desembargador   
Federal   do   
Trabalho   e   membro   
do   CGTIC,   
representante   do   
2º   grau   de   
jurisdição     

Assinado   
eletronicamente   

Luciano   
Athayde   Chaves   

2ª   Vara   do   Trabalho   
de   Natal   

Juiz   do   Trabalho   e   
membro   do   CGTIC,   
representante   do   
1º   grau   de   
jurisdição   

Assinado   
eletronicamente   

Márcio   de   
Medeiros   
Dantas   

Gabinete   da   
Diretoria   Geral   (DG)   

Diretor   Geral   de   
Secretaria   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Silvio   da   
Silva   Santiago   

Gabinete   da   
Presidência   (GP)   

Secretário   Geral   
da   Presidência   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Marcelo   
Martins   Pinto   

Secretaria   de   
Tecnologia   da   
Informação   (SETIC)   

Secretário   de   TIC   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Joao   Henrique   
Lins   Bahia   
Neto   

Secretaria   da   
Corregedoria   
Regional   (SCR)   

Secretário   da   
Corregedoria   
Regional   e   membro   
do   CGTIC   em   
substituição   

Assinado   
eletronicamente   

Kleber   de   
Medeiros   
Teixeira   

Coordenadoria   de   
Gestão   de   Pessoas   
(CGP)   

Coordenador   de   
Gestão   de   Pessoas   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Jose   Adriano   
S.   A.   
Guimarães   

Coordenadoria   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
(CGEST)   

Coordenadora   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   

Assinado   
eletronicamente   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
3. Convidados   

  
4. Pauta   

  
5. Tópicos   Discutidos   e   Decisões   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

e   membro   do   CGTIC   
em   substituição   

Dirceu   Victor   
Monte   de   
Hollanda   

Divisão   de   
Governança   
Institucional   (DGI)   

Diretor   da   Divisão   
de   Governança   
Institucional   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Priscilla   
Soares   de   Lima   
Gatto   

Divisão   de   
Inteligência   (DINT)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Inteligência   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Isabelle   
Bandeira   de   
Figueredo   
Souza   

Divisão   de   
Comunicação   Social   
(DCS)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Comunicação   Social   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Tarcísio   Pinto   
Câmara   

Setor   de   Apoio   à   
Governança   e   Gestão   
de   TIC   (SETIC\SEAGG)   

Chefe   do   setor   e   
Secretário   do   
CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Carlo   Henrique   
Brandao   
Teixeira   

Gabinete   da   Diretoria   
Geral   (DG)   

Substituto   do   
Diretor   Geral   de   
Secretaria   

Assinado   
eletronicamente   

Reunião   do   Comitê   de   Governança   de   TIC   (CGTIC),   cobrindo   os   seguintes   
tópicos:   

1. Direcionamentos   estratégicos   de   TIC   para   2021-2022   

1. Direcionamentos   estratégicos   de   TIC   para   2021-2022   
Informações   e   Situação   atual:   
Diretor  da  DGI  apresentou  a  iniciativa  para  promover  uma  análise  das  áreas             
temáticas  mais  impactantes,  como  TIC  e  Pessoas,  na  intenção  de  munir  o             
Comitê  de  Governança  e  Gestão  Estratégica  e  Participativa  (CGGEP)  de  uma            
visão   atualizada   dos   cenários   no   contexto   da   estratégia   institucional.   
  

Secretário  do  CGTIC  apresentou  a  proposta  de   cenários  e  direcionamentos           
estratégicos   de   TIC   2021-2022 ,   conforme   anexo.   
  

Na  sequência,  o  Diretor  da  DGI  apresentou  a  proposta  de   Cenários            
Prospectivos   2022    na   visão   institucional,   conforme   anexo.   
  

Decisões:   
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TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

1.1. O    CGTIC   deliberou   por   sugerir   ao   CGGEP   o   seguinte   cenário   prospectivo   
para   o   período   de   2021-2022:   

  
Na   visão   de   TIC:   

■ Teletrabalho   em   alta   (ex:   CNJ   já   liberou   teletrabalho   para   chefes)  
■ Transformação  digital  acelerada  (aplicações  na  nuvem/web,       

aplicações  móveis,  virtualização,  automação,  inteligência      
artificial  etc.),  tanto  no  contexto  do  Poder  Judiciário  (Justiça          
4.0:  Balcão  virtual,  Juízo  100%  digital,  Núcleos  de  Justiça  4.0           
etc.),  promovido  pelo  CNJ,  como  no  contexto  mais  amplo  de  todo  o             
serviço   público   brasileiro.   

■ Mais   ataques   cibernéticos   
■ Maior  integração  da  JT  com  CNJ  (ex:  PDPJ,  Resoluções  CNJ  etc.)  e             

Poder   executivo   
■ Maior  integração  entre  sistemas  nacionais  da  JT  (SIGEP  +  PROAD  +            

SIGEO/eSocial   etc.)   
■ Ainda  mais  controle  externo  sobre  a  TIC  (controles  técnicos,  de           

gestão,   de   retenção   de   pessoal   etc.)   
■ Evasão  de  pessoal  de  TIC  (saída  de  servidores  para  o  mercado  de             

TIC   aquecido   etc.)   
■ Avanço  na  fiscalização  e  aplicação  de  sanções  e  salvaguardas          

previstas   na   Lei   13.709/2018   (LGPD)   
■ Ampliação   da   implantação   de   novos   Sistemas   Nacionais   
■ Ampliação  da  colaboração  do  TRT-21  no  desenvolvimento  de  Sistemas          

Nacionais   
  

Na   visão   institucional:   
■ Redução   da   força   de   trabalho   
■ Aumento   do   número   de   servidores   em   teletrabalho   
■ Manutenção   do   trabalho   remoto   
■ Ampliação   das   competências   técnicas   e   organizacionais   
■ Aumento   de   infraestrutura   ociosa   
■ Transformação   digital   acelerada   e   uso   intensivo   de   novos   sistemas   
■ Aumento   do   número   de   ataques   cibernéticos   
■ Aumento   do   número   de   projetos   em   execução   simultânea   
■ Manutenção   dos   limites   orçamentários   

  
1.2. Considerando   o   cenário   acima,   o   CGTIC   deliberou   por   sugerir   ao   CGGEP   

os   seguintes   direcionamentos   estratégicos   de   TIC   para   o   período   de   
2021-2022:   

  
Na   visão   de   TIC:   

■ Remover  obstáculos  ao  Teletrabalho  de  TIC  (limite  por  unidade,          
vedação   de   chefes,   meta   superior   etc.)   

■ Ampliação  da  terceirização  de  atividades  técnicas  (pessoal  de         
infraestrutura  de  TIC,  sustentação  de  softwares,  desenvolvimento        
de   sistemas   etc.)   
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contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

■ Inclusão  da  demanda  de  TIC  na  terceirização  de  atividades          
gerenciais  do  TRT  (pessoal  de  gestão  de  projetos,  gestão  de           
processos   etc.)   

■ Priorização  dos  projetos  de  melhoria  de  processos  de  TIC  (ex:           
modelagem  de  processos  de  gestão  de  serviços,        
aquisição/atualização   de   sistema   de   chamados   etc.)   

■ Aumentar   investimentos   em   segurança   da   informação   
■ Incentivar   contratação   e   ampliação   de   serviços   em   nuvem   
■ Adesão  ao  PDPJ,  logo  após  o  CSJT  finalizar  o  acordo  com  CNJ  (ex:              

Inteligência   Artificial   no   PJe   da   JT   etc.)   
■ Conversão   de   cargos   vagos   para   cargos   especializados   em   TIC   
■ Ampliação  da  capacidade  de  contratações  do  Tribunal,  com  a          

reestruturação   das   áreas   administrativas   correspondentes   
■ Investimento  em  soluções  para  telefonia  VOIP  (serviço  e         

equipamentos)   e   videoconferências   (headsets   e   câmeras)   
■ Promoção  de  melhorias  nas  telecomunicações  (ex:  5G,  wifi,  acesso          

internet  maior,  maiores  links  de  comunicação  entre  a  sede  e  os            
interiores   etc.)   

  
Na   visão   institucional:   
  

[Pessoas]   
■ Aplicação   da   gestão   por   competências   
■ Alinhamento   do   Plano   de   Capacitações   com   a   Gestão   por   Competências  
■ Incentivo   ao   teletrabalho   
■ Ampliação   do   uso   do   EAD   
■ Implantação   do   projeto   menor   aprendiz   
■ Requalificação   do   programa   de   estágio   
■ Contratação   de   serviços   de   apoio   à   atividade   meio   

  
[TIC]   

■ Priorização  dos  recursos  para  segurança  da  informação  e  proteção          
de   dados   

■ Estímulo   à   transformação   digital   
■ Priorização   dos   recursos   orçamentários   para   área   de    TIC   
■ Melhoria   dos   processos   organizacionais   

  
[Governança   e   Gestão   Estratégica]   

■ Sistema   de   apoio   à   Governança   
  

[Infraestrutura]   
■ Inversão   das   despesas   com   manutenção   para   inovação   
■ Adequação   da   infraestrutura   
■ Adequação   os   contratos   de   natureza   continuadas   

  
1.3. DGI   promoverá   a   inclusão   das   sugestões   acima   no   monitoramento   

estratégico   do   Tribunal,   com   expectativa   de   aprovação   junto   ao   CGGEP   
até   09/07/2021.   
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Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
  
  

6. Ações   

  
7. Data(s)   da(s)   Próxima(s)   Reunião(ões)   

  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Ação   Responsável   Data   
1.       

Propósito:   Reunião   extraordinária   do   CGTIC   -   Projetos   de   TIC   
Data:   02/07/2021   
Horário:   14h   às   16h   
Local:   Videoconferência   
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P o ama de Gove nança 

P o ama de Gestão Est até i a

P o ama de Melho ia Contínua 
de P o essos O aniza ionais

DIRECIONADORESCENÁRIOS OBJETIVOS INICIATIVAS

T ans o mação di ital 
aöele ada e uso intensivo 

de novos sistemas

Mais ata ues öiõe nétiöos

Melho ia dos
p oöessos o anizaöionais

P io ização dos eöu sos 
o çamentá ios pa a á ea de  

TIC

Estimulo à t ans o mação 
di ital

P io ização dos eöu sos pa a 
se u ança da in o mação e 

p oteção de dados

Ap imo a  a 
Gove nança de TIC e 
a p oteção de dados

P o ama de G andes Bases de 
Dados Bi  Data  

P o ama de  Inteli ên ia 
A tifi ial

 P o ama de Melho ia do 
Sistema de Gestão de 

Se u ança da In o mação 
SGSI
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Avaliação - Di e ionamento - Monito amento

Ape eiçoa  a estão 
o çamentá ia e 

finan ei a

P o ama de Gestão 
O çamentá ia e Finan ei a

P o ama de Gestão de Custos

P o ama de Gove nança 

Fo tale e  a 
Gove nança e a 

Gestão Est até i a

P o ama de Gove nança 

P o ama de Gestão Est até i a

P o ama de Melho ia Contínua 
de P o essos O aniza ionais

DIRECIONADORESCENÁRIOS OBJETIVOS INICIATIVAS

Aumento do núme o de 
p ojetos em exeöução 

simultânea

Manutenção dos limites 
o çamentá ios

Melho ia dos
p oöessos o anizaöionais

Sistema de apoio à 
Gove nança

P io ização dos eöu sos 
o çamentá ios pa a á ea de  

TIC
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Avaliação - Di e ionamento - Monito amento

Fo tale e  a 
Gove nança e a 

Gestão Est até i a

P o ama de Gove nança 

P o ama de Gestão Est até i a

P o ama de Melho ia Contínua 
de P o essos O aniza ionais

DIRECIONADORESCENÁRIOS OBJETIVOS INICIATIVAS

Ade uação da in aest utu a

Ade uação os öont atos de 
natu eza öontinuadas

Inve são das despesas öom 
manutenção pa a inovação 

In aest utu a oöiosa

P omove  a 
sustenta ilidade e o 

t a alho de ente

P o ama de E uidade de 
Gêne o, Raça e Dive sidade

P o ama de Sustenta ilidade

P o ama de A essi ilidade

P o ama T a alho Se u o - 
Na ional

P o ama de Com ate ao 
T a alho In antil - Na ional
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O i ado!

DGI - Divisão de Governança Institucional
dgi@trt21.jus.br - Ramal 3061
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

1. Propósito   

  
2. Participantes   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Assunto   da   Reunião:   Reunião   extraordinária   do   Comitê   de   Governança   de   
TIC   (CGTIC)   -   Projetos   de   TIC   

Data   da   Reunião:   02/07/2021   14:00   às   16:00   
Local   da   Reunião:   Videoconferência   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   

Ricardo   Luís   
Espíndola   
Borges   

Gabinete   do   
Desembargador   
Ricardo   Luís   
Espíndola   Borges   

Desembargador   
Federal   do   
Trabalho   e   membro   
do   CGTIC,   
representante   do   
2º   grau   de   
jurisdição     

Assinado   
eletronicamente   

Luciano   
Athayde   Chaves   

2ª   Vara   do   Trabalho   
de   Natal   

Juiz   do   Trabalho   e   
membro   do   CGTIC,   
representante   do   
1º   grau   de   
jurisdição   

Ausente   
justificadamente  

Carlo   Henrique   
Brandao   
Teixeira   

Gabinete   da   
Diretoria   Geral   (DG)   

Diretor   Geral   de   
Secretaria   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Robson   
Medeiros   Lopes   
  

Gabinete   da   
Presidência   (GP)   

Secretário   Geral   
da   Presidência   e   
membro   do   CGTIC   em   
substituição   

Assinado   
eletronicamente   

Tarcísio   Pinto   
Câmara   

Secretaria   de   
Tecnologia   da   
Informação   (SETIC)   
e   
Setor   de   Apoio   à   
Governança   e   Gestão   
de   TIC   (SETIC\SEAGG)   

Secretário   de   TIC   
e   membro   do   CGTIC   
em   substituição   
e   
Chefe   do   SEAGG   e   
Secretário   do   
CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Keilia   Melo   de   
Morais   

Secretaria   da   
Corregedoria   
Regional   (SCR)   

Secretário   da   
Corregedoria   
Regional   e   membro   
do   CGTIC     

Assinado   
eletronicamente   

Kleber   de   
Medeiros   
Teixeira   

Coordenadoria   de   
Gestão   de   Pessoas   
(CGP)   

Coordenador   de   
Gestão   de   Pessoas   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
3. Convidados   

  
4. Pauta   

  
5. Tópicos   Discutidos   e   Decisões   

  
6. Ações   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Karla   Souza   
da   Motta   

Coordenadoria   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
(CGEST)   

Coordenadora   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
e   membro   do   CGTIC     

Assinado   
eletronicamente   

Dirceu   Victor   
Monte   de   
Hollanda   

Divisão   de   
Governança   
Institucional   (DGI)   

Diretor   da   Divisão   
de   Governança   
Institucional   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Priscilla   
Soares   de   Lima   
Gatto   

Divisão   de   
Inteligência   (DINT)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Inteligência   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Isabelle   
Bandeira   de   
Figueredo   
Souza   

Divisão   de   
Comunicação   Social   
(DCS)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Comunicação   Social   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   
Nenhum         

Reunião   do   Comitê   de   Governança   de   TIC   (CGTIC),   cobrindo   os   seguintes   
tópicos:   

1. Aprovação   de   novos   projetos   

1. Aprovação   de   novos   projetos   
Informações   e   Situação   atual:   
O  Secretário  de  TIC  apresentou  o   Documento  de  Viabilidade  de  Demanda  (DVD)             
com   os   projetos   de   TIC   que   aguardam   aprovação   do   comitê.   
Decisões:   
1.1. Os  projetos  mencionados  foram  deliberados  em  reunião,  conforme         

anexo.   
1.2. Optou-se  por  usar  a  categorização  dos  projetos  já  da  Metodologia  de            

Priorização  de  Projetos  do  Tribunal,  porém  definindo-se  a  ordem  de           
prioridade  independente  da  categoria,  deixando  assim  de  usar  os          
“slots”    como   anteriormente.   

Ação   Responsável   Data   
1.       
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
7. Data(s)   da(s)   Próxima(s)   Reunião(ões)   

  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Propósito:   Reunião   extraordinária   do   CGTIC   -   Aprovação   do   Plano   de   
Trabalho   da   Estratégia   Nacional   de   Tecnologia   da   Informação   e   
Comunicação   do   Poder   Judiciário   (ENTIC-JUD).   

Data:   09/07/2021   
Horário:   14h   às   16h   
Local:   Videoconferência   
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Processo
Data do 

DOD
Área

Demandante
Patrocinador Nome do Projeto Descrição suscinta

Data do 
DAD

Valor Estimado

Encaminhamento:
Aprovado
Rejeitado
Aguardar

Categorização:
Estrategico

Tático
Operacional

Ordem de
 Prioridade

( 1 )

Comentários
(opcional)

PROAD 
1308/2021

14/04/2021 SETIC SETIC Contratar VMware

Trata-se da aquisição de Licenças VMware para dispor o 
TRT21/RN de suporte e direito de atualização para a suíte 

de virtualização VMware, considerando que todos os 
servidores (equipamentos de redes provedores de serviços) 

que suportam os serviços de informática, estão 
implantados na referida tecnologia, e, para manter a atual 
disponibilidade dos mesmos, inclusive com a utilização de 
funções avançadas, é importante o suporte do fabricante 

para auxiliar a equipe da seção de infraestrutura 
tecnológica.

20/05/2021  R$ 615,026.95    Aprovado Operacional 18BA
Contratação Nacional 2021 TRT1. 

Sugere-se incluir ainda no PAC 
2021

PROAD 
1385/2021

20/04/2021 SETIC SETIC
Recontratar suporte à 

infraestrutura ágil

Recontratar o suporte à infraestrutura ágil, já em 
funcionamento no TRT21, de forma a diminuir o número de 
horas contratado inicialmente, ajustando assim os excessos 

advindos da falta de experiência da equipe de TIC com a 
utilização desse tipo de serviço.

21/06/2021  R$ 179,640.00    Aprovado Operacional 18BB

 Contratação Nacional 2021 
TRT12. Sugere-se incluir ainda no 

PAC 2021, usando recursos do 
contrato atual.

PROAD 
1362/2021

19/04/2021 SETIC SETIC
Contratar colaboração em 

nuvem

Trata-se da Contratação do serviço de colaboração e 
comunicação em nuvem, já consolidada no Tribunal desde 

o final de 2017, proporcionando grande economia e 
agregando valor e simplicidade na realização das atividades 
de apoio à prestação jurisdicional, sem causar impacto na 
infraestrutura interna do Tribunal, através de serviços tais 
como: e-mail corporativo incluindo ferramentas de anti-

spam, armazenamento de arquivo, formulários, mensagens 
instantâneas, vídeo conferência etc.

28/05/2021  R$ 641,520.00    Aprovado Operacional 18CA
Contratação Nacional 2021 TRT2. 

Sugere-se incluir em PAC 2022

PROAD 
1331/2021

16/04/2021 SETIC SETIC
Adquirir Solução PAM - 

Gerenciamento de 
Privilégio de Acesso

Trata-se da aquisição nacional de solução capaz de realizar 
o gerenciamento e a auditoria do controle de acesso 

privilegiado aos ativos críticos que tratam (armazenam, 
processam, transportam etc.) todos os dados custodiados 

por este Tribunal.

10/05/2021  R$ 450,000.00    Aprovado Tático 18BD

 Contratação Nacional 2021 
TRT14. Sugere-se incluir no PAC 

2022 ou solicitar 
descentralização de recursos, 

seja em 2021 ou 2022

PROAD 
1344/2021

16/04/2021 SETIC SETIC
Contratar serviço de 

monitoramento de sala 
cofre 24/7

Trata-se da contratação de serviço de monitoramento 
online da sala-cofre permitindo a abertura de chamado 

automático, sempre que um alarme crítico for disparado, 
diminuindo assim a janela de tempo entre o conhecimento 

do incidente e o acionamento do suporte.

25/05/2021  R$ 42,000.00      Aprovado Tático 18BC Sugere-se incluir no PAC 2022

PROAD 
4546/2020

30/11/2020 SGP Presidência Contratar Rede WiFi
Trata-se da implantação e disponibilização de rede WiFi no 

TRT da 21ª Região (sede e interiores), para acesso pelos 
magistrados, servidores e jurisdicionados.

25/05/2021  R$ 733,034.10    Aguardar

Submeter para a Presidência, 
para assinatura do DAD pela Des. 

Presidente (Patrocinador), 
socitando inclusive confirmação 
do escopo da demanda e o real 
alinhamento com os cenários 
estratégicos sendo definidos.

PROAD 
1309/2021

14/04/2021 SETIC SETIC Memória RAM Blades HP

Trata-se da Expansão das memórias do servidores HPE 660 
gen 10. Visando manter a infraestrutura capaz de suportar 
novas demandas, bem como manter as VMs atuais em caso 

de falha repentina de alguma das lâminas, faz-se 
necessário expandir a capacidade de memória RAM desses 

servidores.

25/05/2021  R$ 523,676.16    Aprovado Operacional 41B Sugere-se incluir no PAC 2022
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Processo
Data do 

DOD
Área

Demandante
Patrocinador Nome do Projeto Descrição suscinta

Data do 
DAD

Valor Estimado

Encaminhamento:
Aprovado
Rejeitado
Aguardar

Categorização:
Estrategico

Tático
Operacional

Ordem de
 Prioridade

( 1 )

Comentários
(opcional)

PROAD 
3313/2020

31/08/2020 SETIC SETIC

Modernização da 
infraestrutura de 

cabeamento estruturado 
do prédio da Corte do 
Complexo Judiciário 
Trabalhista Ministro 

Francisco Fausto

Trata-se da Modernização da infraestrutura de 
cabeamento estruturado do prédio da Corte do Complexo 
Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, incluindo a 

guarita da rua Dr. Lauro Pinto e a sala onde atualmente 
encontra-se a ASCOM, considerando que este Complexo já 

tem mais de uma década de uso e foi projetado para 
atender a uma demanda de equipamentos ligados em rede 

relativamente inferior à que existe hoje em uso pelos 
magistrados e servidores. Sendo ainda o sistema atual 

implantado pouco flexível tanto para a inclusão de novos 
pontos de rede quanto para a movimentação de pontos já 

instalados.

25/05/2021  R$ 459,125.95    Aprovado Operacional 00BC

Sugere-se incluir no PAC 2022, 
apesar de depender da 

contratação da CEA de proejto 
técnico. Na execução, deve-se 
analisar eventual adaptação da 

solução para uso de Wifi e 
notebooks, conforme 

alinhamento com cenários 
estratégicos a serem definidos.

PROAD 
3314/2020

31/08/2020 SETIC SETIC

Modernização da 
infraestrutura de 

cabeamento estruturado 
do prédio das Varas do 

Complexo Judiciário 
Trabalhista Ministro 

Francisco Fausto

Trata-se da Modernização da infraestrutura de 
cabeamento estruturado do prédio das Varas do Complexo 
Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, incluindo o 

átrio, a recepção e a guarita da av. Capitão-mor Gouveia, 
considerando que este Complexo já tem mais de uma 

década de uso e foi projetado para atender a uma 
demanda de equipamentos ligados em rede relativamente 

inferior à que existe hoje em uso pelos magistrados e 
servidores. Sendo ainda o sistema atual implantado pouco 

flexível tanto para a inclusão de novos pontos de rede 
quanto para a movimentação de pontos já instalados.

25/05/2021  R$ 1,224,335.86 Aguardar

Analisar eventual adaptação da 
solução para uso de Wifi e 

notebooks, conforme 
alinhamento com cenários 

estratégicos a serem definidos.

PROAD 
3315/2020

31/08/2020 SETIC SETIC

Modernização da 
infraestrutura de 

cabeamento estruturado 
do prédio Administrativo 

do Complexo Judiciário 
Trabalhista Ministro 

Francisco Fausto

Trata-se da Modernização da infraestrutura de 
cabeamento estruturado do prédio Administrativo do 

Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, 
considerando que este Complexo já tem mais de uma 

década de uso e foi projetado para atender a uma 
demanda de equipamentos ligados em rede relativamente 

inferior à que existe hoje em uso pelos magistrados e 
servidores. Sendo ainda o sistema atual implantado pouco 

flexível tanto para a inclusão de novos pontos de rede 
quanto para a movimentação de pontos já instalados.

25/05/2021  R$ 1,071,293.87 Aguardar

Analisar eventual adaptação da 
solução para uso de Wifi e 

notebooks, conforme 
alinhamento com cenários 

estratégicos a serem definidos.

PROAD 
3316/2020

31/08/2020 SETIC SETIC

Modernização da 
infraestrutura de 

cabeamento estruturado 
do prédio das Varas de 

Mossoró

Trata-se da  modernização da infraestrutura de 
cabeamento estruturado do prédio das Varas de Mossoró, 

considerando que o cabeamento de rede das Varas do 
Trabalho do interior foi projetado para atender a uma 
demanda de equipamentos conectados relativamente 
inferior à que existe hoje em uso pelos magistrados e 
servidores. Além disso, o sistema implantado é pouco 
flexível tanto para a inclusão de novos pontos de rede 
quanto para a movimentação de pontos já instalados. 

Finalmente, por não terem técnicos de TI lotados nelas, 
sofrem ainda mais com a demora de atendimento na 

eventual necessidade de manutenção em pontos de rede 
defeituosos.

01/06/2021  R$ 341,155.59    Aguardar

Analisar eventual adaptação da 
solução para uso de Wifi e 

notebooks, conforme 
alinhamento com cenários 

estratégicos a serem definidos.
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Processo
Data do 

DOD
Área

Demandante
Patrocinador Nome do Projeto Descrição suscinta

Data do 
DAD

Valor Estimado

Encaminhamento:
Aprovado
Rejeitado
Aguardar

Categorização:
Estrategico

Tático
Operacional

Ordem de
 Prioridade

( 1 )

Comentários
(opcional)

PROAD 
3317/2020

31/08/2020 SETIC SETIC

Modernização da 
infraestrutura de 

cabeamento estruturado 
dos prédios do Depósito 
Judicial e das Varas do 

interior

Trata-se da modernização da infraestrutura de cabeamento 
estruturado dos prédios do Depósito Judicial e das Varas 

do interior (exceto as de Mossoró, que serão atendidas em 
outra demanda específica-PROAD 3316/2020), 

considerando que o cabeamento de rede das Varas do 
Trabalho do interior foi projetado para atender a uma 
demanda de equipamentos conectados relativamente 
inferior à que existe hoje em uso pelos magistrados e 
servidores. Além disso, o sistema implantado é pouco 
flexível tanto para a inclusão de novos pontos de rede 
quanto para a movimentação de pontos já instalados. 

Finalmente, por não terem técnicos de TI lotados nelas, 
sofrem ainda mais com a demora de atendimento na 

eventual necessidade de manutenção em pontos de rede 
defeituosos.

01/06/2021  R$ 510,139.20    Aguardar

Analisar eventual adaptação da 
solução para uso de Wifi e 

notebooks, conforme 
alinhamento com cenários 

estratégicos a serem definidos.

( 1 ) A ordem de prioridade deve usar letras para inserir um projeto entre os demais já aprovados. Ex: Para incluir um projeto entre as posições 20 e 21, indique a órdem de prioridade 20A.

Para ver a lista completa de projetos já aprovados, clique no link abaixo (mesmo login e senha da rede e requer VPN):

Projetos de TIC (em aberto) conforme priorizados
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

1. Propósito   

  
2. Participantes   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Assunto   da   Reunião:   Reunião   extraordinária   do   Comitê   de   Governança   de   
TIC   (CGTIC)   -   Plano   de   Trabalho   ENTIC-JUD   

Data   da   Reunião:   09/07/2021   14:00   às   16:00   
Local   da   Reunião:   Videoconferência   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   

Ricardo   Luís   
Espíndola   
Borges   

Gabinete   do   
Desembargador   
Ricardo   Luís   
Espíndola   Borges   

Desembargador   
Federal   do   
Trabalho   e   membro   
do   CGTIC,   
representante   do   
2º   grau   de   
jurisdição     

Assinado   
eletronicamente   

Luciano   
Athayde   Chaves   

2ª   Vara   do   Trabalho   
de   Natal   

Juiz   do   Trabalho   e   
membro   do   CGTIC,   
representante   do   
1º   grau   de   
jurisdição   

Ausente   
justificadamente  

Carlo   Henrique   
Brandao   
Teixeira   

Gabinete   da   
Diretoria   Geral   (DG)   

Diretor   Geral   de   
Secretaria   e   
membro   do   CGTIC     
(em   substituição)   

Assinado   
eletronicamente   

Robson   
Medeiros   Lopes   

Gabinete   da   
Presidência   (GP)   

Secretário   Geral   
da   Presidência   e   
membro   do   CGTIC     
(em   substituição)   

Ausente   
justificadamente  

Tarcísio   Pinto   
Câmara   

Secretaria   de   
Tecnologia   da   
Informação   (SETIC)   
e   
Setor   de   Apoio   à   
Governança   e   Gestão   
de   TIC   (SETIC\SEAGG)   

Secretário   de   TIC   
e   membro   do   CGTIC   
(em   substituição)   
e   
Chefe   do   SEAGG   e   
Secretário   do   
CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Keilia   Melo   de   
Morais   

Secretaria   da   
Corregedoria   
Regional   (SCR)   

Secretário   da   
Corregedoria   
Regional   e   membro   
do   CGTIC     

Assinado   
eletronicamente   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
3. Convidados   

  
4. Pauta   

  
5. Tópicos   Discutidos   e   Decisões   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Kleber   de   
Medeiros   
Teixeira   

Coordenadoria   de   
Gestão   de   Pessoas   
(CGP)   

Coordenador   de   
Gestão   de   Pessoas   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Karla   Souza   
da   Motta   

Coordenadoria   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
(CGEST)   

Coordenadora   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
e   membro   do   CGTIC     

Assinado   
eletronicamente   

Dirceu   Victor   
Monte   de   
Hollanda   

Divisão   de   
Governança   
Institucional   (DGI)   

Diretor   da   Divisão   
de   Governança   
Institucional   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Priscilla   
Soares   de   Lima   
Gatto   

Divisão   de   
Inteligência   (DINT)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Inteligência   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Isabelle   
Bandeira   de   
Figueredo   
Souza   

Divisão   de   
Comunicação   Social   
(DCS)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Comunicação   Social   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   
Nenhum         

Reunião   do   Comitê   de   Governança   de   TIC   (CGTIC),   cobrindo   os   seguintes   
tópicos:   

1. Aprovação   do   Plano   de   Trabalho   da   ENTIC-JUD   2021-2026   

1. Aprovação   de   novos   projetos   
Informações   e   Situação   atual:   
O  Secretário  do  CGTIC  apresentou  a  regulamentação  existente  para  elaboração           
do   Plano  de  Trabalho  da  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e             
Comunicação  do  Poder  Judiciário  (ENTIC-JUD) ,  previsto  no  Art.  45  da           
Resolução  CNJ  nº  370/2021 ,  destacando  seu  §1º  que  exige  a  entrega  do  Plano              
ao  CNJ  até  julho/2021,  bem  como  o   PROAD  996/2021  (Cumpredec)  que  trata  da              
referida   entrega.   
Adicionalmente,  o  Secretário  do  CGTIC  apresentou  ainda  as  orientações          
existentes   para   a   elaboração   do   referido   plano,   quais   sejam:   

● Modelo   vazio   do   Plano   de   Trabalho,   anexo   ao    Guia   da   ENTIC-JUD .   
● Modelo  preenchido  do  Plano  de  Trabalho ,  encontrado  na  Plataforma          

CONNECT-JUS.   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
6. Ações   

  
7. Data(s)   da(s)   Próxima(s)   Reunião(ões)   

  
ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

● Instruções  para  apresentação  do  Plano  de  Trabalho ,  encontrado  na          
Plataforma   CONNECT-JUS.   

Em  seguida,  o  Secretário  do  CGTIC  apresentou  a  minuta  de   Plano  de  Trabalho              
da  ENTIC-JUD  2021-2026  que  havia  sido  enviada  aos  membros  do  CGTIC  em             
05/07/2021,  sugerindo  deliberação,  alteração  e  eventual  aprovação  do  CGTIC,          
cumprindo  assim  sua  atribuição  prevista  na  alínea  “e”  do  inciso  IV  do  Art.              
2º   do    Ato   TRT21-GP   nº   143/2021    que   instituiu   o   CGTIC.   
Decisões:   
1.1. O  Plano  de  Trabalho  da  ENTIC-JUD  2021-2026  foi  ajustado  e  validado            

em   reunião,   conforme    anexo .   
1.2. Nas  próximas  versões  do  Plano  de  Trabalho,  ficou  decido  categorizar           

as   iniciativas   como     
■ A   implementar   
■ Em   implementação   
■ Implementada   

1.3. Até  14/07/2021,  a  SETIC  deverá  juntar  o  referido  plano  ao  PROAD            
996/2021,  submetendo-o  para  Presidência,  para  apreciação  e  envio  ao          
CNJ.   

1.4. O  SEAGG  deve  monitorar  o  PROAD  996/2021  e,  após  o  arquivamento  do             
processo  ou  o  registro  do  envio  do  plano  ao  CNJ,  deve  publicar  o              
plano  no  CONNECT-JUS,  em  atendimento  à  Recomendação  CNJ  nº  93/2021           
( PROAD  1289/2021 ),  bem  como  na  área  de   Planos,  Projetos  e  Ações  de             
TIC    do   portal   de   internet   do   TRT21.   

1.5. Poderá  haver  revisões  e  complementações  do  plano  ao  longo  do           
período  de  vigência  da  ENTIC-JUD,  conforme   Instruções  para         
apresentação  do  Plano  de  Trabalho  postada  no  CONNECT-JUS.  Tais          
revisões  poderão  ser  propostas  pela  SETIC  ao  CGTIC,  que  procederá           
com  a  validação  da  nova  versão  e  com  o  seu  envio  à  Presidência  para               
aprovação.   

1.6. O  SEAGG  irá  promover  o  cadastro  de  membros  do  CGTIC  interessados  no             
CONNECT-JUS,   desde   já   se   registrando   o   Dr.   Ricardo   como   interessado.   

Ação   Responsável   Data   
1.       

Propósito:   Reunião   extraordinária   do   CGTIC   -   Aprovação   do   Plano   de   
Diretor   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   (PDTIC)   do   
TRT21   2021-2022.   

Data:   26/07/2021   
Horário:   14h   às   16h   
Local:   Videoconferência   
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ID da 
Ação

Identificação do 
dispositivo da 

Resolução
Tema/ Grupo Descrição das Ações

Procedimento
(Como será
realizado?)

Data de 
Início

Data de 
Término

Detalhamento dos Projetos e 
ações relacionadas

Atendido 
(SIM/NÃO)

Outras áreas 
envolvidas

Área Responsável no 
Órgão (Coordenação)

Responsável pela Execução E-mail Telefone

1 Art. 10
Grupo 1: 
Colaboração e 
inovação

Fomentar a utilização do ConnectJUS
Realizar ações com objetivo de promover a 
utilização e inserção de conteúdos no ConnectJus 
por parte do Tribunal

01/2021 12/2022

ATENDIDO PARCIALMENTE através da 
inclusão de atividades de publicação do 
PDTIC, Plano de Contratações de Soluções 
de TIC, Plano Anual de Capacitações de TIC e 
Proposta Orçamentária de TIC no CONNECT-
JUS e no portal de internet do TRT21, 
conforme fluxo do processo 3.1.2-Gerir 
plano tático de TIC, aprovado em reunião do 
CGTIC de 21/06/2021.

Registrar outras melhorias similares em 
outros processos e que gerem conteúdo 
publicável no CONNECT-JUS, sejam já 
existentes, como 3.2.7 Gerir continuidade de 
serviços essenciais de TIC, ou que venham a 
ser identificados, como Gerir Plano de 
Transformação Digital.

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

2 Art. 11
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Melhorar os resultados do Índice de 
Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (iGovTIC-JUD)

Promover ações que visam a melhoria dos 
resultados do iGovTIC-JUD

01/2021 12/2021

Sugerir ao CGTIC a priorização dos projetos 
de maior impacto para o iGovTIC-JUD, quais 
sejam:
- Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC 
(PROAD 4633/2019)
- Instituir Política de Gestão de Pessoas de 
TIC (PROAD 4634/2019)
- Modelar e Implantar Processos de Gestão 
de Serviços (PROAD 1563/2018)
- Modelar Processo de Software (PROAD 
5691/2017)
- Gestão por Competências (PROAD 
5102/2019)

NÃO CGP SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

3 Art. 14
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Promover a divulgação dos resultados do 
iGovTIC-JUD

Promover ações que visam divulgar os resultados 
do iGovTIC-JUD

01/2021 12/2021
Publicar resultados do iGovTIC-JUD no 
CONNECT-JUS e no Portal de internet do 
TRT21

NÃO DCS SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

4 Art. 21
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Constituir e manter estruturas organizacionais 
adequadas e compatíveis de acordo com a 
demanda de TIC

Promover ações de forma manter estruturas 
especializadas, compatíveis com a demanda de 
de TIC, que desempenhem atividades 
relacionadas, no mínimo, aos macroprocessos 
listados nos incisos do Art. 21

01/2021 12/2021

Demandar a Presidência por uma revisão das 
atribuições da SETIC e eventual ampliação da 
estrutura visando se aproximar da estrutura 
mínima já definida no Doc. 7 do PROAD 
5703/2017.

NÃO CGP SETIC SETIC setic@trt21.jus.br (84) 4006-3111

5 Art. 22
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Constituir e manter estruturas organizacionais 
privilegiando a departamentalização por função 
e possuindo níveis hierárquicos de decisão

Promover ações de forma manter estruturas 
especializadas, privilegiando a 
departamentalização por função e possuindo 
níveis hierárquicos de decisão

01/2021 12/2021
ATENDIDO pela Resolução TRT21 nº 
41/2019, atendendo a estrutura emergencial 
prevista no Doc. 7 do PROAD 5703/2017.

SIM CGP SETIC SETIC setic@trt21.jus.br (84) 4006-3111

6 Art. 23
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Manter a estrutura organizacional, o quadro 
permanente de servidores, a gestão de ativos e 
os processos de gestão de trabalho da área de 
TIC do órgão adequados às melhores práticas 
para as atividades consideradas como 
estratégicas

Promover ações de forma manter a estrutura 
organizacional, o quadro permanente de 
servidores, a gestão de ativos e os processos de 
gestão de trabalho da área de TIC do órgão 
adequados às melhores práticas para as 
atividades consideradas como estratégicas

01/2021 12/2021

Demandar a Presidência por uma revisão das 
atribuições da SETIC e eventual ampliação da 
estrutura visando se aproximar da estrutura 
mínima já definida no Doc. 7 do PROAD 
5703/2017.

Adicionalmente, sugerir priorização do 
CGTIC para os seguintes projetos 
relacionados a adequação de quadro de 
servidores e gestão de ativos:
- Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC 
(PROAD 4633/2019)
- Modelar e Implantar Processos de Gestão 
de Serviços (PROAD 1563/2018)

NÃO CGP SETIC SETIC setic@trt21.jus.br (84) 4006-3111

7
Art. 23, Parágrafo 

Único

Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Manter a coordenação dos macroprocessos de 
TIC e as funções gerenciais executadas 
preferencialmente por servidores do quadro 
permanente do órgão 

Promover ações de forma manter a coordenação 
dos macroprocessos de TIC e as funções 
gerenciais executadas preferencialmente por 
servidores do quadro permanente do órgão 

01/2021 12/2021

Demandar a Presidência por uma revisão das 
atribuições da SETIC e eventual ampliação da 
estrutura visando se aproximar da estrutura 
mínima já definida no Doc. 7 do PROAD 
5703/2017.

NÃO CGP SETIC SETIC setic@trt21.jus.br (84) 4006-3111

8 Art. 24, § 1
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Manter quadro de servidores de TIC compatível 
com a demanda.

Promover ações de forma fixar o quantitativo de 
servidores de TIC necessário com base no 
número de usuários internos e externos de 
recursos de TIC, bem como o referencial mínimo 
estabelecido no Guia.

01/2021 12/2021

Discutir com o CGTIC e com a Administração 
formas de promover o projeto "Adequar 
Quantitativo de Pessoal de TIC (PROAD 
4633/2019)", mesmo que seja através de 
ações paleativas como a normatização da 
previsão de conversão de cargos para TIC, 
quando possível.

NÃO CGP SETIC SETIC setic@trt21.jus.br (84) 4006-3111

9 Art. 25
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Promover à retenção de talentos de TIC

Promover ações de forma estabelecer 
instrumentos de reconhecimento e valorização 
dos servidores da área de TIC, propiciando 
oportunidades de crescimento profissional 
direcionadas aos servidores do quadro 
permanente do órgão, com vistas à retenção de 
talentos.

01/2021 12/2021
Executar projeto para Instituir Política de 
Gestão de Pessoas de TIC (PROAD 
4634/2019)

NÃO CGP SETIC SETIC setic@trt21.jus.br (84) 4006-3111

10 Art. 26
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Realização de análise de rotatividade de 
servidores de TIC

Realizar de análise de rotatividade a cada dois 
anos

01/2021 12/2021
Executar projeto para Instituir Política de 
Gestão de Pessoas de TIC (PROAD 
4634/2019)

NÃO CGP SETIC SETIC setic@trt21.jus.br (84) 4006-3111

MARCEL

O

MARTIN

S PINTO
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ID da 
Ação

Identificação do 
dispositivo da 

Resolução
Tema/ Grupo Descrição das Ações

Procedimento
(Como será
realizado?)

Data de 
Início

Data de 
Término

Detalhamento dos Projetos e 
ações relacionadas

Atendido 
(SIM/NÃO)

Outras áreas 
envolvidas

Área Responsável no 
Órgão (Coordenação)

Responsável pela Execução E-mail Telefone

11 Art. 42
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Alinhar o Planos Diretores de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia 
Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)

Promover adequação dos normativos, conforme 
Art. 42 e incisos

01/2021 07/2021

Elaborar PDTIC 2021-2022 alinhado à ENTIC-
JUD e ao Plano Estratégico do TRT21, bem 
como ao PDTIC-JT caso este seja aprovado e 
publicado em tempo hábil.

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

12
Art. 44, Parágrafo 

Único

Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Promover o acompanhamento dos resultados 
das metas institucionais e nacionais 
estabelecidas.

Estabelecer ações que visam o  
acompanhamento dos resultados das metas 
institucionais e nacionais estabelecidas.

01/2021 12/2021

ATENDIDO PARCIALMENTE pela previsão do 
estabelecimento de objetivos, metas e 
resultados do PDTIC alinhados às metas 
institucionais e nacionais estabelecidas, 
conforme fluxo do processo 3.1.2-Gerir 
plano tático de TIC, aprovado na reunião do 
CGTIC de 21/06/2021.

Ao completar a modelagem formal do 
referido processo, prever atividades para 
monitoramento das metas definidas pelo 
CGTIC.

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

13 Art. 45
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Elaborar Plano de Trabalho
Elaborar Plano de Trabalho, conforme critérios 
da ENTIC

01/2021 07/2021
Elaborar o Plano de Trabalho e aprová-lo 
com o CGTIC

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

14 Art. 45
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Enviar Plano de Trabalho ao CNJ Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ 01/2021 07/2021
Enviar o Plano de Trabalho para o CNJ, após 
aprová-lo com o CGTIC.

NÃO SETIC SETIC setic@trt21.jus.br (84) 4006-3111

15 Art. 47
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os 
produtos de Gestão do Judiciário previstos na 
ENTICJUD, de forma periódica

Encaminhar, dentro dos prazos requeridos, os 
planos que constituem os produtos de Gestão do 
Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma 
periódica, conforme formatos padronizados no 
repositório nacional definido pelo CNJ.

01/2021 12/2021

ATENDIDO PARCIALMENTE através da 
inclusão de atividades de publicação do 
PDTIC, Plano de Contratações de Soluções 
de TIC, Plano Anual de Capacitações de TIC e 
Proposta Orçamentária de TIC no CONNECT-
JUS e no portal de internet do TRT21, 
conforme fluxo do processo 3.1.2-Gerir 
plano tático de TIC, aprovado em reunião do 
CGTIC de 21/06/2021.

Registrar outras melhorias similares em 
outros processos que gerem conteúdo 
publicável no CONNECT-JUS, sejam já 
existentes, como 3.2.7 Gerir continuidade de 
serviços essenciais de TIC, ou que venham a 
ser identificados, como Gerir Plano de 
Transformação Digital.

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

16 Art. 6
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Elaborar e manter o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(PDTIC)

Instituir e manter o PDTIC alinhado à ENTIC 01/2021 12/2021

Revisar PDTIC 2021-2022, ou elaborar PDTIC 
2022-2023, garantindo alinhamento à ENTIC-
JUD e ao Plano Estratégico do TRT21, bem 
como ao PDTIC-JT.

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

17 Art. 6, § 1º
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao 
PDTIC

Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao 
PDTIC

01/2021 12/2021

ATENDIDO PARCIALMENTE pela previsão de 
inclusão da proposta orçamentária como 
anexo do PDTIC, conforme fluxo do processo 
3.1.2-Gerir plano tático de TIC, aprovado na 
reunião do CGTIC de 21/06/2021.

Será atendido pela elaboração do PDTIC 
2021-2022, até julho/2021, contendo a 
proposta orçamentária 2022 como anexo.

NÃO DG, COF SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

18 Art. 6, § 3º
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Promover a extinção do Plano Estratégico de 
TIC (PETIC) 

Promover a migração das linhas estratégicas do 
PETIC no PDTIC

01/2021 12/2021

ATENDIDO pela previsão do estabelecimento 
de objetivos, metas e resultados do PDTIC 
alinhados às metas institucionais e nacionais 
estabelecidas, conforme fluxo do processo 
3.1.2-Gerir plano tático de TIC, aprovado na 
reunião do CGTIC de 21/06/2021.

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

19 Art. 7
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Constituir Comitê de Governança de Tecnologia 
da Informação e Comunicação multidisciplinar

Instituir o Comitê 01/2021 12/2021
ATENDIDO pelo ATO TRT21-GP Nº 143/2021 
e PORTARIA TRT21- GP Nº 156/2021

SIM DGI DGI DGI dgi@trt21.jus.br (84) 4006-3001

20 Art. 7
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Manter um Comitê de Governança de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
multidisciplinar

Promover reuniões periódicas 01/2021 12/2021

ATENDIDO pela previsão de reuniões 
quadrimestrais, conforme Art. 5º do Ato 
TRT-GP nº 143/2021 que reconstituiu o 
CGTIC conforme ENTIC-JUD, bem como pelas 
reuniões frequentes ocorridas em 
21/06/2021, 24/06/2021, 02/07/2021 etc. 
(PROAD 6554/2018)

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

21 Art. 8
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

Instituir o Comitê 01/2021 12/2021
Comitê de Gestão de TIC (CGESTIC) instituído 
pela PORTARIA TRT21-GP Nº 524/2016.

SIM DGI SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

22 Art. 8
Grupo 2: 
Governança e 
Gestão de TIC

Manter um Comitê de Gestão de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

Promover reuniões periódicas 01/2021 12/2021

ATENDIDO considerando a previsão e prática 
de reunião mensal do Comitê de Gestão de 
TIC (CGESTIC) conforme Art. 5º da PORTARIA 
TRT21-GP Nº 524/2016, bem como as 
reuniões de acompanhamento de projetos 
que ocorrem também mensalmente. 
(PROAD 6280/2018)

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

PROAD 6554/2018. DOC 70. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.CTMC.GFSK:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 70.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)
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23 Art. 36
Grupo 3: Segurança 
da informação e 
proteção de dados

Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de 
Negócios ou de Serviços

Elaborar e manter o Plano de Gestão de 
Continuidade de Negócios ou de Serviços

01/2021 12/2021
EM ANDAMENTO considerando o projeto 
Modelar Processo de Continuidade de 
Serviços Essenciais TIC (PROAD 5692/2017)

NÃO SETIC SETIC/SESI sesi@trt21.jus.br (84) 4006-3111

24 Art. 37
Grupo 3: Segurança 
da informação e 
proteção de dados

Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC
Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de 
TIC

01/2021 12/2021

Elaborar o Plano de Gestão de Riscos de TIC, 
considerando a Política de Gestão de Riscos 
do TRT21-RN (Resolução TRT21 nº 
022/2020)

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

25 Art. 38
Grupo 3: Segurança 
da informação e 
proteção de dados

Fomentar adesão de práticas e processos de 
segurança da informação e proteção de dados

Elaborar e aplicar práticas e processos de 
segurança da informação e proteção de dados a 
serem adotadas no Tribunal, conforme disposto 
na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a 
Proteção de Dados Pessoais

01/2021 12/2021

EM ANDAMENTO considerando os diversos 
projetos envolvendo a Segurança da 
Informação, tais como:
- Modelar Processo de Continuidade de 
Serviços Essenciais TIC (PROAD 5692/2017)
- Modelar Processo de Gestão de Incidentes 
de Segurança da Informação (PROAD 
1068/2018)
- Revisar regulamentação da classificação 
da informação (PROAD 1351/2018)

bem como a LGPD, tais como:
- Implantar requisitos da LGPD (PROAD 
4036/2020) - Execução parcial até 12/2021, 
com conclusão prevista para 12/2022 
segundo plano de projeto.

NÃO DGI SETIC SETIC/SESI sesi@trt21.jus.br (84) 4006-3111

26 Art. 39
Grupo 3: Segurança 
da informação e 
proteção de dados

Instituir Política de Segurança da Informação 
(PSI) 

Elaborar e manter Política de Segurança da 
Informação (PSI) em consonância com os 
objetivos institucionais, da área de TIC e 
segurança da informação.

01/2021 12/2021
ATENDIDO considerando a Resolução 
Administrativa TRT21 nº 21/2010 e suas 
regulamentações complementares

SIM -

27 Art. 40
Grupo 3: Segurança 
da informação e 
proteção de dados

Constituir Comitê Gestor de Segurança da 
Informação multidisciplinar

Instituir o Comitê 01/2021 12/2021

ATENDIDO considerando o ATO TRT21-GP Nº 
203/2019 que instituiu o Institui o Comitê 
Gestor de Segurança
https://www.trt21.jus.
br/legislacao/expediente/ato/2019/203

SIM -

28 Art. 40
Grupo 3: Segurança 
da informação e 
proteção de dados

Manter um Comitê Gestor de Segurança da 
Informação multidisciplinar

Promover reuniões periódicas 01/2021 12/2021

ATENDIDO considerando previsão de 3 
reuniões anuais do CGSI, conforme Art. 5º 
do ATO TRT21-GP Nº 203/2019, combinada 
à prática de várias reuniões extraordinárias 
sob demanda. (PROAD 5223/2019)

SIM SETIC SETIC/SESI sesi@trt21.jus.br (84) 4006-3111

29 Art. 41
Grupo 3: Segurança 
da informação e 
proteção de dados

Constituir Comitê gestor institucional para 
tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)

Instituir o Comitê 01/2021 12/2021
ATENDIDO considerando ATO TRT - GP Nº 
118/2021 que institui o Comitê Gestor de 
Proteção de Dados Pessoais (CGPDP)

SIM -

30 Art. 41
Grupo 3: Segurança 
da informação e 
proteção de dados

Manter um Comitê gestor institucional para 
tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)

Promover reuniões periódicas 01/2021 12/2021

ATENDIDO pela previsão de reuniões 
quadrimestrais, conforme Art. 5º do Ato 
TRT-GP nº 118/2021 que instituiu o CGPDP, 
combinada às reuniões registradas no 
PROAD nº 1262/2021.

SIM Ouvidoria Ouvidoria Ouvidoria ouvidoria@trt21.jus.br (84) 4006-3100

31 Art. 9
Grupo 4: Aquisições 
e contratações

Fomentar a aderência dos processos de 
aquisições de bens e contratação de serviços de 
TIC às determinações do CNJ

Estabeler fluxos de processos de forma promover 
aderência aos normativos do CNJ

01/2021 12/2022

ATENDIDO considerando que o processo 
3.1.7-Planejar contratações de soluções de 
TIC, formalizado e monitorado, está alinhado 
à Resolução CNJ nº 182/2013.

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

32 Art. 9, § 2º
Grupo 4: Aquisições 
e contratações

Disponibilizar junto ao repositório nacional 
artefatos de contratações

Estabeler fluxos de processos de forma promover 
a disponibilização de artefatos de contratações 
ao repositório nacional

01/2021 12/2022

Registrar e implementar melhoria no 
processo 3.1.7-Planejar contratações de 
soluções de TIC para incluir atividades de 
publicação dos artefatos de contratações ao 
repositório nacional.

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

33 Art. 28

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Executar ou contratar serviços de 
desenvolvimento e de sustentação de sistemas 
de informação obedecendo os requisitos 
estabelecidos na ENTICJUD

Promover ações de forma executar ou contratar 
serviços de desenvolvimento e de sustentação de 
sistemas de informação obedecendo os 
requisitos estabelecidos na ENTICJUD

01/2021 12/2022

No contexto do projeto para Modelar 
Processo de Software (PROAD 5691/2017), 
incluir atividades no fluxo de 
desenvolvimento para verificar as requisitos 
da ENTICJUD durante a execução ou a 
contratação de desenvolvimento ou 
sustentação de sistemas de informação.

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

34 Art. 28, PU

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Fomentar a o uso de sistemas nacionais 
desenvolvidos colaborativamente

Utilizar preferencialmente os sistemas nacionais 
desenvolvidos colaborativamente e amplamente 
disseminados pelo Poder Judiciário, com o intuito 
da ampliação e compartilhamento de soluções.

01/2021 12/2022

No contexto do projeto para Modelar 
Processo de Software (PROAD 5691/2017), 
incluir atividade no fluxo de 
desenvolvimento para verificar a existência 
de sistema nacional, antes de desenvolver 
uma solução local.

NÃO SETIC SETIC/SESIF sesif@trt21.jus.br (84) 4006-3111

35 Art. 29

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ 
para a utilização das credenciais de login único 
e interface de interação dos sistemas

Promover ações de forma viabilizar a adoção de 
padrão nacional definido pelo CNJ para a 
utilização das credenciais de login único e 
interface de interação dos sistemas

01/2021 12/2022
Aguardar padrão CNJ e adequar quando 
tivermos ciência.

NÃO SETIC SETIC/SESIF sesif@trt21.jus.br (84) 4006-3111

36 Art. 30

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Atender as diretrizes estabelecidas na 
Resolução CNJ no 335/2020

Em relação aos sistemas, promover ações de 
forma atenter as diretrizes propostas na Res. 
335/2020 (PDPJ)

01/2021 12/2022

No contexto do projeto para Modelar 
Processo de Software (PROAD 5691/2017), 
incluir atividades no fluxo de 
desenvolvimento para verificar as requisitos 
da ENTICJUD durante a execução ou a 
contratação de desenvolvimento ou 
sustentação de sistemas de informação.

NÃO SETIC SETIC/SESIF sesif@trt21.jus.br (84) 4006-3111

PROAD 6554/2018. DOC 70. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.CTMC.GFSK:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 70.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 26/09/2022)
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37 Art. 31

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Adoção de arquitetura e plataforma de serviços 
em nuvem

Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção 
de arquitetura e plataforma de serviços em 
nuvem, atendendo aos requisitos de segurança 
da informação e proteção de dados.

01/2021 12/2022

ATENDIDO PARCIALMENTE considerando 
que já há solução de colaboração e 
comunicação em nuvem consolidada no 
Tribunal desde o final de 2017 e ainda o 
projeto Contratar colaboração em nuvem 
(PROAD 1362/2021) para renovação do 
serviço.

Incluir melhoria no processo de 3.1.7 
Planejar contratações de soluções de TIC 
para que este passe a exigir uma justificativa 
para não adoção do serviço em nuvem, 
quando aplicável.

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

38 Art. 32

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Inserção de cláusula que determine o depósito 
da documentação nos intrumentos contratuais 
de desenvolvimento de sistemas

Promover ações de forma definir e estabelecer a 
necessidade de inserção de cláusula que 
determine o depósito da documentação nos 
intrumentos contratuais de desenvolvimento de 
sistemas

01/2021 12/2022

ATENDIDO considerando já haver, na 
orientação de preenchimento da seção de 
Estratégia de Independência Tecnológica 
(Art. 16, IV, a, b) do modelo de Estudos 
Preliminares do processo 3.1.7 Planejar 
contratações de soluções de TIC, orientação 
para cuidados com propriedade intelectual e 
autoral da documentação de eventual 
solução de TIC que venha a ser adquirida.

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

39 Art. 32

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Classificar os sistemas estratégicos Classificar os sistemas estratégicos 01/2021 12/2022

ATENDIDO PARCIALMENTE considerando 
que essa informação se encontra registrada 
na planilha de sistemas, aprovada pelo 
CGTIC.

No entanto, no contexto do projeto para 
Modelar Processo de Software (PROAD 
5691/2017), incluir subprocesso de gestão 
de sistemas/soluções de TIC, o qual deve 
prever a classificação de sistemas como 
estratégicos.

NÃO SETIC SETIC/SESIF sesif@trt21.jus.br (84) 4006-3111

40 Art. 33

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Desenvolver novos sistemas atendendo os 
requisitos do Art. 33

Promover ações de forma que os novos sistemas 
atendam os requisitos do Art. 33

01/2021 12/2022

No contexto do projeto para Modelar 
Processo de Software (PROAD 5691/2017), 
incluir atividades no fluxo de 
desenvolvimento para verificar as requisitos 
do art. 33 da ENTICJUD, como padrões de 
interoperabilidade.

NÃO SETIC SETIC/SESIF sesif@trt21.jus.br (84) 4006-3111

41 Art. 34

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Manter itens de infraestrutura tecnológica que 
atendam as especificações, temporalidade de 
uso e obsolescência a serem regulados em 
instrumentos aplicáveis e específicos.

Promover ações de forma manter itens de 
infraestrutura tecnológica que atendam as 
especificações, temporalidade de uso e 
obsolescência a serem regulados em 
instrumentos aplicáveis e específicos.

01/2021 12/2022

ATENDIDO considerando a prática de 
provocação de formalização de demandas 
de contratação com 2 anos de antecedência 
antes de concluir a vigência da garantia ou 
do contrato da solução de TIC em uso.

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

42 Art. 34, § 1

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Manter parque tecnológico compatível com a 
demanda

Manter parque tecnológico compatível com a 
demanda

01/2021 12/2022

ATENDIDO considerando a prática de 
provocação de formalização de demandas 
de contratação com 2 anos de antecedência 
antes de concluir a vigência da garantia ou 
do contrato da solução de TIC em uso, 
combinado com a prática de revisão do 
parque e formalização de novas demandas a 
cada elaboração do PDTIC.

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

43 Art. 34, § 2

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Manter a gestão dos ativos de infraestrutura 
tecnológica

Definição dos processos, visando o registro e 
monitoramento da localização de cada ativo.

01/2021 12/2022

EM ANDAMENTO considerando o projeto  
Modelar e Implantar Processos de Gestão 
de Serviços (PROAD 1563/2018), o qual 
deve modelar e formalizar o processo 3.5.5 
Gerir configuração de ativos de TIC, 
combinado com a gestão de ativos de 
patrimônio já implementada pelo Tribunal.

NÃO SETIC SETIC/SEINF seinf@trt21.jus.br (84) 4006-3111

44 Art. 34, § 3

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Manter documentos digitais conforme 
diretrizes definidas

Criar mecanismos de forma atender a  
Recomendação CNJ nº 46/2013 e na Lei nº 
13.709/2018, e alterações posteriores

01/2021 12/2022

ATENDIDO considerando Resolução 
Administrativa TRT21 09/2020, a qual já 
considerava a Recomendação CNJ 
nº46/2013, bem como previsão de 
aderência às regras institucionais de sigilo e 
acesso (Art. 7º inciso III e Art 8º). As 
especificidades da LGPD (Lei nº 13.709
/2018) estão sendo regulamentadas e 
complementadas pela iniciativa do projeto 
Implantar requisitos da LGPD (PROAD 
4036/2020).

SIM EJUD EJUD EJUD/SEGD
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dispositivo da 
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Início

Data de 
Término

Detalhamento dos Projetos e 
ações relacionadas

Atendido 
(SIM/NÃO)
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Responsável pela Execução E-mail Telefone

45 Art. 35

Grupo 5: Serviços de 
infraestrutura e 
soluções 
corporativas

Utilizar preferencialmente serviços em nuvem Fomentar a adoção de serviços em nuvem 01/2021 12/2022

ATENDIDO PARCIALMENTE considerando 
que já há solução de colaboração e 
comunicação em nuvem consolidada no 
Tribunal desde o final de 2017 e ainda o 
projeto Contratar colaboração em nuvem 
(PROAD 1362/2021) para renovação do 
serviço.

Incluir melhoria no processo de 3.1.7 
Planejar contratações de soluções de TIC 
para que este passe a exigir uma justificativa 
para não adoção do serviço em nuvem, 
quando aplicável.

NÃO SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

46 Art. 17, § 2

Grupo 6: 
Atendimento e 
satisfação do 
usuário

Promover a divulgação ampla das pesquisas de 
satisfação e experiência do usuário

Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação 01/2021 12/2022

ATENDIDO considerando a prática de 
pesquisa de satisfação de usuário externo e 
pesquisa de clima organizacional incluindo 
questões relacionadas com a TIC

SIM CGEST CGEST CGEST cgest@trt21.jus.br (84) 4006-3171

47 Art. 18

Grupo 6: 
Atendimento e 
satisfação do 
usuário

Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas 
de satisfação.

Elaborar mecanismos de forma padronizar as 
ações

01/2021 12/2022

ATENDIDO considerando a prática de 
pesquisa de satisfação de usuário externo e 
pesquisa de clima organizacional incluindo 
questões relacionadas com a TIC. 

Adicionalmente, há monitoramento de 
iniciativa do CSJT de padronizar a pesquisa 
para toda a JT.

SIM CGEST CGEST CGEST cgest@trt21.jus.br (84) 4006-3171

48 Art. 18, § 1

Grupo 6: 
Atendimento e 
satisfação do 
usuário

Aperfeiçoar os atendimentos

Implantar processos de gestão baseados em 
modelos e boas práticas de mercado, e definir 
parâmetros de pesquisa com o objetivo de 
uniformizar e gerar indicadores mais precisos e 
equiparados entre os órgãos do Poder Judiciário

01/2021 12/2022

ATENDIDO considerando a prática de 
pesquisa de satisfação de usuário externo e 
pesquisa de clima organizacional incluindo 
questões relacionadas com a TIC, combinada 
com a gestão dos processos já implantados 
do macroprocesso 3.4 Serviços de TIC, em 
especial:
3.4.1 Gerir catálogo de serviços (de TIC)
3.4.2 Gerir acordos de nível de serviços (de 
TIC)
3.4.3 Gerir central de serviços (de TIC)
3.4.4 Gerir requisições (de TIC)
3.4.5 Gerir incidentes (de TIC)

SIM CGEST SETIC SETIC/SEGS segs@trt21.jus.br (84) 4006-3111

49 Art. 18, § 2

Grupo 6: 
Atendimento e 
satisfação do 
usuário

Melhorar os serviços prestados ao cidadão

Implantar estratégias flexíveis e aderentes às 
especificidades locais, regionais e próprias de 
cada segmento do Poder Judiciário de forma 
colaborativa visando a eficiência operacional 
interna, humanização do atendimento de TIC, 
simplificação dos processos internos da área de 
TIC e otimização dos processos de trabalho

01/2021 12/2022

ATENDIDO a gestão dos seguintes processos 
já implantados do macroprocesso  3.4 
Serviços de TIC, adotados também pela 
Divisão do PJe, no contexto do 
macroprocesso 1.8 Gerir serviços de apoio 
ao PJe e sistemas correlatos, o qual atende 
ao usuário externo do PJe:
3.4.1 Gerir catálogo de serviços (de TIC)
3.4.2 Gerir acordos de nível de serviços (de 
TIC)
3.4.3 Gerir central de serviços (de TIC)
3.4.4 Gerir requisições (de TIC)
3.4.5 Gerir incidentes (de TIC)

SIM DPJe SETIC SETIC/SEGS segs@trt21.jus.br (84) 4006-3111

50 Art. 19

Grupo 6: 
Atendimento e 
satisfação do 
usuário

Adotar modelos de governança e práticas de 
gerenciamento de serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

Promover ações para adoção de modelos de 
governança e práticas de gerenciamento de 
serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação

01/2021 12/2022
ATENDIDO considerando que o Tribunal 
adotou o ITIL como referência de boas 
práticas para a gestão de serviços de TIC.

SIM SETIC SETIC/SEGS segs@trt21.jus.br (84) 4006-3111

51 Art. 20

Grupo 6: 
Atendimento e 
satisfação do 
usuário

Promover mecanismos para o atendimento 
personalizado aos usuários

Implementar ferramentas e soluções para 
proporcionar atendimento personalizado aos 
usuários, observando a segmentação do 
atendimento por perfil, com o objetivo de 
conhecer o usuário e propor soluções mais 
eficazes, com foco no valor agregado, bem como 
promover a melhoria na experiência do usuário e 
na oferta de serviços

01/2021 12/2022

ATENDIDO PARCIALMENTE  a gestão dos 
seguintes processos já implantados do 
macroprocesso  3.4 Serviços de TIC, 
adotados também pela Divisão do PJe, no 
contexto do macroprocesso 1.8 Gerir 
serviços de apoio ao PJe e sistemas 
correlatos, o qual atende ao usuário externo 
do PJe:
3.4.1 Gerir catálogo de serviços (de TIC)
3.4.2 Gerir acordos de nível de serviços (de 
TIC)
3.4.3 Gerir central de serviços (de TIC)
3.4.4 Gerir requisições (de TIC)
3.4.5 Gerir incidentes (de TIC)

Adicionalmente, incluir a atuação do DPJe na 
demanda de aquisição de nova ferramenta 
de ITSM recentemente demandada (PROAD 
1348/2021)

NÃO DPJe SETIC SETIC/SEGS segs@trt21.jus.br (84) 4006-3111
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52 Art. 27

Grupo 7: 
Desenvolvimento 
das competências 
dos colaboradores

Elaborar, implantar e promover a divulgação do 
Plano Anual de Capacitações de TIC 

Promover ações de forma elaborar, implantar e 
promover a divulgação do Plano Anual de 
Capacitações de TIC 

01/2021 12/2023

ATENDIDO considerando previsão de 
elaboração e publicação do Plano Anual de 
Capacitações de TIC como anexo do PDTIC, 
conforme fluxo do processo aprovado pelo 
CGTIC em 21/06/2021, combinada com a 
prática de elaboraboção e publicação do 
referido plano no portal de intenet do TRT21 
desde 2016.

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

53 Art. 27, § 1

Grupo 7: 
Desenvolvimento 
das competências 
dos colaboradores

Desenvolvimento as lacunas de competências 
identificadas nos servidores de TIC

Acompanhar, junto à area de Pessoas,  o 
desenvolvimento das lacunas de competências 
identificadas nos servidores de TIC, alinhado com 
a gestão por competências institucional.

01/2021 12/2023

EM ANDAMENTO considerando a 
participação da SETIC no projeto 
Institucional Gestão por Competências 
(PROAD 5102/2019).

NÃO CGP SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

54 Art. 27, § 2

Grupo 7: 
Desenvolvimento 
das competências 
dos colaboradores

Publicar e manter o Plano Anual de 
Capacitações de TIC 

Publicar e manter no Repositório Nacional o  
Plano Anual de Capacitações de TIC  

01/2021 12/2023

ATENDIDO considerando previsão de 
elaboração e publicação do Plano Anual de 
Capacitações de TIC como anexo do PDTIC, 
conforme fluxo do processo aprovado pelo 
CGTIC em 21/06/2021, combinada com a 
prática de elaboraboção e publicação do 
referido plano no portal de internet do 
TRT21 desde 2016.

SIM SETIC SETIC/SEAGG seagg@trt21.jus.br (84) 4006-3111

55 Art. 15
Grupo 8: Iniciativas 
de transformação 
digital

Instituir o Plano de Transformação Digital 

Elaborar e instituir o Plano de Transformação 
Digital. Cabendo destacar que o normativo é 
institucional, sendo elaborado pela unidade 
competente do Tribunal e aprovado pelo  Comitê 
de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação

01/2021 12/2024
Iniciar a elaboração do Plano de 
Transformação Digital ainda em 2021, a ser 
validado pelo CGTIC.

NÃO

56 Art. 15
Grupo 8: Iniciativas 
de transformação 
digital

Executar o Plano de Transformação Digital 
Promover ações para atendimento das iniciativas 
do  Plano de Transformação Digital 

01/2021 12/2024
A detalhar em versão futura do Plano de 
Trabalho

NÃO

57 Art. 17
Grupo 8: Iniciativas 
de transformação 
digital

Disponibilizar canais e serviços digitais simples e 
intuitivos

Promover ações para disponibilização de canais e 
serviços digitais simples e intuitivos

01/2021 12/2024
A detalhar em versão futura do Plano de 
Trabalho

NÃO

58 Art. 17, § 1
Grupo 8: Iniciativas 
de transformação 
digital

Disponibilizar serviços digitais
Promover ações para o desenvolvimento e 
disponibilização de serviços digitais

01/2021 12/2024

ATENDIDO PARCIALMENTE, uma vez que há 
houve implementação do Balcão Virtual e já 
há previsão de início do Juízo 100% Digital 
em duas varas piloto (Assu e Caicó), 
aprovado em Ato da Presidência, aprovado 
pelo Pleno (Resolução Administrativa 
18/2021).

NÃO
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

1. Propósito   

  
2. Participantes   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Assunto   da   Reunião:   Reunião   extraordinária   do   Comitê   de   Governança   de   
TIC   (CGTIC)   -   PDTIC   2021-2022   

Data   da   Reunião:   26/07/2021   14:00   às   16:00   
Local   da   Reunião:   Videoconferência   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   

Ricardo   Luís   
Espíndola   
Borges   

Gabinete   do   
Desembargador   
Ricardo   Luís   
Espíndola   Borges   

Desembargador   
Federal   do   
Trabalho   e   membro   
do   CGTIC,   
representante   do   
2º   grau   de   
jurisdição     

Assinado   
eletronicamente   

Luciano   
Athayde   Chaves   

2ª   Vara   do   Trabalho   
de   Natal   

Juiz   do   Trabalho   e   
membro   do   CGTIC,   
representante   do   
1º   grau   de   
jurisdição   

Assinado   
eletronicamente   

Márcio   de   
Medeiros   
Dantas   

Gabinete   da   
Diretoria   Geral   (DG)   

Diretor   Geral   de   
Secretaria   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Robson   Fonseca   
dos   Santos   
  

Gabinete   da   
Presidência   (GP)   

Secretário   Geral   
da   Presidência   e   
membro   do   CGTIC   
(em   substituição)   

Assinado   
eletronicamente   

Marcelo   
Martins   Pinto   

Secretaria   de   
Tecnologia   da   
Informação   (SETIC)   

Secretário   de   TIC   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Keilia   Melo   de   
Morais   

Secretaria   da   
Corregedoria   
Regional   (SCR)   

Secretário   da   
Corregedoria   
Regional   e   membro   
do   CGTIC     

Assinado   
eletronicamente   

Kleber   de   
Medeiros   
Teixeira   

Coordenadoria   de   
Gestão   de   Pessoas   
(CGP)   

Coordenador   de   
Gestão   de   Pessoas   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Karla   Souza   
da   Motta   

Coordenadoria   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
(CGEST)   

Coordenadora   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
e   membro   do   CGTIC     

Assinado   
eletronicamente   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
3. Convidados   

  
  

4. Pauta   

    

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Dirceu   Victor   
Monte   de   
Hollanda   

Divisão   de   
Governança   
Institucional   (DGI)   

Diretor   da   Divisão   
de   Governança   
Institucional   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Georgia   
Holanda   
Ribeiro   dos   
Santos   

Divisão   de   
Inteligência   (DINT)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Inteligência   e   
membro   do   CGTIC   
(em   substituição)   

Assinado   
eletronicamente   

Isabelle   
Bandeira   de   
Figueredo   
Souza   

Divisão   de   
Comunicação   Social   
(DCS)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Comunicação   Social   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   

Tarcísio   Pinto   
Câmara   

Setor   de   Apoio   à   
Governança   e   Gestão   
de   TIC   (SETIC\SEAGG)   

Chefe   do   SEAGG   e   
Secretário   do   
CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Matheus   
Estrela   

Setor   de   Apoio   à   
Governança   e   Gestão   
de   TIC   (SETIC\SEAGG)   

Membro   do   SEAGG   Assinado   
eletronicamente   

Carlo   Henrique   
Brandao   
Teixeira   

Gabinete   da   Diretoria   
Geral   (DG)   

Substituto   do   
Diretor   Geral   de   
Secretaria   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Cynthia   do   
Carmo   Aranha   
FreireDirceu   
Victor   Monte   
de   Hollanda   

Divisão   de   Governança   
Institucional   (DGI)   

Diretor   da   
Divisão   de   
Governança   
Institucional   e   
membro   do   CGTIC   
(em   substituição)   

Assinado   
eletronicamente   

Reunião   do   Comitê   de   Governança   de   TIC   (CGTIC),   cobrindo   os   seguintes   
tópicos:   

1. Validação   do   PDTIC   2021-2022   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
5. Tópicos   Discutidos   e   Decisões   

  
6. Ações   

  
7. Data(s)   da(s)   Próxima(s)   Reunião(ões)   

  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

1. Validação   do   PDTIC   2021-2022   
Informações   e   Situação   atual:   
O  Secretário  do  CGTIC  apresentou  o  Plano  Diretor  de  TIC  (PDTIC)  2021-2022  e              
seus   anexos,   para   validação   do   Comitê,   destacando   especialmente:   

● Alterações  e  comentários  realizados  desde  o  envio  da  minuta  do  PDTIC            
para   o   CGTIC,   em   19/07/2021,   por   email.   

● Anexo   do   Plano   de   Contratações   de   Soluções   de   TIC   (PCSTIC)   2022   
● Anexo   da   Proposta   Orçamentária   de   TIC   2022   

Por  fim,  lembrou  que  o  documento  deverá  ser  aprovado  e  publicado  até             
julho/2021,   conforme   Art.   42   da    Resolução   CNJ   nº   370/2021 .   
Decisões:   
1.1. O  Plano  Diretor  de  TIC  (PDTIC)  2021-2022  foi  ajustado  e  validado  em             

reunião,   conforme    anexo .   
1.2. Até  27/07/2021,  a  SETIC  deverá  encaminhar  o  referido  Plano,  para           

Presidência,  juntamente  com  minuta  de  Ato  de  sua  aprovação,          
sugerindo  deliberação  e  publicação  do  Ato  até  30/07/2021,  em          
cumprimento  ao  Art.  42  da  Resolução  CNJ  370/2021.  Na  minuta  de  Ato,             
a  SETIC  poderá  sinalizar  que  a  proposta  orçamentária  de  TIC,  anexa            
ao   PDTIC,   já   está   alinhada   com   a   Proposta   Orçamentária   do   TRT21.   

Ação   Responsável   Data   
1.       

Propósito:   Aprovação   do   Plano   de   Gestão   de   Continuidade   de   Negócios   ou   de  
Serviços   

Data:   01/10/2021   
Horário:   14h   às   16h   
Local:   Videoconferência   
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TRT   21 ª    R EGIÃO   

P LANO    D IRETOR     DE   
T ECNOLOGIA     DA    I NFORMAÇÃO   
E    C OMUNICAÇÃO    (PDTIC)   
2021-2022   

  

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  2021  e  2022,  em  obediência                         
à  Resolução  Nº  370,  de  28/01/2021  (art.  6º),  do  Conselho  Nacional  de                         
Justiça  -  CNJ,  alinhadas  ao  Planejamento  Estratégico  Institucional,  ao                   
Planejamento  Estratégico  Nacional  do  Poder  Judiciário  e  à  Estratégia                   
Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Poder                   
Judiciário.   
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Data    Versão    Ator/revisor    Descrição   
23/07/2021    0.1    SETIC/CGESTIC    Versão  inicial  ajustada  pela  SETIC  sobre             

aquela   enviada   ao   CGTIC.   

26/07/2021    1.0    SETIC/CGTIC    Versão  inicial  enviada  pela  SETIC  para             
Presidência.   
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G LOSSÁRIO   
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Referência   Descrição   
CGTIC    Comitê  de  Governança  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (ATO                     

TRT21-GP   Nº    143/2021)   

CGESTIC    Comitê  de  Gestão  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação                   
(PORTARIA   TRT21-GP   Nº   524/2016)   

CNJ    Conselho   Nacional   da   Justiça   

CSJT    Conselho   Superior   da   Justiça   do   Trabalho   

ENTIC-JUD    Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Poder                     
Judiciário,   definida   pela   Resolução   370/2021   do   CNJ   

JT    Justiça   do   Trabalho   

KR    Resultado-chave   do   inglês   Key   Results   

LOA    Lei   Orçamentária   Anual   

OENTIC    Objetivo   Estratégico   da   ENTIC-JUD   

OKR    Objetivo   e   Resultado-chave   do   inglês   Objetive   and   Key   Results   

OPE-TRT21   Objetivo   Estratégico   do   PE-TRT21   

PDTIC    Plano   Diretor   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   

PE-JT    Plano  Estratégico  da  Justiça  do  Trabalho,  definido  pelo  Ato  CSJT.GP.SG                     
Nº   34/2021   do   CSJT   

PE-TRT21    Plano  Estratégico  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  21ª  Região,                     
aprovado   pela   Resolução   Administrativa   nº   015/2021.   

PDTIC-TRT21   Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Tribunal                     
Regional   do   Trabalho   da   21ª   Região   

SETIC    Secretaria   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   

STIC    Solução   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   

TIC    Tecnologia   da   Informação   e   Comunicação   

PSI    Política   de   Segurança   da   Informação   

PJe    Processo   Judicial   Eletrônico   

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                   
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Tribunal   de   Contas   da   União   -   TCU.   

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.   

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.   

iGovTIC-JUD    Levantamento  de  Governança,  Gestão  e  Infraestrutura  de  TIC  do  Poder                     
Judiciário,   previsto   na   Resolução   nº   370/2021   do   CNJ.   
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C ONTEXTUALIZAÇÃO   
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   internos   e   externos.   

Com  isso,  é  necessário  que  as  organizações  desenvolvam  uma  visão                     
sistêmica  do  relacionamento  entre  seu  negócio  e  a  TIC,  de  modo  a  permitir  planejar  de                               
forma  integrada  as  melhorias  necessárias  em  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação,  que                         
impactem  no  aprimoramento  dos  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  aperfeiçoamento  do  controle  sobre  a                           
infraestrutura   tecnológica   e   fortalece   a   Governança   de   TIC.   

O  planejamento  de  uma  organização  geralmente  compreende  três  níveis,                   
conforme   demonstrado   na   figura   seguinte.    

  

Diante  deste  cenário,  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e                       
Comunicação  do  Poder  Judiciário  (ENTIC-JUD),  que  está  em  sua  segunda  edição  e  tem                           
abrangência  nacional,  consolida-se  agora  como  única  fonte  estratégica  no  âmbito  da                       
Tecnologia   da   Informação   no   Poder   Judiciário.   

O  desdobramento  da  ENTIC-JUD  será  realizado  por  meio  de  Planos                     
Diretores  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (PDTIC)  de  cada  Órgão,  que  devem                           
estar  alinhados  com  o  Plano  Estratégico  de  cada  instituição.  O  PDTIC-TRT21  se  enquadra                           
no   nível   intermediário   e   é   definido   como   um   Planejamento   Tático.   
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P ERÍODO     DE     ABRANGÊNCIA   
O  período  de  abrangência  deste  plano  será  de  2021-2022,  com  expectativa  de                         

que  novas  edições  sejam  elaboradas  a  cada  ano,  de  forma  “deslizante”,  avaliando,                         
ratificando  e  eventualmente  atualizando  os  planos  pertinentes,  com  horizonte  bianual,                     
conforme   abaixo:   

  

Apesar  da  abrangência  do  PDTIC-TRT21  ser  de  dois  anos,  a  qualquer                       
momento  pode  ser  realizada  uma  revisão  para  realinhamento  das  iniciativas  aos  objetivos,                         
pois  o  plano  de  contratações  e  o  plano  de  capacitação  dependem  da  aprovação  anual  de                               
orçamento.   
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M ETODOLOGIA     DE    E LABORAÇÃO   
A  elaboração  do  PDTIC  seguiu  a  definição  do  processo  3.1.2-Gerir  plano                       

tático   de   TIC,   cujo   fluxo   preliminar   foi   aprovado   pelo   CGTIC   e   está   detalhado   no    anexo   I .  

Dentre  as  atividades  realizadas,  podemos  destacar  o  uso  da  técnica  de                       
Objetivos  e  Resultados  Chave  (do  inglês:   Objectives  and  Key  Results ,  OKR),  cujo  foco  é  o                               
desdobramento  da  estratégia  com  uma  técnica  simples  e  ágil,  a  partir  da  qual  os  objetivos                               
estratégicos  da  ENTIC-JUD  e  do  PE-TRT21  são  desdobrados  em  objetivos  táticos,  que  por                           
sua  vez  tem  indicadores  com  metas  numéricas  associadas  chamadas  Resultados-Chave                     
(alinhado  com  a  Resolução  nº  370/2021  do  CNJ  e  Art.  45,  §  4º  “Como  instrumento  de  gestão                                   
da  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Poder  Judiciário                         
(ENTIC-JUD),   será   utilizada   a   metodologia   OKR...”).   

Para  elaborar  os  Objetivos  táticos  e  os  Resultados-Chave,  utiliza-se  a                     
fórmula   de   Doerr:   

 "Eu   vou    (objetivo)    medido   por    (resultados-chave) ."   

Estabelecidos  os  objetivos  e  os  resultados-chave,  são  definidas  iniciativas                   
que  contribuem  para  o  atingimento  destes  resultados-chave,  que  serão  agrupadas  em                       
quatro   categorias   de   anexos   principais:   

● Projetos  de  TIC:   listagem  dos  projetos  de  TIC  para  o  atingimento  dos                         
resultados-chave;   

● Plano  de  Contratações  de  Soluções  de  TIC:   plano  operacional  que                     
contém  todas  as  ações  de  contratação  previstas  para  um  determinado  ano                       
(exercício  orçamentário),  que  contribuam  para  o  atingimento  de                 
resultados-chave;   

● Plano  Anual  de  Capacitações  de  TIC:   plano  que  contém  as  ações  de                         
treinamento  previstas  para  capacitar  os  servidores  e  magistrados  que                   
contribuam  direta  ou  indiretamente  para  o  atingimento  de  resultados-chave                   
do   PDTIC   ou   dos   processos   organizacionais   de   TIC.   

● Proposta  Orçamentária  de  TIC:  propostas  orçamentárias  de  TIC  para                   
exercícios  seguintes  ou  relatórios  orçamentários  de  TIC  para  exercício                   
corrente   ou   anteriores.   

É  importante  que  o  foco  seja  no  atingimento  dos  resultados  e  não  nas                           
iniciativas  que  são  meramente  meios  para  atingirmos  os  objetivos,  ou  seja,  caso  as                           
atividades  não  demonstrem  evolução  para  as  metas  definidas  nos  resultados-chave,  elas                       
podem   e   devem   ser   modificadas   ou   trocadas   por   outras.   
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A LINHAMENTO    E STRATÉGICO   
Considerando  o  Art.  6º  da  Resolução  Nº  370  de  28/01/2021,  do  CNJ,  que                           

Estabelece  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Poder                         
Judiciário   (ENTIC-JUD),   descrito   logo   a   seguir:   

“Art.  6º  Cada  órgão  deverá  elaborar  e  manter  o  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da                             
Informação  e  Comunicação  (PDTIC),  o  qual  deverá  elencar  as  ações  que  estarão  alinhadas                           
ao  Planejamento  Estratégico  Institucional,  ao  Planejamento  Estratégico  Nacional  do  Poder                     
Judiciário  e  à  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Poder                           
Judiciário.”   

Temos  que  a  Estratégia  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e                     
Comunicação  do  Poder  Judiciário  (ENTIC-JUD)  e  o  Plano  Estratégico  do  Tribunal  Regional                         
do  Trabalho  da  21º  Região  para  o  ciclo  2021-2026,  aprovado  pela  Resolução  Administrativa                           
nº  015/2021  e  alinhado  à  Estratégia  Nacional  do  Poder  Judiciário  (Resolução  n.  325,  de  30                               
de  junho  de  2020,  do  CNJ),  são  as  bases  para  a  elaboração  do  Plano  Diretor  de  Tecnologia                                   
da  Informação  e  Comunicação  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  21ª  Região                         
(PDTIC-TRT21).   

Os  objetivos  da  ENTIC-JUD  2021-2026  estão  descritos  abaixo,  conforme                   
previsto   em   seu   Artigo   2º:   
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Enquanto   os   objetivos   do   PE-TRT21   estão   definidos   conforme   segue:   

  

Os  19  objetivos  estratégicos  advindos  da  ENTIC-JUD  e  do  PE-TRT21  devem                       
ser  os  alicerces  aos  quais  os  projetos,  ações,  contratações  e  capacitações  de  TIC  devem  estar                               
alinhados   para   construir   uma   governança   sólida   de   TIC.   

Para  que  o  alinhamento  aos  objetivos  estratégicos  advindos  de  dois                     
instrumentos  (ENTIC-JUD  e  PE-TRT21)  não  incorra  em  duplicações,  faz-se  necessário  a                       
aglutinação  de  objetivos  similares  de  modo  a  tornar  conciso  o  conjunto  de  indicadores  a  ser                               
considerado   neste   documento.   

Os  objetivos  de  ambos  instrumentos  foram  consolidados  no  gráfico  a  seguir  e                         
quando  duplicados  (aqueles  destacados  em  vermelho)  no  todo  ou  em  parte  foram                         
aglutinados   no   objetivo   mais   abrangente   (que   consta   em   negrito):   
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Os  objetivos  consolidados  acima  foram  então  detalhados  e  desdobrados  em                    
resultados-chaves,  segundo  metodologia  OKR  e  metas  estratégicas  superiores,  conforme                   
abaixo,   resultando   no    anexo   II :   

● Objetivos  do  PE-TRT21  (OPE-TRT21-nn ):  tiveram  o  KR  definido                
conforme  indicadores  da  Cesta  de  Indicadores  Estratégicos  (CIE)  do   PE-JT                     
2021-  2026 ,  porém  explicitando  o  Alvo  apenas  nos  casos  em  que  há  meta                           
definida   no   PE-TRT21.   

● Objetivos  da  ENTIC-JUD  (OENTIC-nn ):  tiveram  o  KR  definido  conforme                   
indicadores  do   Guia  da  Estratégia  Digital  do  Poder  Judiciário  ENTIC-JUD                     
2021-2026 ,  elaborado  pelo  CNJ  em  atendimento  ao  Art.  5º  da  Resolução                       
CNJ  370/2021,  porém  explicitando  o  Alvo  apenas  nos  casos  em  que  há  meta                           
definida.   
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Além  dos  OKRs,  o  desdobramento  da  estratégia  também  considerou  as                     

diretrizes  estratégicas  institucionais  definidas  em  termos  de  cenário  prospectivo  e                     
direcionamentos  estratégicos  para  o  período  de  2021-2022,  representando  a  sugestão  do                       
CGTIC  ao  Comitê  de  Governança  e  Gestão  Estratégica  e  Participativa  (CGGEP)  registrada                         
em   reunião   de   24/06/2021.     
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E STRUTURA    O RGANIZACIONAL     DE    TIC   
Atualmente,  a  estrutura  da  SETIC,  definida  pelo   Ato  TRT21/GP  nº  301/2019                       

a   partir   do   projeto   de   TIC   (PROAD   5703/2017),   encontra-se   da   seguinte   forma:     

  

As  atribuições  dos  Comitês,  da  SETIC  e  dos  seus  setores  subordinados                       
podem   ser   encontradas   na    área   de   TIC   do   Portal   do   TRT21 .   

Adicionalmente,  cabe  ressaltar  que  o  mesmo  projeto  de  TIC  (PROAD                     
5703/2017),  que  propôs  a  estrutura  atual,  a  definiu  como   emergencial ,  no  sentido  que                           
consistia  em  uma  adequação  à  departamentalização  em  níveis  estratégico,  tático  e                       
operacional  que  estava  prevista  na  Resolução  nº  211/2015  do  CNJ  e  foi  mantida  no  Art.  22.                                 
da   Resolução    nº   370/2021   do   mesmo   Conselho.   

No  entanto,  o  mesmo  projeto  propôs  ainda  uma  outra  estrutura,  chamada  de                         
mínima ,  visando  cobertura  dos  processos  organizacionais  de  TIC  que  estavam  previstos  na                         
Resolução  nº  211/2015  do  CNJ,  os  quais  foram  inclusive  ampliados  pelo  Art.  21.  da                             
Resolução   nº   370/2021   do   mesmo   Conselho.     

Como  não  foi  possível  qualquer  avanço  na  estrutura  atual  (emergencial)  da                       
SETIC  em  direção  a  esta  estrutura  mínima,  além  de  possível  adequação  decorrente  das                           
alterações  previstas  na  Resolução  nº  370/2021  do  CNJ,  pode-se  afirmar  que  a  estrutura                           
atual  está  muito  aquém  do  mínimo  recomendado  para  operação  de  TIC,  com  forte  risco  de                               
violação   do   Art.   21   da   mesma   Resolução.   
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M ONITORAMENTO     ESTRATÉGICO   

O  monitoramento  do   PDTIC -TRT21  dar-se-á  por  meio  de  indicadores  táticos,                     
os  resultados  chave  (KRs),  que  compõem  uma  cesta  de  indicadores  que  colaboram  no                           
atingimento  das  metas  propostas  na  ENTIC-JUD  e  no  PE-TRT21  para  a  área  de  Tecnologia                             
da   Informação   e   Comunicação.   

Tais  indicadores  servem  para  balizar  o  atingimento  de  metas  a  eles                       
associados,   de   modo   a   permitir   que   os   objetivos   estratégicos   sejam   atingidos.   

Neste  sentido,  a  ENTIC-JUD  propõe  uma  única  meta  para  o  TIC  no  Poder                           
Judiciário,   conforme   Art.   2º,   II    da   Res.   370/2021   do   CNJ:   

“ Atingir  no  mínimo  75%  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário  com  nível  de                         
maturidade  satisfatório  no  índice  de  Governança  de  Tecnologia  da                   
Informação   e   Comunicação   (iGovTIC-JUD)   até   dezembro   de   2026.”   

  
Apesar  de  ser  única,  a  meta  proposta  está  vinculada  ao  iGovTIC-JUD  que                         

abrange  todas  as  áreas  de  conhecimento  de  TIC  do  poder  judiciário,  sendo  dividida  em  sete                               
dimensões:     

● D1.   Das   Políticas   Planejamento;   
● D2.   Das   Estruturas,   Macroprocessos   e   Processos;   
● D3.   Das   Competências,   Desenvolvimento   e   Desempenho   das   Pessoas;   
● D4.   Dos   Riscos,   Monitoramento   e   Auditoria   –   Controle   de   Gestão;   
● D5.   Dos   Sistemas,   Integração   e   Nivelamento;   
● D6.   Dos   Serviços   de   Infraestrutura;   
● D7.   Detalhamento   (Força   de   Trabalho   de   TIC).   

Os  indicadores  estratégicos  podem  ser  desmembrados  em  resultados-chave                 
ou   simplesmente   serem   utilizados   como   um   resultado-chave.   
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M ONITORAMENTO     TÁTICO   

Os  objetivos  estratégicos  serão  desdobrados  diretamente  em               
resultados-chave  nesse  primeiro  momento  de  mudança  de  paradigma  com  a  adoção  de                         
OKRs  e,  em  edições  futuras  do  PDTIC,  vinculados  aos  KRs  estarão  associados  os  projetos  ou                               
ações.   

  

O  monitoramento  seguirá  um  ciclo  de  planejamento  e  alinhamento  de                     
OKRs,   avaliação   e   retrospectiva:   

● O   planejamento  e  o  alinhamento  de  OKRs  é  o  primeiro  passo  do  ciclo                           
que  se  inicia  no  PDTIC-TRT21  (ou  em  qualquer  revisão  deste),  levando  em                         
consideração   as   Estratégias   que   norteiam   o   TRT-21.   

● A   avaliação  será  realizada  bimestralmente  pelo  Setor  de  Apoio  à                     
Governança  e  Gestão  de  TIC  (SEAGG),  vinculado  à  SETIC,  com  o  apoio  das                           
demais  áreas  técnicas  da  SETIC,  consistindo  no  levantamento  e  na                     
consolidação   dos   resultados   parciais   obtidos   nos   KRs   definidos.   

● A   retrospectiva  será  realizada  em  duas  etapas,  sendo  a  primeira  composta                       
pela  apresentação  em  reunião  do  CGESTIC  ,  na  qual  os  resultados  serão                         
discutidos  e  ações  de  melhoria  poderão  ser  propostas  para  o  ciclo  seguinte.  A                           
segunda  etapa  é  representada  pela  análise  do  resultado  da  etapa  anterior,  o                         
qual  será  submetido  à  apreciação  do  CGTIC  para  deliberação.  O  ciclo  da                         
retrospectiva   será   quadrimestral.   

  

14     
PROAD 6554/2018. DOC 71. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.DZWR.FGVQ:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 71.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 30/11/2021)



  

  

I NICIATIVAS     ESTRATÉGICAS     E     TÁTICAS   
O   anexo  III  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                   
PE-TRT21  2021-2026  e  da  ENTIC-JUD,  em  obediência  ao  Art.  6º  da  Resolução  370/2021  do                             
CNJ.   

Além  dos  projetos  do  referido  anexo,  cabe  citar  que  existem  ainda  as                         
iniciativas  listadas  no  Plano  de  Trabalho  da  ENTIC-JUD,  conforme  aprovado  na  reunião  do                           
CGTIC   de   09/07/2021.   

O   anexo  IV  resume  a  situação  dos  projetos  de  TIC  referente  ao  PDTIC                          
2019-2020,   bem   como   lista   os   projetos   que   foram   concluídos   no   período   de   vigência   do   Plano.   
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P LANO     DE    C APACITAÇÃO     DE    TIC   
Os  Planos  Anuais  de  Capacitações  de  TIC  são  planos  operacionais  que                       

atendem   ao   Art.   27   da   Resolução    nº   370/2021   do   CNJ.   

Os  Anexos   V  e   VI  fornecem  os  Planos  Anuais  de  Capacitação  de  TIC,  2021  e                               
2022,  respectivamente,  contendo  as  demandas  de  capacitação  de  TIC  previstas  para  a                         
vigência  deste  PDTIC,  incluindo  as  capacitações  externas  e  à  distância,  além  daquelas                         
promovidas   pela   EJUD   através   de   GECC   e   in   company.   

Alinhado  ao  inciso  II  do  Art.  8  da  Resolução  nº  370/2021  do  CNJ,  o                             
CGESTIC  fica  autorizado  a  aprovar  revisões  dos  Planos  Anuais  de  Capacitações  de  TIC,                           
desde   que   respeitado   o   orçamento   original   do   respectivo   anexo   juntado   a   este   PDTIC.   

Não  foram  contempladas  nos  Anexos  em  questão  as  capacitações  inerentes  a                       
Soluções   de   TIC   (STIC),   as   quais   já   constam   nos   Planos   de   Contratações   de   TIC,   a   seguir.   
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P LANO     DE    C ONTRATAÇÕES     DE    S OLUÇÕES     DE   
TIC   

Os  Planos  de  Contratações  de  Soluções  de  TIC  são  planos  anuais  e                         
operacionais   que   atendem   ao   Art.   7º   da   Resolução    nº   182/2013   do   CNJ.   

Os  Anexos   VII   e   VIII   fornecem  os  Planos  de  Contratações  de  Soluções  de                           
TIC,  2021  e  2022,  respectivamente,  contendo  as  demandas  de  contratações  de  TIC  previstas                           
para   a   vigência   deste   PDTIC,   todas   tratadas   como   projetos   de   TIC.   

Alinhado  ao  inciso  II  do  Art.  8  da  Resolução  nº  370/2021  do  CNJ,  o                             
CGESTIC  fica  autorizado  a  aprovar  revisões  dos  Planos  de  Contratações  de  Soluções  de                           
TIC,  desde  que  respeitada  a  ordem  de  prioridade  dos  projetos,  definida  pelo  CGTIC,  bem                             
como   os   processos   de   gestão   orçamentária   do   Tribunal.   
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P ROPOSTA    O RÇAMENTÁRIA   
O  quadro  abaixo  resume  a  execução  orçamentária  da  SETIC  referente  ao                       

PDTIC  2019-2020,  representando  o  ciclo  anterior  de  planejamento,  conforme  publicado  no                       
portal   web    do   TRT21.     

  

O  quadro  abaixo  resume  o  planejamento  orçamentário  da  SETIC  referente                     
aos   exercícios   de   2021   e   2022,   conforme   anexos    X    e    XI    respectivamente.     

  

Diferença   entre   Planejado   e   Executado:   

A  diferença  entre  os  valores  da  previsão  e  execução  refletem  a  dinâmica  dos                           
projetos  de  contratações  e  a  própria  execução  dos  contratos  no  decorrer  do  ano.  No  decorrer                               
do  exercício  novos  projetos  são  demandados,  outros  são  suspensos  ou  cancelados.  Nestes                         
dois  anos  houve  também  aportes  no  orçamento  de  TIC  por  meio  de  descentralização  de                             
recursos  por  parte  do  CSJT,  o  que,  em  conjunto  com  o  remanejamento  de  recursos  internos                               
de   outros   projetos,   explicam   o   valor   executado   superior   ao   da   previsão.   
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ANO    PREVISÃO   (LOA)    EXECUÇÃO   (Liquidado)  

2019    R$   3.396.930,48    R$   4.502.327,23   

2020    R$   2.889.182,22    R$   5.845.746,17   

ANO    PREVISÃO   (LOA)    EXECUÇÃO   (Liquidado)  

2021    R$   3.615.454,09    R$   629.471,50   (até   19/07/2021)   

2022    R$   5.305.283,00    R$   0,00   (exercício   não   iniciado)   
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P ROCESSO     DE    R EVISÃO     DO    PDTIC   
Conforme  já  registrado,  esta  versão  do  PDTIC  2021-2022  já  está  alinhada  ao                         

PE-TRT-21   e   à   ENTIC-JUD,   ambos   2021-2026.   

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  05  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),  a  qualquer  tempo,  por  proposição  da                     
Coordenação   ou   por   qualquer   um   dos   membros   do   referido   comitê.   
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C ONCLUSÃO   
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  originalmente  com                     
a  participação  das  áreas  relacionadas  e  interessadas  do  Tribunal,  em  especial  com  o                           
comprometimento  do  Comitê  Gestor  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação                     
(CGESTIC)  e  das  áreas  executantes  daquela  SETIC.  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,  com  o  apoio  especialmente  do                           
Comitê  de  Governança  de  TIC  (CGTIC),  permitindo  o  acompanhamento  da  gestão  de  TIC,                           
realizada   pela   SETIC,   sempre   com   foco   no   serviço   prestado   à   sociedade.   
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1 . 1 3 . 1 . 2 - G E R I R  P L A N O  T Á T I C O  D E  T I C

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Ajustar Portfólio de Projetos de TIC

Processo

Ajustar Portfólio de Projetos de TIC - Ajustar Portfólio de Projetos de TIC

1.1.1.2 Elaborar Proposta Orçamentária de TIC

Processo

Elaborar Proposta Orçamentária de TIC - Elaborar Proposta Orçamentária de TIC

1.1.1.3 Consolidar PDTIC

Processo

Consolidar PDTIC - Consolidar PDTIC
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7 . 1 C O N S O L I D A R  P D T I C

7.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

7.1.1.1 Publicar PDTIC-TRT21 e anexos

Descrição
Publicar o PDTIC-TRT21 pelo menos no Portal Internet do TRT21 e no CONNECT-JUS do CNJ.

Da mesma forma, publicar os seus anexos (ex: Plano de Contratações, Capacitações etc.) nas respectivas áreas específicas, 

também pelo menos no Portal Interent e no CONNECT-JUS

7.1.1.2 Comuniar PDTIC-TRT21

Descrição
Divulgar amplamente a aprovação do PDTIC-TRT21, especialmente para o CGTIC e CGESTIC
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Anexo   II   -   Objetivos   e   Resultados-chave   

(OKR)     
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Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
Objetivos e Resultados-chave (OKR)

OPE-TRT21-1

Objetivo Garantir a continuidade e a sustentabilidade institucional da Justiça do Trabalho

Descrição
Reafirmar as competências constitucionais da Justiça do Trabalho e sua missão institucional de proteção da cidadania e da liberdade, e garantia da 
paz social, comunicando à sociedade e às demais partes interessadas os valores tangíveis e intangíveis da sua atuação.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-1-01 Não existe

SEM INDICADOR DEFINIDO ATÉ O MOMENTO NO PE-TRT21 2021-2026

Score: #DIV/0!

OPE-TRT21-2

Objetivo Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Descrição
Aperfeiçoar os processos de comunicação com foco na divulgação e disseminação das competências institucionais, estratégias e políticas públicas 
implantadas, e resultados operativos da jurisdição trabalhista para todos os atores do sistema de justiça e sociedade, para fortalecer a transparência 
e a imagem da Justiça do Trabalho.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-2-01 Pesquisa de imagem da JT – PI-JT PE-JT CIE

KR-OPE-TRT21-2-02 Índice de satisfação - IS PE-JT CIE

Score: #DIV/0!

OPE-TRT21-3

Objetivo Promover a sustentabilidade e o trabalho decente

Descrição
Promover ambientes de trabalho seguros e protegidos, a dignificação do trabalhador, a não discriminação de gêneros, raça e diversidade, o combate 
ao trabalho infantil, bem como a gestão e o uso sustentável, eficiente e eficaz dos recursos sociais, ambientais e econômicos, visando o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da Organização das Nações Unidas – Agenda 2030.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-3-01 Índice de integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário - IIA2030

META NACIONAL 9 - Integrar a 
Agenda 2030 ao Poder Judiciário

Realizar ações de prevenção ou 
desjudicialização de litígios voltadas 

aos objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS), da Agenda 2030.

PE-JT 
Metas 2021

KR-OPE-TRT21-3-02 Índice de processos julgados sobre o trabalho decente - IPJTD PE-JT CIE

KR-OPE-TRT21-3-03 Índice de desempenho de sustentabilidade – IDS PE-JT CIE

Score: #DIV/0!

OPE-TRT21-4

Objetivo Garantir a duração razoável do processo

Descrição
Materializar a razoável duração do processo em todas as suas fases, garantindo-se a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e 
procedimental na tramitação processual, reduzindo-se o congestionamento de processos e elevando-se a eficiência na realização dos serviços 
judiciais e extrajudiciais.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-4-01 Índice de processos julgados - IPJ

META NACIONAL 1 - Julgar mais 
processos que os distribuídos

Julgar quantidade maior de processos 
de conhecimento do que os 
distribuídos no ano corrente, 

excluídos os suspensos e sobrestados 
no ano corrente.

PE-JT 
Metas 2021

KR-OPE-TRT21-4-02 Índice de processos antigos julgados - IPAJ

META NACIONAL 2 - Julgar processos 
mais antigos

Identificar e julgar, até 31/12/2021, 
pelo menos 93% dos processos 

distribuídos até 31/12/2019, nos 1º e 
2º Graus.

PE-JT 
Metas 2021

KR-OPE-TRT21-4-03 Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais - TCL

META NACIONAL 5 - Reduzir a taxa de 
congestionamento

Reduzir em 2 pontos percentuais a 
taxa de congestionamento líquida, 

exceto execuções fiscais, em relação à 
2019. Cláusula de barreira na fase de 

conhecimento: 40% e Cláusula de 
barreira na fase de execução: 65%.

PE-JT 
Metas 2021

Score: #DIV/0!
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OPE-TRT21-5

Objetivo Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados

Descrição
Promover mecanismos de integridade e transparência em relação aos atos de gestão praticados, garantindo-se alinhamento entre a estratégia 
corporativa e prioridades de gestão às despesas de maior impacto orçamentário.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-4-01
Índice de atendimento às deliberações e às recomendações decorrentes 
de auditoria - IADRDA

PE-JT CIE

KR-OPE-TRT21-4-02 Índice de avaliação de riscos - IAR PE-JT CIE

Score: #DIV/0!

OPE-TRT21-6

Objetivo Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

Descrição
Proporcionar o desenvolvimento da cultura da paz, estimulando a aplicação de meios consensuais de solução de conflito, como a mediação e a 
conciliação, com vistas a consolidar a Política de Tratamento Adequada de Conflito de Interesses, prevista na Resolução CNJ nº 125/2010.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-6-01 Índice de Conciliação - IC

META NACIONAL 3 - Estimular a 
conciliação

Aumentar o índice de conciliação em 
relação à média do biênio 2018/2019, 

em 1 ponto percentual.
Cláusula de barreira: 40%.

PE-JT 
Metas 2021

Score: #DIV/0!

OPE-TRT21-7

Objetivo Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

Descrição
Garantir estrutura, sistemas de informação, processos de trabalho padronizados, bem como pessoal qualificado para o tratamento e solução das 
demandas judiciais seriadas, visando alcançar maior segurança jurídica, economia processual e racionalidade administrativa na gestão judiciária.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-7-01
Tempo médio entre o trânsito em julgado do precedente e o trânsito 
em julgado do processo em que a tese deveria ser aplicada - TMTJ

PE-JT CIE

KR-OPE-TRT21-7-02 Tempo médio entre a afetação e a sentença de mérito - TMASM PE-JT CIE

Score: #DIV/0!

OPE-TRT21-8

Objetivo Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Descrição

Aprimorar as estruturas de governança e gestão estratégica, de modo a desenvolver processos de trabalho inovadores, com suporte de sistemas 
digitais integrados de gestão de pessoal, de aquisições, de finanças, bem como os relacionados às atividades de compliance e gestão de riscos 
organizacional, que permitam a tramitação de processos e documentos e a prática de atos de gestão com maior rastreabilidade, segurança, 
confiabilidade, integridade, atualidade, celeridade, transparência e eficiência.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-8-01 Índice de processos judiciais eletrônicos - IPJE

META NACIONAL 11 - Aumentar a 
tramitação dos processos de forma 

eletrônica

Alcançar 100% de processos judiciais 
eletrônicos em relação ao acervo 

total.

PE-JT 
Metas 2021

KR-OPE-TRT21-8-02 Índice de Execução do PDTIC
Guia ENTIC-

JUD

KR-OPE-TRT21-8-03 Avaliação do iGovTIC-JUD
Guia ENTIC-

JUD

KR-OPE-TRT21-8-04
Índice de processos de trabalho críticos mapeados com identificação 
dos controles internos - IPMCI

PE-JT CIE

KR-OPE-TRT21-8-05
Índice de classificação documental no processo judicial eletrônico - 
ICDPJE

PE-JT CIE

KR-OPE-TRT21-8-06 Índice de satisfação com os sistemas de TIC - ISTIC PE-JT CIE

Score: #DIV/0!

OPE-TRT21-9

Objetivo Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Descrição
Assegurar a eficiência da gestão de custos vinculada à estratégia, por meio do funcionamento aperfeiçoado e universal de mecanismos de 
administração orçamentária e financeira, com dados íntegros sobre o planejamento e a qualidade da execução do orçamento.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-9-01 Índice de cumprimento da Emenda Constitucional nº 95/2016 – ICEC95 PE-JT CIE

KR-OPE-TRT21-9-02 Índice de execução das dotações para despesas discricionárias - IEDD PE-JT CIE

KR-OPE-TRT21-9-03
Índice de aderência à norma que padroniza a estrutura da JT de 1º e 2º 
Graus - IANE

PE-JT CIE
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OPE-TRT21-9

Score: #DIV/0!

OPE-TRT21-10

Objetivo Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Descrição

Desenvolver, regulamentar e aplicar estratégias eficientes de alocação de força de trabalho, bem como propiciar um ambiente de trabalho saudável, 
levando-se em consideração os aspectos físicos e psico-sociais que envolvam a organização do trabalho, a gestão por competências, tendo como 
referencial a corresponsabilidade das lideranças e a autorresponsabilidade dos servidores e magistrados, os normativos dos órgãos de controle, as 
peculiaridades da jurisdição trabalhista, as competências exigíveis para o trabalho digital, como também as modalidades de trabalho presencial e à 
distância, além da inovação dos métodos de trabalho.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OPE-TRT21-10-01 Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - IPSMS

META NACIONAL 10 - Promover a 
saúde de magistrados e servidores

Realizar exames periódicos de saúde 
em 15% dos magistrados e 15% dos 
servidores e promover pelo menos 

uma ação com vistas a reduzir a 
incidência de casos de uma das cinco 
doenças mais frequentes constatadas 
nos exames periódicos de saúde ou de 

uma das cinco maiores causas de 
absenteísmo do ano anterior.

PE-JT 
Metas 2021

KR-OPE-TRT21-10-02 Índice de Execução do Plano de Capacitação de TIC - PCTIC
Guia ENTIC-

JUD

Score: #DIV/0!

OENTIC-1

Objetivo Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Descrição
Atuar na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados aos usuários do Poder Judiciário, seja de 
forma presencial ou virtual.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OENTIC-1-01 Índice de Adesão à Pesquisas de Satisfação Padronizada
Guia ENTIC-

JUD

KR-OENTIC-1-02 Índice de Satisfação dos Usuários
Guia ENTIC-

JUD

KR-OENTIC-1-03 Índice de Demandas Atendidas
Guia ENTIC-

JUD

Score: #DIV/0!

OENTIC-2

Objetivo Promover a Transformação Digital

Descrição
Promover o aperfeiçoamento dos resultados utilizando as ferramentas tecnológicas disruptivas de transformação digital com o objetivo de otimizar 
os recursos humanos e aprimorar a eficácia na execução dos recursos financeiros, seguindo o princípio da economicidade processual e a satisfação 
dos usuários.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OENTIC-2-01 Índice de Serviços Digitais
Guia ENTIC-

JUD

KR-OENTIC-2-02 Índice de Serviços Disponibilizados em Nuvem
Guia ENTIC-

JUD

KR-OENTIC-2-03 Índice de Execução do Plano de Transformação Digital
Guia ENTIC-

JUD

Score: #DIV/0!

OENTIC-4

Objetivo Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Descrição
Potencializar a relação entre colaboração e inovação com vistas à evolução e expansão da maturidade de TIC Poder Judiciário de modo a 
oferecer a desburocratização dos serviços e agregar valor aos usuários.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OENTIC-4-01
Índice de Iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos 
do Judiciário

Guia ENTIC-
JUD

KR-OENTIC-4-01 Índice de iniciativas publicadas no repositório Nacional
Guia ENTIC-

JUD

Score: #DIV/0!

OENTIC-6

Objetivo Aprimorar as Aquisições e Contratações

Descrição
Aperfeiçoar a utilização de métodos, processos e ferramentas que proporcionem a melhoria nas aquisições e contratações de TIC, em 
busca de otimizar os recursos do Poder Judiciário.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador
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OENTIC-6

KR-OENTIC-6-01 Índice de Adesão à resolução de contratações de TIC
Guia ENTIC-

JUD

KR-OENTIC-6-02 Índice de Contratações de TIC Realizadas
Guia ENTIC-

JUD

Score: #DIV/0!

OENTIC-7

Objetivo Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

Descrição
Melhorar os avanços voltados para a Segurança da Informação e dados pessoais frente aos mais diversos desafios, fazendo-se valer 
principalmente das vantagens oriundas da utilização de Inteligência Artificial e demais soluções disruptivas de TIC.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OENTIC-7-01 Índice de Adesão à LGPD
Guia ENTIC-

JUD

KR-OENTIC-7-02 Índice de Serviços Críticos com Gestão de Risco
Guia ENTIC-

JUD

KR-OENTIC-7-03
Índice de conformidade da integridade e segurança dos sistemas e das 
bases de dados - ICISSBD

PE-JT CIE

Score: #DIV/0!

OENTIC-8

Objetivo Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Descrição
Aprimorar e incrementar todo aparato responsável por gerenciar os serviços de TIC do Poder Judiciário, principalmente nas iniciativas 
voltadas para Infraestrutura e Soluções Corporativas.

Key results (Indicador) Alvo
Valor 
atual

% 
sucesso

Fonte do 
indicador

KR-OENTIC-8-01 Índice de Atendimento dos serviços TIC definidos pelo órgão
Guia ENTIC-

JUD

KR-OENTIC-8-02
Índice de Projetos de Software Aderentes à Metodologia de 
Desenvolvimento de Soluções.

Guia ENTIC-
JUD

KR-OENTIC-8-01
Índice de Aderência das Soluções Implantadas ao Modelo 
Nacional de Interoperabilidade

Guia ENTIC-
JUD

Score: #DIV/0!
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Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região| Alinhamento com novo ciclo (a incluir no PDTIC-TRT21 2021-2026)
Projetos de TIC 2021-2022 PE-TRT21-2021-2026 ENTIC-2021-2026

PROAD Nome do projeto Patrocinador Demandante Área técnica 
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PROAD 5692/2017 Modelar Processo de Continuidade de Serviços Essenciais TIC CSI SETIC SETIC \ SESI x
PROAD 1174/2018 Contratar Solução de Site Backup CSI SETIC SETIC \ SEAGG x x
PROAD 745/2019 Implantar SIGEP DG CGP SETIC \ SESIF x x x

PROAD 6374/2019 Implantar rede elétrica estabilizada de médio porte para equipamentos de 
TIC (Natal e Interior) SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x

PROAD 1788/2020 Implantar rede elétrica estabilizada de grande porte para equipamentos 
de TIC no CJTMFF SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x

PROAD 3313/2020 Modernização da infraestrutura de cabeamento estruturado do prédio da 
Corte do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto SETIC SETIC SETIC \ SEINF x

PROAD 7107/2018 Compatibilizar os sistemas e processos de trabalho do TRT21 ao eSocial PRESIDÊNCIA CGP SETIC \ SESIF x
PROAD 1274/2019 Desenvolver Sistema de otimização de pesquisa patrimonial Juiz 1º Grau membro CGTIC1VT Natal SETIC \ SESIF x x
PROAD 1370/2020 Implantar solução de TIC para gestão por processos organizacionais CGEST CGEST SETIC \ SEAGG x x
PROAD 1792/2020 Contratar serviço de suporte ao Banco de Dados PostgreSQL SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x
PROAD 4388/2020 Mover Backup para fora da sede do TRT21 SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x x
PROAD 6787/2019 Adquirir Switch SAN SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x x
PROAD 4633/2019 Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC SETIC SETIC SETIC x
PROAD 4634/2019 Instituir Política de Gestão de Pessoas de TIC SETIC SETIC SETIC x
PROAD 1748/2020 Contratar Solução de Videoconferência SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x
PROAD 7387/2018 Interligar TRT21 com a Rede GigaNatal SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x
PROAD 3312/2020 Contratar Rede WAN SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x
PROAD 1574/2018 Contratação de unidades de serviços técnicos de TIC SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x
PROAD 4419/2020 Contratar Certificados A1 2021 SETIC SETIC SETIC \ SEINF x
PROAD 4339/2019 Aquisição de Computadores Desktop 2020 SETIC SETIC SETIC \ SEGS x x
PROAD 4338/2019 Aquisição de Computadores Desktop 2019 SETIC SETIC SETIC \ SEGS x x
PROAD 1347/2021 Atualizar UPS para a Sala Cofre SETIC SETIC SETIC \ SEINF x x
PROAD 1414/2020 Contratar Suporte e Garantia de Solução de Segurança de Endpoint SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x x
PROAD 0938/2020 Contratar Suporte ao Banco de Dados Oracle SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x
PROAD 1308/2021 Contratar VMware (Contratação Nacional 2021 TRT1) SETIC SETIC SETIC \ SEINF x
PROAD 1385/2021 Recontratar suporte à infraestrutura ágil SETIC SETIC SETIC \ SEINF x
PROAD 1344/2021 Contratar serviço de monitoramento de sala cofre 24/7 SETIC SETIC SETIC \ SEINF x x
PROAD 1331/2021 Adquirir Solução PAM - Gerenciamento de Privilégio de Acesso SETIC SETIC SETIC \ SESI x x
PROAD 1575/2018 Atualizar licenças de software de gerenciamento remoto de PCs SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x x
PROAD 1362/2021 Contratar colaboração em nuvem SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x x
PROAD 6918/2018 Contratar subscrição JBOSS SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x
PROAD 7280/2018 Contratar Software para ouvir as sessões Desembargador membro do CGTICSTP SETIC \ SEAGG x
PROAD 5706/2017 Regulamentar Plantão de TIC SETIC SETIC SETIC x
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Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região| Alinhamento com novo ciclo (a incluir no PDTIC-TRT21 2021-2026)
Projetos de TIC 2021-2022 PE-TRT21-2021-2026 ENTIC-2021-2026

PROAD Nome do projeto Patrocinador Demandante Área técnica 
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PROAD 1068/2018 Modelar Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação CSI SETIC SETIC \ SESI x x
PROAD 1351/2018 Revisar regulamentação da classificação da informação CSI SETIC SETIC \ SESI x
PROAD 3727/2017 Monitoramento Cruzado PJe SETIC SETIC SETIC \ SEINF x x
PROAD 4566/2017 Interligação dos prédios do complexo via fibra ótica SETIC SETIC SETIC \ SEINF x
PROAD 5691/2017 Modelar Processo de Software SETIC SETIC SETIC \ SESIF x x
PROAD 1309/2021 Memória RAM Blades HP SETIC SETIC SETIC \ SEINF x
PROAD 3748/2020 Desenvolvimento de Extrator do DataJud SGP SGP SETIC \ SESIF x
PROAD 3920/2017 Sistema SIDENWEB - Sistema de acesso SGP CSEIT SETIC \ SESIF x
PROAD 5729/2017 Contratar Ferramentas de Segurança da Oracle SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x x
PROAD 5642/2017 Contratar Ferramenta de apoio ao processo de software SETIC SETIC SETIC \ SESIF x x
PROAD 0450/2021 Ampliar a franquia de dados 4G para todos os magistrados SGP SETIC SETIC \ SEGS x
PROAD 1607/2021 Adquirir Solução de Business Intelligence (BI) DG DGI SETIC \ SEAGG x x x
PROAD 1695/2020 Contratar Solução de impressão SETIC SETIC SETIC \ SEGS x

PROAD 0242/2021 Adquirir solução de software para elaboração de projeto de arquitetura e 
engenharia SGP CEA SETIC \ SEGS x

PROAD 2345/2020 Implantar processo Gerir Problemas de TIC SETIC SETIC SETIC \ SEGS x x

019533/2016 Aquisição de software para orçamentos de obras e serviços de 
engenharia DG CEA SETIC \ SEAGG x x

PROAD 7676/2019 Estações de Trabalho de Alto Desempenho DG CEA, EJUD e 
DCS SETIC \ SEAGG x x

PROAD 2300/2020 Adquirir Materiais Eletrônicos para Coleta de Dados Patrimoniais DG DLP SETIC \ SEGS x x
PROAD 5874/2018 Software para controle de ponto eletrônico DG DLP SETIC \ SEAGG x
PROAD 1094/2018 Contratar suporte do Easy Dental SGP SGP SETIC \ SEAGG x
PROAD 1054/2018 Contratar Sistema eletrônico de controle patrimonial (RFID) DG DLP SETIC \ SEAGG x x
PROAD 4624/2017 Contratar Suite de Aplicativos para Escritório CSI CSI SETIC \ SEGS x

PROAD 5723/2017 Contratar Solução integrada de Gerenciamento de Projetos, Programas e 
Portfólio CGEST CGEST SETIC \ SEAGG x x x

PROAD 1563/2018 Modelar e Implantar Processos de Gestão de Serviços SETIC SETIC SETIC \ SEINF x x
PROAD 5697/2017 Modelar Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC SETIC SETIC SETIC \ SEINF x x x
PROAD 5700/2017 Modelar Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC SETIC SETIC SETIC \ SEINF x x x
PROAD 5665/2017 Modelar Processo de Planejamento de TIC SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x
PROAD 5645/2017 Modelar Processo de Gestão Orçamentária de TIC SETIC SETIC SETIC \ SEAGG x x
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[1] Objetivo: Garantir a continuidade e a sustentabilidade institucional da Justiça do Trabalho

Descrição: Reafirmar as competências constitucionais da Justiça do Trabalho e sua missão institucional de proteção da cidadania e da liberdade, e 
garantia da paz social, comunicando à sociedade e às demais partes interessadas os valores tangíveis e intangíveis da sua atuação.

[2] Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Descrição: Aperfeiçoar os processos de comunicação com foco na divulgação e disseminação das competências institucionais, estratégias e políticas 
públicas implantadas, e resultados operativos da jurisdição trabalhista para todos os atores do sistema de justiça e sociedade, para fortalecer a 
transparência e a imagem da Justiça do Trabalho.

[3] Objetivo: Promover a sustentabilidade e o trabalho decente

Descrição: Promover ambientes de trabalho seguros e protegidos, a dignificação do trabalhador, a não discriminação de gêneros, raça e diversidade, o 
combate ao trabalho infantil, bem como a gestão e o uso sustentável, eficiente e eficaz dos recursos sociais, ambientais e econômicos, visando o alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da Organização das Nações Unidas – Agenda 2030.

[4] Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Descrição: Materializar a razoável duração do processo em todas as suas fases, garantindo-se a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança 
jurídica e procedimental na tramitação processual, reduzindo-se o congestionamento de processos e elevando-se a eficiência na realização dos serviços 
judiciais e extrajudiciais.

[5] Objetivo: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados

Descrição: Promover mecanismos de integridade e transparência em relação aos atos de gestão praticados, garantindo-se alinhamento entre a estratégia 
corporativa e prioridades de gestão às despesas de maior impacto orçamentário.

[6] Objetivo: Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

Descrição: Proporcionar o desenvolvimento da cultura da paz, estimulando a aplicação de meios consensuais de solução de conflito, como a mediação e a 
conciliação, com vistas a consolidar a Política de Tratamento Adequada de Conflito de Interesses, prevista na Resolução CNJ nº 125/2010.

[7] Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

Descrição: Garantir estrutura, sistemas de informação, processos de trabalho padronizados, bem como pessoal qualificado para o tratamento e solução 
das demandas judiciais seriadas, visando alcançar maior segurança jurídica, economia processual e racionalidade administrativa na gestão judiciária.

[8] Objetivo: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Descrição: Aprimorar as estruturas de governança e gestão estratégica, de modo a desenvolver processos de trabalho inovadores, com suporte de 
sistemas digitais integrados de gestão de pessoal, de aquisições, de finanças, bem como os relacionados às atividades de compliance e gestão de riscos 
organizacional, que permitam a tramitação de processos e documentos e a prática de atos de gestão com maior rastreabilidade, segurança, confiabilidade, 
integridade, atualidade, celeridade, transparência e eficiência.
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[8] Objetivo: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Descrição: Aprimorar as estruturas de governança e gestão estratégica, de modo a desenvolver processos de trabalho inovadores, com suporte de 
sistemas digitais integrados de gestão de pessoal, de aquisições, de finanças, bem como os relacionados às atividades de compliance e gestão de riscos 
organizacional, que permitam a tramitação de processos e documentos e a prática de atos de gestão com maior rastreabilidade, segurança, confiabilidade, 
integridade, atualidade, celeridade, transparência e eficiência.

[9] Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Descrição: Assegurar a eficiência da gestão de custos vinculada à estratégia, por meio do funcionamento aperfeiçoado e universal de mecanismos de 
administração orçamentária e financeira, com dados íntegros sobre o planejamento e a qualidade da execução do orçamento.

[10] Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Descrição: Desenvolver, regulamentar e aplicar estratégias eficientes de alocação de força de trabalho, bem como propiciar um ambiente de trabalho 
saudável, levando-se em consideração os aspectos físicos e psico-sociais que envolvam a organização do trabalho, a gestão por competências, tendo 
como referencial a corresponsabilidade das lideranças e a autorresponsabilidade dos servidores e magistrados, os normativos dos órgãos de controle, as 
peculiaridades da jurisdição trabalhista, as competências exigíveis para o trabalho digital, como também as modalidades de trabalho presencial e à 
distância, além da inovação dos métodos de trabalho.

[11] Objetivo: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Descrição: Atuar na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados aos usuários do Poder Judiciário, 
seja de forma presencial ou virtual.

[12] Objetivo: Promover a Transformação Digital

Descrição: Promover o aperfeiçoamento dos resultados utilizando as ferramentas tecnológicas disruptivas de transformação digital com o objetivo de 
otimizar os recursos humanos e aprimorar a eficácia na execução dos recursos financeiros, seguindo o princípio da economicidade processual e a 
satisfação dos usuários.

[13] Objetivo: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Descrição: Potencializar a relação entre colaboração e inovação com vistas à evolução e expansão da maturidade de TIC Poder Judiciário de modo a 
oferecer a desburocratização dos serviços e agregar valor aos usuários.

[14] Objetivo: Aprimorar as Aquisições e Contratações

Descrição: Aperfeiçoar a utilização de métodos, processos e ferramentas que proporcionem a melhoria nas aquisições e contratações de TIC, em busca de 
otimizar os recursos do Poder Judiciário.
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[15] Objetivo: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

Descrição: Melhorar os avanços voltados para a Segurança da Informação e dados pessoais frente aos mais diversos desafios, fazendo-se valer 
principalmente das vantagens oriundas da utilização de Inteligência Artificial e demais soluções disruptivas de TIC.

[16] Objetivo: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Descrição: Aprimorar e incrementar todo aparato responsável por gerenciar os serviços de TIC do Poder Judiciário, principalmente nas iniciativas voltadas 
para Infraestrutura e Soluções Corporativas.
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Anexo   IV   -   Resumo   da   situação   dos   
Projetos   de   TIC   do   PDTIC   2019-2020     
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Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região Data de referência: 31/12/2020
Resumo da situação dos projetos de TIC do PDTIC 2019-2020 Versão: 1.0

Situação dos projetos do PDTIC 2019-2020
Aprovados 22
Em Planejamento 0
Em Execução 15
Suspensos 10
Concluídos (*) 32
Cancelados 13
TOTAL 92

* Lista de Projetos Concluídos do PDTIC 2019-2020

Processo Descrição do Projeto Patrocinador Área
 Demandante

PROAD 4237/2017 Contratar Impressoras Laser Colorida A4 SETIC SETIC
008214/2017 Contratar switches para reestruturação do prédio Judiciário e da Corte DG CEA
PROAD 4243/2017 Contratar Impressoras A2 e A3 DG CGEST e CEA
009104/2016 Implantar Sistema de Alvará Eletrônico - SISCONDJ Juiz 1º Grau membro CGTIC JAP
PROAD 4205/2017 Contratar Certificados A1 SETIC SETIC
PROAD 4244/2018 Aplicação para cadastro de empresas e advogados Juiz 1º Grau membro CGTIC CRPJE
PROAD 6191/2018 Aquisição de certificados digitais A3 DG CGP
PROAD 1244/2019 Saneamento e elaboração de política de Gestão dos Depósitos Judiciais PRESIDÊNCIA JAP
PROAD 6751/2018 Contratar Switches POE SETIC SETIC
PROAD 1784/2018 Contratação de Software de Backup para o Ambiente Virtual SETIC SETIC
PROAD 4295/2017 Contratar Garantia dos Storages IBM SETIC SETIC
PROAD 4190/2017 Contratar Solução de Backup (Contratação Nacional) SETIC SETIC
PROAD 1064/2018 Implantar Processo de Gestão de Risco TIC CSI SETIC
PROAD 5703/2017 Reestruturar a TIC SETIC SETIC
PROAD 6886/2018 Contratar suporte Sala Cofre SETIC SETIC
PROAD 4386/2017 Contratar Impressoras Laser Monocromática SETIC SETIC
PROAD 4230/2017 Contratar Impressoras Multifuncionais SETIC SETIC
PROAD 2652/2018 Cumprir Auditoria da Resolução CNJ 215-2015 DGI SGP
PROAD 1178/2019 Converter processos físicos em eletrônico (CLE) Juiz 1º Grau membro CGTIC SCR
PROAD 3919/2017 Cruzamento de dados PJe x BNMP/CNJ - VENATOR SGP CSEIT
PROAD 4219/2019 Desenvolver Sistema de Apoio Gerencial - SAGE Diretor de Secretaria de VT membro CGTIC SCR
PROAD 4547/2019 Aquisição de Tablets para Trabalho Seguro JAP Grupo Gestor Regional do Trabalho Seguro
PROAD 7668/2018 Atualização da infraestrutura de servidores SETIC SETIC
PROAD 1480/2018 Contratar Serviço de Suporte Terceirizado SETIC SETIC
PROAD 4637/2019 Implantar BI para Auto-monitoramento Judicial PRESIDÊNCIA SCR
PROAD 5050/2017 Definir Política de Manutenção de Documentos Eletrônicos (GED) DGI EJUD
PROAD 3752/2017 Pauta Digital Juiz 1º Grau membro CGTIC DPJe
PROAD 3336/2019 Implementar link internet redundante com AS SETIC SETIC
PROAD 0457/2020 Aquisição de Certificados A3 DG CGP
PROAD 2700/2019 Capacitação e Suporte para infraestrutura ágil do PJe SETIC SETIC
PROAD 3772/2017 Contratar Terminal Service do Windows SETIC SETIC
PROAD 6782/2019 Adquirir Storage SETIC SETIC

PROAD 6554/2018. DOC 71. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.DZWR.FGVQ:
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X M=>oAB>BD<OTU MNO SMTUV SMTUV SMNnn ZX X [KAD\FD>H=IG> Y D]̂ f_dXỲYYDDDDDDDDDDDDDDDDD D]̂ aDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D]̂ aDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D]̂ f_dXỲYYDDDDDDDDDDDDDDDDD TbGLIGA
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Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região Data: 26/07/2021
Plano Anual de Capacitações de TIC - Ano 2022 (PACTIC 2022) Versão: 1.0

Item Descrição do objeto da capacitação Modalidade (1) Responsável 
pela contratação

Fonte de 
recurso

Área da SETIC 
beneficiada

Carga 
Horária

Número de 
participante

s
Valor da capacitação

POR PESSOA
Quantidade de 
dias de curso Diárias

Valor Total da 
Capacitação (Recurso 

TRT21)
Valor de Diárias

(Recurso TRT21) (2)
Valor de Passagens
(Recurso TRT21) (3) TOTAL

1 Plataforma de capacitação online (ex: 
ALURA) EAD SETIC SETIC SESIF 40 20  R$ 1,200.00                 0 0  R$ 24,000.00                R$ -                                     R$ -                                    R$ 24,000.00            

2 Elasticsearsh EAD SETIC SETIC SEINF 40 3  R$ 5,866.00                 5 0  R$ 17,598.00                R$ -                                     R$ -                                    R$ 17,598.00            

3 FIH - Fundamentals of Incident Handling - 
CERT.br Externa SETIC SETIC SESI 40 2  R$ 2,800.00                 5 6.5  R$ 5,600.00                  R$ 7,328.81                        R$ 2,939.14                       R$ 15,867.95            

4 ITIL v4 Foundation EAD SETIC SETIC SETIC 16 7  R$ 2,390.00                 2 0  R$ 16,730.00                R$ -                                     R$ -                                    R$ 16,730.00            

5 Oracle 19c Administration Workshop EAD SETIC SETIC SEINF 40 2  R$ 8,000.00                 5 0  R$ 16,000.00                R$ -                                     R$ -                                    R$ 16,000.00            

6 Segurança em Nuvem (CCSP) EAD SETIC SETIC SESI 40 1  R$ 8,900.00                 5 0  R$ 8,900.00                  R$ -                                     R$ -                                    R$ 8,900.00              

7 ITIL® 4 SPECIALIST: DRIVE 
STAKEHOLDER VALUE (DSV) EAD SETIC SETIC SEGS 20 2  R$ 4,290.00                 3 0  R$ 8,580.00                  R$ -                                     R$ -                                    R$ 8,580.00              

8 Kubernetes: Orquestração de
Ambientes Escaláveis EAD SETIC SETIC SEINF 40 4  R$ 1,755.00                 4 0  R$ 7,020.00                  R$ -                                     R$ -                                    R$ 7,020.00              

9 Segurança da Informação do Básico ao 
Avançado EAD SETIC SETIC SESI 150 1  R$ 1,500.00                 Não definido 0  R$ 1,500.00                  R$ -                                     R$ -                                    R$ 1,500.00              

10 RH294 - Linux Automation with Ansible 
(RHCE) EAD SETIC SETIC SEINF 40 2  R$ 5,200.00                 5 0  R$ 10,400.00                R$ -                                     R$ -                                    R$ 10,400.00            

11 Segurança em Servidores Linux EAD SETIC SETIC SESI 40 1  R$ 1,495.00                 Não definido 0  R$ 1,495.00                  R$ -                                     R$ -                                    R$ 1,495.00              

12 ITIL® 4 SPECIALIST: CREATE, DELIVER 
AND SUPPORT (CDS) EAD SETIC SETIC SETIC 20 3  R$ 4,290.00                 3 0  R$ 12,870.00                R$ -                                     R$ -                                    R$ 12,870.00            

13
CI/CD: INTEGRAÇÃO E ENTREGA 
CONTINUA COM GIT, JENKINS, NEXUS 
E SONAR

EAD SETIC SETIC SEINF, SESIF 24 2  R$ 1,560.00                 3 0  R$ 3,120.00                  R$ -                                     R$ -                                   

Totais

SETIC  R$ 133,813.00              R$ 7,328.81                        R$ 2,939.14                       R$ 144,080.95          

(1) Considerando a pandemia do covid-19, os cursos foram pensados para serem realizados na modalidade EAD.
Valores de referência

Foram desconsideradas capacitações nas modalidades IN COMPANY e GECC por se tratarem de modalidades que requerem aglomeração de pessoas para ocorrerem. Valor da Diária (2):  R$ 495.19                 

(2) O valor da diária e do deslocamento, para fora do estado, foi estimado conforme valor de 2018. Adicional de descolamento (2):  R$ 396.15                 

(3) O valor das passagem considerou consulta ao GOL em 15/07/2020 ida em  25/07/2021 e volta 30/07/2021, Natal/Brasília/Natal, com valor mínimo de R$ 1,469.57 Passagem (ida e volta) (3):  R$ 1,469.57              

(4) Valor da GECC atualizado conforme Ato 295/2018, considerando a formação de doutorado (maior valor) para o instrutor. Valor da GECC (4):  R$ 550.00                 

PROAD 6554/2018. DOC 71. Para verificar a autenticidade desta cópia,
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Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região Data: 14/01/2021
Plano de Contratações de Soluções de TIC - Ano 2021 (PCSTIC 2021) Versão: 1.3

ID PROAD Descrição do Projeto Área
 Demandante

Início do 
projeto (TAP) 

estimado

Prazo do EP e
 TR\PB 

estimado

Data Limite da 
contratação / 

aquisição
Fonte de

 Recursos

Estimativa de execução orçamentária no exercício (*)
Cód. SIGEO (Pré-

LOA)
C/I 
(**)

Valor SIGEO 
(Pré-LOA)

Valor SIGEO 
Programado

Valor 
atualizado Sobra Observações

1 6374/2019

Implantar rede elétrica 
estabilizada de médio porte para 
equipamentos de TIC (Natal e 
Interior)

SETIC Removido do 
PCSTIC 2021

Removido do 
PCSTIC 2021 Não se aplica TRT/SETIC 151222021188575 I R$ 320.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Este valor já foi liberado no PAC 2021

2 1788/2020
Implantar rede elétrica 
estabilizada de grande porte para 
equipamentos de TIC (CJTMFF)

SETIC Removido do 
PCSTIC 2021

Removido do 
PCSTIC 2021 Não se aplica TRT/SETIC 151222021188574 I R$ 290.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Este valor já foi liberado no PAC 2021

3 1792/2020 Contratar serviço de suporte ao 
Banco de Dados PostgreSQL SETIC 25/01/2021 05/02/2021 07/01/2021 TRT/SETIC 151222021188590 C R$ 95.991,00 R$ 127.495,52 R$ 127.495,52 R$ 0,00

Valor alterado conforme programação do SIGEO 2021 feita pelo 
gestor do contrato. O valor programado pela COF já reflete a 
programação do gestor

4 4380/2020 Solução de videoconferências 
para audiências e sessões SETIC 07/01/2021 22/01/2021 Não se aplica TRT/SETIC Não previsto C R$ 0,00 R$ 16.927,51 R$ 16.800,00 R$ 127,51

Valor alterado conforme programação do SIGEO 2021 feita pelo 
gestor do contrato. O valor programado pela COF já reflete a 
programação do gestor

5 4388/2020 Mover Backup para fora da sede 
do TRT21 SETIC 08/02/2021 16/04/2021 01/01/2019 TRT/SETIC 151222021188597 C R$ 0,00 R$ 94.580,00 R$ 0,00 R$ 94.580,00

Segundo MMPinto, o valor a ser gasto em 2021 será somente 
referente à serviços da CEA, não impactando $ da SETIC. Há 
reflexo orçamentário em 2022 para a SETIC, não em 2021. 
Conforme GP, início do pagamento mensal para Abril/22

6 1748/2020 Contratar Solução de 
Videoconferência SETIC 2020 30/06/2021 Não se aplica

TRT/SETIC 151222021188580 I R$ 52.505,00 R$ 52.505,00 R$ 189.675,00 -R$ 137.170,00
Contratação sendo feita pelo TRT24, com risco de RAP 
considerando o prazo de entrega e eventual descumprimento deste 
dado ao andamento do ano. São 270 para o TRT21

TRT/SETIC Não previsto I R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.612,50 -R$ 31.612,50 Conforme planilha de cálculo e quantitativos.

7 7387/2018 Interligação do TRT21 com a 
Rede GigaNatal SETIC 2020 22/01/2021 Não se aplica

TRT/SETIC 151222021188602 I R$ 46.848,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

Projeto. O Estudo Preliminar irá sugerir que este item seja 
absorvido pelo de Instalação (151222021188582)

TRT/SETIC 151222021188581 I R$ 35.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Equipamentos. O Estudo Preliminar irá sugerir que este item seja 
absorvido pelo de Instalação (151222021188582)

TRT/SETIC 151222021188582 I R$ 109.311,00 R$ 93.232,48 R$ 93.232,48 Instalação

TRT/SETIC 151222021188599 C R$ 38.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Serviço. Conforme PIP 1.3 do projeto, este serviço terá pagamento 
somente em abril/22

8 3312/2020 Contratar Rede WAN SETIC 01/06/2021 31/07/2021 05/12/2020

TRT/SETIC 151222021188593 C R$ 227.920,00 R$ 221.500,16 R$ 221.500,16 R$ 0,00

Contratação local, que serve atualmente como link primário. 
Considerando a Rede Giga como novo link primário, sempre que 
possível, espera-se que o projeto crie um novo contrato de links 
primários, cobrindo apenas as poucos localidades não cobertas 
pela Rede Giga.
Nova contratação terá desembolso somente em abril/22, conforme 
Gerente do Projeto

TRT/SETIC 151222021188592 C R$ 149.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Contratação nacional, que serve atualmente como link redundante. 
A prorrogação do contrato em 2020 concluiu que esse contrato não 
será prorrogado por desinteresse da contratada em renegociar o 
valor que está acima do mercado. Nesse caso, o valor 2021 poderá 
ser liberado integralmente. Espera-se que o projeto crie um novo 
contrato com valor similar e banda maior, que passará a servir 
como link redundante.
Nova contratação terá desembolso somente em abril/22, conforme 
Gerente do Projeto

9 1574/2018 Contratação de unidades de 
serviços técnicos de TIC SETIC 2020 30/06/2021 Não se aplica TRT/SETIC 151222021188586 C R$ 237.560,00 R$ 82.000,00 R$ 82.000,00 R$ 0,00

O valor foi inicialmente estimado na Proposta Orçamentária Prévia 
(POP), em abril/2020, usando a soma dos valores dos serviços de 
garantia que seriam contratados individualmente pelo projeto.

No entanto, em reunião da SETIC, de 14/05/2020, esse valor foi 
mantido, considerando novo redirecionamento do projeto para 
eventual contratação de 2 postos de trabalho de mão de obra 
residente para o serviço técnico especializado do Setor de 
Infraestrutura de TIC, com Acordo de Nível de Serviço (ANS), 
similar ao contrato de Central de Serviços, cobrindo as garantias já 
estabelecidas e possibilitando reduzir os gargalos da SETIC às 
iniciativas estratégicas do TRT21

Mesmo considerando início do contrato em julho/2021, após 
licitação, o valor integral foi mantido para que seja ajustado 
conforme estudo concluir pelo valor e quantitativo de profissionais.

11 4419/2020 Contratar Certificados A1 2021 SETIC 01/07/2021 31/08/2021 25/12/2021 TRT/SETIC Não previsto C R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.506,73 -R$ 4.506,73

Utilizado o valor do EP do projeto de 2020 (doc 107 do 6668/2019), 
multiplicado por 5, com valor total de R$ 22.533,65, na expectativa 
de realizar um contrato de 5 anos com emissão a qualquer tempo. 
Valor 2021 estimado com o custo de 1 ano.

PROAD 6554/2018. DOC 71. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.DZWR.FGVQ:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 71.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 30/11/2021)



Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região Data: 14/01/2021
Plano de Contratações de Soluções de TIC - Ano 2021 (PCSTIC 2021) Versão: 1.3

ID PROAD Descrição do Projeto Área
 Demandante

Início do 
projeto (TAP) 

estimado

Prazo do EP e
 TR\PB 

estimado

Data Limite da 
contratação / 

aquisição
Fonte de

 Recursos

Estimativa de execução orçamentária no exercício (*)
Cód. SIGEO (Pré-

LOA)
C/I 
(**)

Valor SIGEO 
(Pré-LOA)

Valor SIGEO 
Programado

Valor 
atualizado Sobra Observações

12 1347/2021 Atualizar UPS para a Sala Cofre SETIC 16/08/2021 31/10/2021 Produto já fora 
de produção TRT/SETIC Não previsto I R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 302.840,00 -R$ 302.840,00

Precisa constar no PCSTIC 2022 se não é solução de TIC? Valor 
segundo o DAD

13 1414/2020
Suporte e Garantia de Solução 
de Segurança de Endpoint 
(Antivírus)

SETIC 19/04/2021 31/05/2021 08/09/2021 TRT/SETIC 151222021188577 I R$ 48.478,00 R$ 48.478,00 R$ 48.477,32 R$ 0,68

O contrato atual vence em 07/09/2021, não podendo mais ser 
prorrogado. Sendo assim, o valor mensal a partir de setembro foi 
atualizado para refletir a estimativa de novo valor mensal conforme 
DAD do projeto já protocolado (PROAD 1414/2020) para substituir o 
contrato atual.

14 4383/2017 Contratar Suporte ao Banco de 
Dados Oracle SETIC 01/09/2021 31/10/2021 04/01/2022 TRT/SETIC 151222021188589 C R$ 151.763,00 R$ 151.763,00 R$ 151.407,76 R$ 355,24

Valor considerou o ano completo, pois é projeto de novo contrato 
para demanda já atendida. O item do SIGEO faz referência ao 
contrato atual, com proad do contrato atual. Valor atualizado 
conforme programação feita pelo gestor do contrato atual

15 1385/2021
Recontratar suporte à 
infraestrutura ágil (Contratação 
Nacional 2021 TRT12)

SETIC 19/08/2021 TRT/SETIC 151222021188600 C R$ 205.833,00 R$ 187.735,76 R$ 187.735,76 R$ 0,00

Valor obtido conforme DAD, doc. 04 do PROAD 1385/2021. 
Conforme Marcelo Pinto, o valor do novo contrato é inferior ao do 
atual, então os recursos atuais do contrato serão suficientes para 
essa mudança de contrato

16 1575/2018 Atualizar licenças de software de 
gerenciamento remoto de PCs SETIC 2020 Suspenso Não se aplica TRT/SETIC Não previsto I R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Projeto iniciado em 2020, mesmo sem recursos orçamentários 
previstos para 2021. Espera-se cancelar ou suspender o projeto, 
considerando a aquisição nacional da solução de gestão de 
serviços (ITSM) que incluirá os requisitos de gerenciamento remoto 
de PC's, sendo provavelmente subsidiado com recursos 
descentralizados.

17 45566/2017
Interligação dos prédios do 
complexo via fibra ótica SETIC 2020 31/08/2021 Não se aplica TRT/SETIC Não previsto I R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84.816,32 -R$ 84.816,32

Entra no plano 2021. Sem recursos para 2021, foi RAP de 2020 que 
foi liberado. Precisa pedir recursos. Estimativa de licitação para 
set/21 (Marcelo informou, fonte: Adriana)

18 0450/2021 Ampliar a franquia de dados 4G 
para todos os magistrados SETIC 27/05/2021 03/09/2021 19/08/2020 TRT/SETIC Não previsto C R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.448,48 -R$ 10.448,48

Projeto sendo executado pela SEGS, com licitação para 2021. 
Conforme data de EP e TR informados por Luis Celso, estimamos 2 
meses de pagamento para o ano de 2021 usando o valor 
apresentado no DAD

19 1607/2021 Adquirir Solução de Business 
Intelligence (BI) DGI TRT/DGI Não previsto C R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.740,80 -R$ 2.740,80

Projeto em andamento, necessita de recursos para o contrato em 
2021. Estimando pelo DGI segundo site da própria Microsoft, sendo 
pagamento útnico conforme segue: R$ 57,10 x 2 licenças x 12 
meses x 2 anos = R$ 2.740,80

20
Processo 

físico: 
019533/201

6

Aquisição de software para 
orçamentos de obras e serviços 
de engenharia

CEA 11/01/2021 30/04/2021 30/04/2021 TRT/CEA 151222021188668 C R$ 7.728,00 R$ 7.728,00 R$ 7.728,00 R$ 0,00

Item SIGEO segundo CEA: (13) Aquisição da licença de software 
de orçamentação para engenharia. 
As datas foram informadas por Estácio em reunião realizada em 
27/11/2020.
Projeto fez aquisição do CAD e o Revit ficou a ser reavaliado, 
conforme reunião da SETIC com a CEA em 15/07

21 1094/2018 Contratar suporte do Easy Dental SGP 20/08/2018 07/12/2020 Não se aplica TRT/SGP 151222021000093 C R$ 0,00 R$ 2.618,47 R$ 2.618,47 R$ 0,00 Valor programado para o item: R$ 2.618,47. Deixado como zero por 
se tratar de 

22 5723/2017
Contratar Solução integrada de 
Gerenciamento de Projetos, 
Programas e Portfólio

CGEST 08/04/0201 14/06/2021 Não se aplica TRT/CGEST Não previsto I R$ 0,00 R$ 262.476,25 R$ 262.476,25 R$ 0,00

Contratado através de ARP do TRT3. Valor 2021 informado 
conforme pedido de compra (Doc. 23 do PROAD  1726/2021), 
considerando apenas o investimento do 1ºano. Adicionalmente, 
ainda restaria R$ 69.648,00 anuais a partir de 2022.

23 1174/2018 Contratar Solução de Site Backup SETIC Removido do 
PCSTIC 2021

Removido do 
PCSTIC 2021 Não se aplica TRT/SETIC 15122202118859 C R$ 94.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Valor estimado conforme DAD juntado ao processo. Projeto está 
suspenso aguardando definições de requisitos pelo CGTIC e 
definição do CSJT para uso de nuvem como alternativa. Valor 2021 
foi liberado na intenção de utilizá-lo para o novo projeto Mover 
Backup para fora da sede (PROAD 4388/2020). Item  foi 
remanejado para o projeto de Mover Backup

(*) Plano definido considerando Revisão do orçamento da SETIC previsto no Pré-LOA.
(**) C/I: Indicação se trata é Custeio (C) ou Investimento (I) Planejamento Orçamentário de Contratações de STIC no exercício (*)

Fonte de Recursos Valor SIGEO 
(Pré-LOA)

Valor SIGEO 
Programado

Valor 
atualizado Sobra

CSJT R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TRT/SETIC R$ 2.103.189,00 R$ 1.076.217,43 R$ 1.552.548,03 -R$ 476.330,60
TRT Não SETIC R$ 7.728,00 R$ 272.822,72 R$ 275.563,52 -R$ 2.740,80
Total (projetos de contratação) R$ 2.110.917,00 R$ 1.349.040,15 R$ 1.828.111,55 -R$ 479.071,40

PROAD 6554/2018. DOC 71. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.DZWR.FGVQ:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 71.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 30/11/2021)



  
  
  
  
  
  

  
  

Anexo   VIII   -   Plano   de   Contratações   de   STIC   -   Ano   2022   
(PCSTIC   2022)     
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Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região Data: 08/07/2021
Plano de Contratações de Soluções de TIC - Ano 2022 (PCSTIC 2022) Versão: 0.2

ID PROAD Descrição do Projeto Área
 Demandante

Início do 
projeto (TAP) 

estimado

Prazo do EP e
 TR\PB 

estimado

Data Limite da 
contratação / 

aquisição
Fonte de

 Recursos

Estimativa de execução orçamentária no exercício (*)
Cód. SIGEO (Pré-

LOA)
C/I 
(**)

Valor SIGEO 
(Pré-LOA)

Valor 
atualizado Sobra Observações

1 1174/2018 Contratar Solução de Site 
Backup SETIC 15/09/2021 31/01/2022 Não se aplica TRT/SETIC 151222022243396 C R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 R$ 0,00

Projeto suspenso, indicado para execução em 2022. Valor 
informado conforme planilha na pasta do projeto, adicionando 
R$ 10k conforme indicado por Marcelo Pinto em reunião com o 
gerente do projeto. [1]

2 6374/2019

Implantar rede elétrica 
estabilizada de médio 
porte para equipamentos 
de TIC (Natal e Interior)

SETIC

Aguardando 
Contratação de 
projeto técnico 

da CEA

A definir Não se aplica TRT/SETIC 151222022217218 I R$ 105.000,00 R$ 105.000,00 R$ 0,00
Valor do projeto em 2022 trazido de 2021 visto que o projeto 
está suspenso aguardando a contratação do projeto executivo 
por parte da CEA

3 1788/2020

Implantar rede elétrica 
estabilizada de grande 
porte para equipamentos 
de TIC (CJTMFF)

SETIC

Aguardando 
Contratação de 
projeto técnico 

da CEA

A definir Não se aplica TRT/SETIC 151222022217205 I R$ 290.000,00 R$ 290.000,00 R$ 0,00
Valor do projeto em 2022 trazido de 2021 visto que o projeto 
está suspenso aguardando a contratação do projeto executivo 
por parte da CEA

4 3313/2020

Modernização da 
infraestrutura de 
cabeamento estruturado 
do prédio da Corte do 
Complexo Judiciário 
Trabalhista Ministro 
Francisco Fausto

SETIC

Aguardando 
Contratação de 
projeto técnico 

da CEA

A definir Não se aplica TRT/SETIC 151222022226180 I R$ 459.125,95 R$ 459.125,95 R$ 0,00 Valor obtido conforme DAD, doc. 03 do PROAD 3313/2020.

5 1308/2021
Contratar VMware 
(Contratação Nacional 
2021 TRT1)

SETIC 01/09/2022 01/10/2022 15/10/2022 TRT/SETIC 151222022225056 R$ 615.026,95 R$ 615.026,95 R$ 0,00

Data limite do suporte do VMware apresentado. Valo obtido do 
DAD. Projeto ficou para 2022 conforme informou Marcelo Pinto, 
em conversa com a SEIF (Washington). Expectativa de ARP do 
TRT1 para sair até 09/2021.

6 1344/2021
Contratar serviço de 
monitoramento de sala 
cofre 24/7

SETIC 01/02/2022 31/03/2021 Não se aplica TRT/SETIC 151222022225732 C R$ 24.500,00 R$ 24.500,00 R$ 0,00 Valor obtido conforme DAD, doc. 04 do PROAD 1344/2021, sendo ajustado para 7 meses do ano de 2022. Foram considerados os 3 meses para EP e TR e mais 2 meses para contrato assinado após licitação.

7 1331/2021

Adquirir Solução PAM - 
Gerenciamento de 
Privilégio de Acesso 
(Contratação Nacional 
2021 TRT14)

SETIC 01/02/2022 01/03/2022 Não se aplica CSJT 151222022225730 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 Conforme DAD, doc. 04 do PROAD 1331/2021.

8 1362/2021
Contratar colaboração em 
nuvem (Contratação 
Nacional 2021 TRT2)

SETIC 01/08/2022 01/09/2022 06/12/2022 TRT/SETIC 151222022225728 R$ 53.460,00 R$ 53.460,00 R$ 0,00 Conforme apenas um mês do valor do DAD, doc. 03 do PROAD 
1362/2021, a iniciar somente após o contrato atual.

9 1309/2021 Memória RAM Blades HP SETIC 1/4/2022 31/5/2022 Não se aplica TRT/SETIC 151222022226172 I R$ 523.676,16 R$ 523.676,16 R$ 0,00 Conforme DAD, doc. 04 do PROAD 1309/2021.

10 1695/2020 Contratar Solução de 
impressão SETIC 1/4/2022 1/5/2022 11/10/2021 CSJT Não previsto C R$ 448.320,00 R$ 448.320,00 R$ 0,00

Contratação atende ao Ato 43/2013 do CSJT e a data limite foi 
definida considerando encerramento de garantia de 
impressoras, conforme DOD. O valor anual do contrato foi 
estimado no DAD como 448.320,00 (24 meses), porém o valor 
2021 foi definido considerando pagamento apenas de 1 mes, 
após garantia das impressoras atuais.
Projeto foi movido para 2022

(*) Plano definido considerando Revisão do orçamento da SETIC previsto no Pré-LOA.
(**) C/I: Indicação se trata é Custeio (C) ou Investimento (I) Planejamento Orçamentário de Contratações de STIC no exercício (*)

Fonte de Recursos Valor SIGEO 
(Pré-LOA)

Valor 
atualizado Sobra

CSJT R$ 898.320,00 R$ 898.320,00 R$ 0,00
TRT/SETIC R$ 2.145.789,06 R$ 2.145.789,06 R$ 0,00
TRT Não SETIC R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total (projetos de contratação) R$ 3.044.109,06 R$ 3.044.109,06 R$ 0,00

PROAD 6554/2018. DOC 71. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.DZWR.FGVQ:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 71.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 30/11/2021)



  
  
  
  
  
  

  
  

Anexo   IX   -   Relatório   de   execução   orçamentária   de   TIC   2021     
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Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2021

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
1

DESCRIÇÃO ED PLANEJAMENTO
INICIAL LOA

DESPESA
EMPENHADA

(D)

DESPESA LIQUIDADA
(H)

PROGRAMAÇÃO A
REALIZAR

(F)

DESPESA ADEQUADA
(C)

SALDO
ORÇAMENTÁRIO

(E) = (A-B-C-D)

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DESPESA
LIQUIDADA %

(I) = (H/A)

DESPESA PRÉ-
EMPENHADA

(B)

SALDO DISPONÍVEL
(G) = (E-F)

PROGRAMAÇÃO
ATUALIZADA

(A)

151222021000039 - Implantar rede elétrica estabilizada de grande porte para
equipamentos de TIC (CJTMFF)

449052 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %0,000,00

151222021000040 - Garantia do Storage IBM - Software e Telesuporte 339040 5.849,51 0,00 6.349,80 0,00 0,00 0,00 3.174,90 50,00 %0,006.349,80

151222021000041 - Interligação do TRT21 com a Rede GigaNatal - Serviço 339040 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %0,000,00

151222021000042 - Capacitação e Suporte para infraestrutura ágil do PJe 339040 205.832,25 0,00 113.965,17 73.770,59 73.770,59 0,00 89.820,00 47,84 %0,00187.735,76

151222021000043 - Sala cofre - suporte e manutenção 339040 345.611,46 0,00 27.659,97 341.056,33 341.056,33 0,00 0,00 0,00 %0,00368.716,30

151222021000043 - Sala cofre - suporte e manutenção 339092 0,00 0,00 3.500,28 0,00 0,00 0,00 3.500,28 100,00 %0,003.500,28

151222021000044 - Garantia do Storage IBM - Hardware 339040 46.750,24 0,00 45.653,86 133,79 133,79 0,00 14.594,84 31,88 %0,0045.787,65

151222021000045 - Contratação de unidades de serviços técnicos de TIC 339040 237.559,20 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 %0,0082.000,00

151222021000046 - Filtro de Conteúdo Web - Software 339040 10.770,12 0,00 701,01 134,59 134,59 0,00 701,01 83,89 %0,00835,60

151222021000046 - Filtro de Conteúdo Web - Software 339092 0,00 0,00 134,59 0,01 0,01 0,00 134,59 99,99 %0,00134,60

151222021000047 - Plano Anual de Capacitações de TIC 339040 133.593,00 0,00 9.039,00 94.554,00 94.554,00 0,00 9.039,00 6,77 %30.000,00133.593,00

151222021000048 - Oracle - Suporte 339040 151.762,88 0,00 146.997,84 4.409,92 4.409,92 0,00 48.999,28 32,36 %0,00151.407,76

151222021000049 - Contratar Terminal Service do Windows 449040 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %0,000,00

151222021000050 - Interligação do TRT21 com a Rede GigaNatal - Projeto 449051 46.847,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %0,000,00

151222021000051 - Suprimento de fundos para material de TIC 339030 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 %0,009.000,00

151222021000052 - Implantar rede elétrica estabilizada de médio porte para
equipamentos de TIC (Natal e Interior)

449052 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %0,000,00

151222021000053 - Contratação de Certificados Digitais A1 339040 3.102,40 0,00 0,00 4.506,73 4.506,73 0,00 0,00 0,00 %0,004.506,73

151222021000054 - Suporte e Garantia de Solução de Segurança de Endpoint
(Antivírus)

339040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %0,000,00

151222021000054 - Suporte e Garantia de Solução de Segurança de Endpoint
(Antivírus)

449040 48.477,32 0,00 22.534,64 0,00 0,00 0,00 16.422,00 50,00 %10.309,3632.844,00

151222021000055 - Filtro de Conteúdo Web - Hardware 339040 5.353,26 0,00 346,38 0,00 0,00 0,00 346,38 100,00 %0,00346,38

151222021000055 - Filtro de Conteúdo Web - Hardware 339092 0,00 0,00 52,08 0,00 0,00 0,00 52,08 100,00 %0,0052,08

151222021000056 - Suporte de Informática 1º e 2º Níveis (Terceirizado) 339040 626.065,08 0,00 624.189,36 33.838,56 33.838,56 0,00 260.007,85 39,51 %0,00658.027,92

151222021000057 - POSTGRESQL - Suporte ao banco de dados para o PJE 339040 95.990,08 0,00 127.495,52 0,00 0,00 0,00 1.708,32 1,34 %0,00127.495,52

151222021000058 - Rede de dados móvel 4G 339040 22.827,81 0,00 22.191,84 0,00 0,00 0,00 10.794,96 48,64 %0,0022.191,84

151222021000059 - Rede JT (Contrato Nacional) 339040 149.199,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %0,000,00

151222021000060 - Rede JT (Contrato Local) 339040 227.920,00 0,00 221.500,16 0,00 0,00 0,00 92.000,16 41,54 %0,00221.500,16

151222021000061 - Link de internet redundante 339040 13.161,36 0,00 12.840,00 556,40 556,40 0,00 5.350,00 39,94 %0,0013.396,40

151222021000062 - Link de Internet primário 339040 18.245,32 0,00 17.041,35 1.529,91 1.529,91 0,00 6.658,04 35,85 %0,0018.571,26

151222021000063 - Colaboração em Nuvem 339040 128.941,04 0,00 130.088,73 0,00 0,00 0,00 53.508,00 41,13 %0,00130.088,73

151222021000063 - Colaboração em Nuvem 339092 0,00 0,00 10,65 0,00 0,00 0,00 10,65 100,00 %0,0010,65

151222021000064 - Solução de Site Backup 339040 94.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %0,000,00

151222021000065 - Contratar Solução de Videoconferência 449052 52.504,50 0,00 0,00 52.504,50 52.504,50 0,00 0,00 0,00 %0,0052.504,50

151222021000066 - Interligação do TRT21 com a Rede GigaNatal - Equipamentos 449052 35.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %0,000,00

151222021000067 - Interligação do TRT21 com a Rede GigaNatal - Instalação 449051 109.310,53 0,00 0,00 93.232,48 93.232,48 0,00 0,00 0,00 %0,0093.232,48

151222021000068 - Suprimento de fundos para serviços de TIC 339040 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 %0,003.000,00

151222021000174 - Contrato de prestação de serviço de REDE DE DADOS móvel, com
tecnologia digital 4G, franquia de 20 GB, com fornecimento de módulos SIMCARDs e
modens USB em regime de comodato

339040 0,00 0,00 9.798,60 12.961,78 12.961,78 0,00 5.879,16 23,08 %2.710,9425.471,32

151222021000176 - Serviço de Videoconferência em nuvem por 12 meses, incluindo
implantação e disponibilização do serviço

339040 0,00 0,00 16.927,51 0,00 0,00 0,00 6.770,00 39,99 %0,0016.927,51

151222021000180 - Atualizar licenças de software de gerenciamento remoto de PC 449040 0,00 0,00 0,00 86.178,70 86.178,70 0,00 0,00 0,00 %0,0086.178,70

151222021000181 - Mover Backup para fora da sede do TRT21 339040 0,00 0,00 0,00 94.580,40 94.580,40 0,00 0,00 0,00 %0,0094.580,40

151222021000182 - Contratar certificados A1 2021 339040 0,00 0,00 0,00 4.506,73 4.506,73 0,00 0,00 0,00 %0,004.506,73

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.573.114,37 2.329.734,38 0,00 32.710,94 1.536.483,70 760.539,74 760.539,74 0,00 613.049,50 26,31 %

4 - INVESTIMENTOS 1.042.339,72 264.759,68 0,00 10.309,36 22.534,64 231.915,68 231.915,68 0,00 16.422,00 6,20 %

3.615.454,09 1.559.018,34 629.471,50TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 24,26 %0,00 992.455,42992.455,42 0,0043.020,302.594.494,06

3.615.454,09 1.559.018,34 629.471,50 24,26 %0,00 992.455,42992.455,42 0,00TOTAL GERAL 43.020,302.594.494,06
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Programa: 02.122.0033.4256.0024 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho -
No Estado do Rio Grande do Norte

5.305.283,002.921.269,91

P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas 1.017.938,00728.310,53

Fonte: 0105000000 1.017.938,00728.310,53

E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 9.000,009.000,00

9.000,0033903096 2021SETIC / Suprimento de fundos para material de TIC 9.000,00 Repetido o valor do exercício 2021. Fornecimento de material de baixo valor
de TIC.

Baixa 1,00 unidade 9.000,00Administração 7,9092,10Não Sim

E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00

SETIC / Mover Backup para fora da sede do TRT21 - Instalação - Custeio e
Adequação

10.000,00 Pesquisa apresentada no documento
de Estudos Preliminares elaborada
pela equipe de planejamento. EP
ainda em andamento. Item adequação
do ambiente, conforme recomendação
da SECA/COF

Conforme DOD do PROAD 4388/2020,
doc. 01.

1,00 unidade 10.000,00Manutenção de
Imóveis

7,9092,10Não Sim

E.D.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES 993.938,00719.310,53

109.310,53 2021SETIC / Interligação do TRT21 com a Rede GigaNatal - Instalação 139.812,00 Conforme PIP 1.3 do projeto, PROAD
7387/2018, doc. 44.

Conforme DOD do projeto, PROAD
7387/2018, doc. 02.

Baixa 1,00 unidade 139.812,00Manutenção de
Imóveis

7,9092,10Não Sim

290.000,00 2021SETIC / Projeto: Implantar rede elétrica estabilizada de grande porte para
equipamentos de TIC (CJTMFF)

290.000,00 Conforme DAD, doc. 03 do PROAD
1788/2020, usando o valor da primeira
fase do projeto.

Conforme DAD, doc. 01 do PROAD
1788/2020.

1,00 unidade 290.000,00Manutenção de
Imóveis

7,9092,10Não Sim

320.000,00 2021SETIC / Projeto: Implantar rede elétrica estabilizada de médio porte para
equipamentos de TIC (Natal e Interior)

105.000,00 Conforme PIP do projeto, doc. 19 do
PROAD 6374/2019, usando o valor
para 2021 que não foi executado.

Conforme DOD do projeto, doc. 01 do
PROAD 6374/2019.

1,00 unidade 105.000,00Manutenção de
Imóveis

7,9092,10Não Sim

SETIC / Projeto: Modernização da infraestrutura de cabeamento estruturado
do prédio da Corte do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco
Fausto

459.126,00 Conforme DAD, doc. 03 do PROAD
3313/2020.

Conforme DOD, doc. 01 do PROAD
3313/2020.

1,00 unidade 459.126,00Manutenção de
Imóveis

7,9092,10Não Sim

E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

SETIC / Mover Backup para fora da sede do TRT21 - Instalação - Mat.
Permanente

5.000,00 Pesquisa apresentada no documento
de Estudos Preliminares elaborada
pela equipe de planejamento. EP
ainda em andamento. Item de
condicionador de ar, conforme
recomendação da SECA/COF

Conforme DOD do PROAD 4388/2020,
doc. 01.

Alta 1,00 unidade 5.000,00Administração 7,9092,10Não Sim

P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da
Informação

4.153.532,002.059.366,38

Fonte: 0105000000 4.153.532,002.059.366,38

E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ

3.629.855,002.059.366,38

33904013SETIC / Aquisição de 56 modens 4G para os magistrados (Juízes e
Desembargadores) do TRT21,com pacote de dados superior ao atual.

62.691,00 O valor do DAD, doc. 02 do PROAD
450/2021, reflete ao montante
correspondente ao contrato por 30
meses. O valor mensal do contrato é
R$ 5.224,24.

Conforme DOD, doc. 01 do PROAD
450/2021.

Baixa 12,00 mês 5.224,25Informática 7,9092,10Não Sim

128.941,0433904019 2021SETIC / Colaboração em Nuvem 129.996,00 Valores de Jan-Nov: pagamento
mensal após reajuste de 7,59% em
dez/21
Valor Dez: Reajuste valor de jan-nov
com nova aplicação de 7,59%, para o
período de 6 dias de contrato.

Conforme DOD, doc. 02 do PROAD
3763/2017.

Baixa 12,00 mês 10.833,00Informática 7,9092,10Não Sim

3.102,4033904023 2021SETIC / Contratação de Certificados Digitais A1 4.507,00 Valor do projeto para 2021, conforme
pesquisa apresentada no DAD, doc.
03 do PROAD 4419/2020.

Conforme DOD, doc 01 do PROAD
4419/2020.

1,00 unidade 4.507,00Informática 7,9092,10Não Sim

33904006SETIC / Contratar Suporte e Garantia de Solução de Segurança de Endpoint 79.744,00 Conforme DAD do projeto, doc. 03 do
PROAD 1414/2020.

Conforme DOD do projeto, doc. 01 do
PROAD 1414/2020.

Alta 12,00 mês 6.645,33Informática 7,9092,10Não Sim

46.750,2433904012 2021SETIC / Garantia do Storage IBM - Hardware 49.100,00 Valor do contrato após aplicação da
cláusula Sexta do contrato., contado a
partir de Abril/22.

Conforme DOD, doc. 03 do PROAD
4295/2017.

Baixa 12,00 mês 4.091,67Informática 7,9092,10Não Sim

5.849,5133904011 2021SETIC / Garantia do Storage IBM - Software e Telesuporte 7.861,00 Segundo gestor do contrato: Índice
previsto na Cláusula Sexta do
contrato, como sendo uma
composição do IGPM e IPCA. Data-
base do reajuste considerado foi
janeiro/2022, conforme ocorreu no
último apostilamento TRT/DLC nº
005/2021.

Conforme DOD, doc. 03 do PROAD
4295/2017.

Baixa 12,00 mês 655,08Informática 7,9092,10Não Sim
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38.000,0033904013 2021SETIC / Interligação do TRT21 com a Rede GigaNatal - Serviço 60.000,00 Conforme PIP 1.3 do projeto, PROAD
7387/2018, doc. 44.

Conforme DOD do projeto, PROAD
7387/2018, doc. 02.

12,00 mês 5.000,00Informática 7,9092,10Não Sim

18.245,3233904013 2021SETIC / Link de Internet primário 19.974,00 Mensal com previsão de reajuste em
03/2021 para R$ 1.560,46. Novo
reajuste com previsão de IPCA de 8%
a ser realizado em 03/2022, ficará R$
1.685,30

Conforme DOD, doc. 02 do PROAD
3336/2019.

Baixa 12,00 mês 1.664,50Informática 7,9092,10Não Sim

13.161,3633904013 2021SETIC / Link de internet redundante 14.409,00 Mensal com previsão de reajuste em
03/2021 para R$ 1.125,64. Novo
reajuste com previsão de IPCA de 8%
a ser realizado em 03/2022, ficará R$
1.215,69

Conforme DOD, doc. 02 do PROAD
3336/2019.

Média 12,00 mês 1.200,75Informática 7,9092,10Não Sim

94.580,0033904013 2021SETIC / Mover Backup para fora da sede do TRT21 - Serviços 126.000,00 Pesquisa apresentada no documento
de Estudos Preliminares elaborada
pela equipe de planejamento. EP
ainda em andamento. Conforme
informação do gerente do projeto, a
previsão de início desse pagamento
está para Abril/22

Conforme DOD do PROAD 4388/2020,
doc. 01.

Alta 9,00 unidade 14.000,00Informática 7,9092,10Não Sim

151.762,8833904007 2021SETIC / Oracle - Suporte 164.501,00 Mensal com previsão de reajuste em
09/2021 para R$ 13.352,30. Novo
reajuste com previsão de IPCA de 8%
a ser realizado em 09/2022, ficará R$
14.420,48

Baixa 12,00 mês 13.708,42Informática 7,9092,10Não Sim

95.990,0833904007 2021SETIC / POSTGRESQL - Suporte ao banco de dados para o PJE 199.688,00 Mensal 15.723,40 passará a ser
16.824,04 devido ao Reajuste (índice
ICTI - previsão 7%) a partir de
Março/2020 (1 ano da proposta)

Conforme DOD, doc. 01 do PROAD
1792/2020.

Baixa 12,00 mês 16.640,67Informática 7,9092,10Não Sim

33904019SETIC / Projeto: Contratar colaboração em nuvem 53.460,00 Conforme DAD, doc. 03 do PROAD
1362/2021. Valor para um mês do
contrato novo, conforme o
encerramento do anterior em nov/22.

Conforme DOD, doc. 01 do PROAD
1362/2021.

Baixa 1,00 mês 53.460,00Informática 7,9092,10Não Sim

33904011SETIC / Projeto: Contratar serviço de monitoramento de sala cofre 24/7 24.500,00 Conforme DAD, doc. 04 do PROAD
1344/2021.

Conforme DOD, doc. 01 do PROAD
1344/2021.

7,00 mês 3.500,00Informática 7,9092,10Não Sim

33904008SETIC / Projeto: Contratar Solução de Site Backup 75.000,00 Conforme estimativa feita em reunião
com Marcelo Pinto e o gerente do
projeto. Apresentada no arquivo
"Estimativa Site backup" na pasta do
projeto no Google Drive, adicionando
mais R$ 10.000,00 conforme indicado
na reunião.

Conforme DOD do projeto, doc. 02 do
PROAD 1174/2018.

1,00 unidade 75.000,00Informática 7,9092,10Não Sim

33904007SETIC / Projeto: Contratar VMware 615.027,00 Conforme DAD, doc. 04 do PROAD
1308/2021.

Conforme DOD, doc. 01 do PROAD
1308/2021.

Baixa 1,00 unidade 615.027,00Informática 7,9092,10Não Sim

33904011SETIC / Recontratar suporte à infraestrutura ágil 179.640,00 Conforme DAD, doc. 04 do PROAD
1385/2021.

Conforme DOD, doc. 01 do PROAD
1385/2021.

Baixa 1,00 mês 179.640,00Informática 7,9092,10Não Sim

22.827,8133904014 2021SETIC / Rede de dados móvel 4G 23.659,00 Valor do contrato após o primeiro
termo aditivo, com aplicação de
reajuste de 7,59% após julho/22.

Conforme DOD, doc. 02 do PROAD
5569/2017.

Baixa 12,00 mês 1.971,58Informática 7,9092,10Não Sim

227.920,0033904013 2021SETIC / Rede JT Antigo 92.500,00 Valor do contrato atual por 5 meses. Conforme DOD, doc 02 do PROAD
6040/2017.

Baixa 5,00 mês 18.500,00Informática 7,9092,10Não Sim

33904013SETIC / Rede Wan Primário (complementar à RedeGiga) 36.000,00 Valor mensal obtido do PIP, doc. 05 do
PROAD 3312/2020. Quantidade de
meses obtido de reunião com SETIC,
SEAGG e o gerente do projeto.

Conforme DOD do projeto, PROAD
3312/2020, doc. 01.

9,00 mês 4.000,00Informática 7,9092,10Não Sim

33904013SETIC / Rede Wan Redundante 90.900,00 Valor mensal obtido do PIP, doc. 05 do
PROAD 3312/2020. Quantidade de
meses obtido de reunião com SETIC,
SEAGG e o gerente do projeto.

Conforme DOD do projeto, PROAD
3312/2020, doc. 01.

9,00 mês 10.100,00Informática 7,9092,10Não Sim

345.611,4633904012 2021SETIC / Sala cofre - suporte e manutenção 361.051,00 Mensal com previsão de reajuste em
12/2021 para R$ 29.888,28. Novo
reajuste com previsão de IPCA de 8%
a ser realizado em 12/2022, ficará R$
32.279,34

Conforme DOD, PROAD 6886/2018,
doc. 02.

Baixa 12,00 mês 30.087,58Informática 7,9092,10Não Sim

33904018SETIC / Solução de videoconferências para audiências e sessões 21.828,00 Valor atual do contrato aplicando o
reajuste de 7,59% em Dez/21 e
novamente em Dez/22.

Conforme DOD, doc 04 do PROAD
4380/2020.

Baixa 12,00 mês 1.819,00Informática 7,9092,10Não Sim

626.065,0833904010 2021SETIC / Suporte de Informática 1º e 2º Níveis (Terceirizado) 693.891,00 Valor atual do contrato com a
aplicação de dois reajustes, de 2021
(que a empresa ainda não pleiteou) e
de 2022. Percentual aplicado 5,45%
duas vezes.

Conforme DOD, doc. 02 do PROAD
1480/2018.

Baixa 12,00 mês 57.824,25Informática 7,9092,10Não Sim

237.559,2033904021 2021SETIC / Suporte de infraestrutura de TIC (Terceirizado) 440.928,00 Valor obtido do PIP do projeto
apresentado em 31/03/2021.

Conforme DOD, doc. 02 do PROAD
1574/2018.

Baixa 12,00 mês 36.744,00Informática 7,9092,10Não Sim
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3.000,0033904096 2021SETIC / Suprimento de fundos para serviços de TIC 3.000,00 Repetido o valor do exercício 2021. Fornecimento de serviços de baixo valor
de TIC.

Baixa 1,00 unidade 3.000,00Informática 7,9092,10Não Sim

E.D.: 4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 523.677,00

44903017SETIC / Projeto: Memória RAM Blades HP 523.677,00 Conforme DAD, doc. 04 do PROAD
1309/2021.

Conforme DOD, doc. 01 do PROAD
1309/2021.

Baixa 1,00 unidade 523.677,00Informática 7,9092,10Não Sim

P.O.: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos 133.813,00133.593,00

Fonte: 0105000000 133.813,00133.593,00

E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ

133.813,00133.593,00

133.593,0033904020 2021SETIC / Plano Anual de Capacitações de TIC 133.813,00 Repetido o valor do exercício 2021.Baixa 1,00 unidade 133.813,00Administração 7,9092,10Não Sim

Total Geral 2.921.269,91 5.305.283,00
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

1. Propósito   

  
2. Participantes   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Assunto   da   Reunião:   Reunião   extraordinária   do   Comitê   de   Governança   de   
TIC   (CGTIC)   -   iGovTIC-JUD   

Data   da   Reunião:   24/09/2021   14:00   às   16:00   
Local   da   Reunião:   Videoconferência   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   

Ricardo   Luís   
Espíndola   
Borges   

Gabinete   do   
Desembargador   
Ricardo   Luís   
Espíndola   Borges   

Desembargador   
Federal   do   
Trabalho   e   membro   
do   CGTIC,   
representante   do   
2º   grau   de   
jurisdição     

Assinado   
eletronicamente   

Luciano   
Athayde   Chaves   

2ª   Vara   do   Trabalho   
de   Natal   

Juiz   do   Trabalho   e   
membro   do   CGTIC,   
representante   do   
1º   grau   de   
jurisdição   

Assinado   
eletronicamente   

Márcio   de   
Medeiros   
Dantas   

Gabinete   da   
Diretoria   Geral   (DG)   

Diretor   Geral   de   
Secretaria   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Silvio   da   
Silva   Santiago   

Gabinete   da   
Presidência   (GP)   

Secretário   Geral   
da   Presidência   e   
membro   do   CGTIC   

Ausência   
justificada   

Marcelo   
Martins   Pinto   

Secretaria   de   
Tecnologia   da   
Informação   (SETIC)   

Secretário   de   TIC   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

João   Henrique   
Lins   Bahia   

Secretaria   da   
Corregedoria   
Regional   (SCR)   

Secretária   da   
Corregedoria   
Regional   e   membro   
do   CGTIC     
(em   substituição)   

Assinado   
eletronicamente   

Kleber   de   
Medeiros   
Teixeira   

Coordenadoria   de   
Gestão   de   Pessoas   
(CGP)   

Coordenador   de   
Gestão   de   Pessoas   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Karla   Sousa   da   
Motta   

Coordenadoria   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
(CGEST)   

Coordenadora   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   
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Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
3. Convidados   

  
  

4. Pauta   

  
5. Tópicos   Discutidos   e   Decisões   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Dirceu   Victor   
Monte   de   
Hollanda   

Divisão   de   
Governança   
Institucional   (DGI)   

Diretor   da   Divisão   
de   Governança   
Institucional   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Priscilla   
Soares   de   Lima   
Gatto   

Divisão   de   
Inteligência   (DINT)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Inteligência   e   
membro   do   CGTIC   

Ausência   
justificada   

Isabelle   
Bandeira   de   
Figueredo   
Souza   

Divisão   de   
Comunicação   Social   
(DCS)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Comunicação   Social   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Tarcísio   Pinto   
Câmara   

Setor   de   Apoio   à   
Governança   e   Gestão   
de   TIC   (SETIC\SEAGG)   

Chefe   do   setor   e   
Secretário   do   
CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Reunião   do   Comitê   de   Governança   de   TIC   (CGTIC),   cobrindo   os   seguintes   
tópicos:   

1. Validação   da   resposta   do   iGovTIC-JUD   2021   

1. Validação   da   resposta   do   iGovTIC-JUD   2021   
Informações   e   Situação   atual:   
  

O  Secretário  de  TIC  ratificou  o  envio  das  respostas  das  questões  do             
iGovTIC-JUD    ao   CGTIC   em   22/09/2021,   passível   de   alteração   até   27/09/2021.   
  

Em  seguida,  apresentou  a  minuta  do  formulário  do  iGovTIC-JUD,  respondido           
pela  SETIC,  para  apreciação  dos  membros  do  CGTIC,  com  destaque  para  a             
minuta  do  documento  com   CÁLCULO  DOS  QUANTITATIVOS  DA  FORÇA  DE  TRABALHO  DE             
TIC  utilizado  como  referência  para  responder  alguns  itens  que  tratam  deste            
assunto.   
  

Decisões:   
1.1. As   respostas   foram   ajustadas   em   reunião,   conforme   planilha   em   anexo.   
1.2. A  interpretação  do  quantitativo  de  força  de  trabalho  de  TIC  foi            

aprovada   conforme   anexo.   
1.3. Além  dos  advogados  e  procuradores,  foram  considerados  os  seguintes          

tipos   de   usuários   como   externos:   
■ Peritos,   por   atuarem   diretamente   no   PJe   atualmente.   
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6. Ações   
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ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

■ Aposentados  e  pensionistas,  por  fazerem  uso  de  serviços         
administrativos,  porém  com  demanda  menor  para  serem  considerados         
como   internos.   

1.4. Ficou  definido  desconsiderar  partes  como  usuários  externos,  que         
eram   computadas   nos   anos   anteriores.   

Ação   Responsável   Data   
1.       

Propósito:   Reunião   do   CGTIC   -   Aprovação   de   projetos   novos   
Data:   15/10/2021   
Horário:   10h   às   12h   
Local:   Videoconferência   
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iGovTIC-Jud 2021
Seção 1 - iGovTIC-Jud 2021
Domínio: Governança e Gestão de TIC

Estruturas Organizacionais e Macroprocessos

Pergunta 01: A coordenação dos macroprocessos e as funções gerenciais de TIC são executadas por servidores do quadro permanente do 
Órgão e em regime de dedicação exclusiva?

SEAGG\Gov Sobre a coordenação de macroprocessos de TIC. Ela é executada por: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: 60% a 85% de servidores do quadro permanente.

A interpretação do CGTIC foi de que a dedicação exclusiva trata de 
dedicação ao órgão. Nesse caso, todos os chefes da SETIC são de 
dedicação exclusiva, distinguindo-se apenas a questão de ser ou não 
do quadro.

Dos 5 coordenadores de macroprocessos de TIC, apenas 1 não é 
oriundo do TRT. Trata-se de Daniel que é oriundo do TRT7. Além 
disso, cabe citar que, apesar dos macroprocessos de SEINF e SEGS 
terem sido fundidos em um único macroprocesso na ENTIC-jUD 2021-
2026, mesmo que venha a considerar o SEGS abaixo do SEINF, ainda 
assim teria-se 1 de 4 coordenadores fora do quadro, caindo ainda na 
mesma faixa.

Reestruturar a SETIC visando melhores condições de gestão para os 
chefes, conforme PROAD 3464/2021. 

Redistribuir o servidor Daniel

SEAGG\Gov Sobre as funções gerenciais de TIC. Elas são executadas por: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: 60% a 85% de servidores do quadro permanente.

A interpretação do CGTIC foi de que a dedicação exclusiva trata de 
dedicação ao órgão. Nesse caso, todos os chefes da SETIC são de 
dedicação exclusiva, distinguindo-se apenas a questão de ser ou não 
do quadro.

Das 10 funçoes gerencias da SETIC, apenas 2 funções são executadas 
por servidores que não são do quadro permanente do TRT21. Neste 
caso, tratam-se de de Marcelo Pinto (TRT10) e a de Daniel (TRT7).

Reestruturar a SETIC visando melhores condições de gestão para os 
chefes, conforme PROAD 3464/2021

Redistribuir o servidor Daniel

Pergunta 02: Os processos de planejamento orçamentário de TIC, de gerenciamento de projetos de TIC e de gerenciamento de contratos de 
TIC são formalmente instituídos como normas de cumprimentos obrigatório; são executados de acordo com o seu ato constitutivo; e 
revisados anualmente e aperfeiçoado quando necessário?

SEAGG\Gov Sobre o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não É formalmente instituído.

Há práticas implantadas cobrindo as especificidades de TIC no 
contexto do orçamento, mas não há processo formal instituído. No 
entanto há projeto para Modelar Processo de Gestão Orçamentária 
de TIC (PROAD 5645/2017).

Projeto para Modelar Processo de Gestão Orçamentária de TIC 
(PROAD 5645/2017).

Não É executado conforme normativo.

Há práticas implantadas cobrindo as especificidades de TIC no 
contexto do orçamento, mas não há processo formal instituído. No 
entanto há projeto para Modelar Processo de Gestão Orçamentária 
de TIC (PROAD 5645/2017).

Projeto para Modelar Processo de Gestão Orçamentária de TIC 
(PROAD 5645/2017).

Não É revisado periodicamente.

Há práticas implantadas cobrindo as especificidades de TIC no 
contexto do orçamento, mas não há processo formal instituído. No 
entanto há projeto para Modelar Processo de Gestão Orçamentária 
de TIC (PROAD 5645/2017).

Projeto para Modelar Processo de Gestão Orçamentária de TIC 
(PROAD 5645/2017).

SEAGG\Gov Sobre o Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sim É formalmente instituído.
Considerando o processo 2.2.7-Gerir Projetos, listado na Cadeia de 
Valor do TRT21, bem como o ATO TRT21-GP Nº 373/2019.

Sim É executado conforme normativo. Considerando o ATO TRT21-GP Nº 373/2019.

Sim É revisado periodicamente.

Considerando que o fluxo do processo 2.2.7-Gerir Projetos está sendo 
revisado pela CGEST e demais partes interessadas, em reuniões 
semanais no contexto do projeto institucional de Implantação de 
Gestão de projetos.

SEAGG\Gov Sobre o Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sim É formalmente instituído.
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 711/2015, no âmbito institucional, 
inspirado pelas práticas de TIC, além do Ato TRT21-GP nº 384/2018.

Modelar processo Gerir Contratos do Tribunal no contexto do 
projeto de Implantação de Governança das Contratações. Pode ser 
necessário modelar processo específico de TIC caso haja 
especificidades na nova regulamentação de contratações de TIC, 
aguardada ainda em 2021.
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Sim É executado conforme normativo.

Não há instituição de fiscal administrativo para nenhum dos contratos 
de TIC, inclusive de mão de obra residente, apesar de a figura ser 
prevista tanto na PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 711/2015 como no Ato 
TRT21-GP nº 384/2018. No entanto, como a Resolução 182/2013 CNJ 
prevê a composição da equipe de gestão, "sempre que possível e 
necessário", foi considerado desconforme.

Não É revisado periodicamente.
O processo foi instituído em 2015 e pode ser alterado sempre que 
necessário, no entanto nunca houve alteração.

Modelar processo Gerir Contratos do Tribunal no contexto do 
projeto de Implantação de Governança das Contratações. Pode ser 
necessário modelar processo específico de TIC caso haja 
especificidades na nova regulamentação de contratações de TIC, 
aguardada ainda em 2021.

Políticas e Planejamento

SEAGG\Gov Pergunta 03: O Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD? JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não Não entregou Planos.

Planos publicados no Connect-JUS:
    TRT da 21ª Região - PDTIC 2021-2022
    TRT da 21ª Região - Plano Anual de Capacitação de TIC - Ano 2021
    TRT da 21ª Região - Plano de Contratações de STIC - Ano 2021 
(PCSTIC 2021)
    TRT da 21ª Região - Plano de Trabalho da ENTID-JUD 2021-2026

Não Entregou o Plano de Transformação Digital – PTD (Art. 15) e as ações estão sendo executadas.
No Plano de Trabalho, o PTD tem data para 2024, conforme grupos da 
ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda em 2021, se possível.

No Plano de Trabalho da ENTIC-JUD, o PTD tem data para 2024, 
conforme grupos da ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda 
em 2021, se possível.

Sim Entregou o Plano Anual de Capacitações de TIC - (Art. 27) e as ações estão sendo executadas. Plano anexo ao PDTIC 2021-2022 e publicado no Connect-JUS

Não
Entregou o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços - (Art. 36º) e as ações estão sendo 
executadas.

Há projeto, em execução, para Modelar Processo de Continuidade de 
Serviços Essenciais TIC (PROAD 5692/2017). Possivelmente, este 
projeto produzirá o Plano mencionado ainda em 2021.

Projeto Modelar Processo de Continuidade de Serviços Essenciais TIC 
(PROAD 5692/2017).

Não Entregou o Plano de Gestão de Riscos de TIC - (Art. 37º) e as ações estão sendo executadas.

O projeto Institucional Instituir e implementar a política de gestão de 
riscos institucionais, no âmbito do TRT21-RN (PROAD 5162/2019), 
que também envolveu os riscos de TIC, foi concluído, mas entregou a 
Política de Gestão de Riscos Institucional e Metodologia de Gestão de 
Riscos Institucionais, conforme TEP do projeto.
No Plano de Trabalho da ENTIC-JUD, está previsto concluir o Plano de 
Riscos ainda em 2021, conforme grupos da ENTIC.

No Plano de Trabalho da ENTIC-JUD, está previsto concluir o Plano de 
Riscos ainda em 2021, conforme grupos da ENTIC.

Sim Entregou o Plano de Trabalho da ENTIC - (Art. 45) e as ações estão sendo executadas. Plano publicado no Connect-JUS
Desdobrar ações do plano de trabalho em ações operacionais, para 
facilitar o monitoramento e a execução

SEAGG\Gov Pergunta 04: O Órgão possui Comitê de Governança de TIC instituído e atuante no acompanhamento de suas deliberações? JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: Possui Comitê com acompanhamento Bimestral.

Comitê instituído pelo ATO TRT21-GP Nº  143/2021.

Na reunião do dia 21/06/2021 (doc. 67 do PROAD 6554/2018, foi 
decidido que o CGTIC realizaria reuniões ordinárias quadrimestrais, 
no entanto, desde a constituição do CGTIC atual, houve várias 
reuniões em junho e julho e há calendário de reuniões mensais a 
partir de setembro.

Cogitar forma de monitoramento mensal das decisões, como forma 
de acompanhamnto prevista no Manual.

SEAGG\Gov Pergunta 05: O Órgão possui Comitê de Gestão de TIC instituído e atuante no acompanhamento de suas deliberações? JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: Possui Comitê com acompanhamento quinzenal.

O CGESTIC, instituído pela PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 524, de 
22/12/2016, realiza reuniões  ordinárias e de acompanhamento de 
projetos que ocorrem em intervalor de, aproximadamente, 15 dias 
entre elas.

SEAGG\Gov Pergunta 06: O Órgão possui PDTIC vigente e possui sua execução monitorada sistematicamente? JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: Possui PDTIC Vigente com monitoramento mensal.

PDTIC 2021-2022 aprovado pelo ATO TRT21- GP Nº 184/2021 de 
28/07/2021.

O PDTIC é monitorado considerando as reuniões do CGTIC e do 
CGESTIC, onde, neste último caso, o PDTIC é acompanhado 
mensalmente através da reunião mensal de acompanhamento de 
projetos de TIC.
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SEAGG\Gestão
Pergunta 07: Os artefatos de contratações do Plano vigente, desde que não tenham sido considerados sigilosos, são disponibilizados em local 
de fácil acesso no portal do Órgão, na internet, e no Repositório Nacional?

Sobre os artefatos do Plano de Contratações Vigente:

No Portal do Tribunal JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: Disponibiliza até 25% dos artefatos no Portal do Tribunal.

A questão faz referência aos artefatos de contratações em 
planejamento, conforme o manual da questão. Não há publicação em 
portal de nenhum documento de contratação enquanto ainda na fase 
de planejamento. Quando a licitação vai para a parte externa são 
publicados os documentos de EP e TR, porém apenas o BI foi licitação 
e estava em planejamento no final de junho/2021, de cerca de 15 
contratações iniciadas até final de junho/2021.

Publicar no portal de TIC todos os documentos de contratação (DOD, 
EP, TR etc.) do Plano de Contratações de Soluções de TIC, a partir de 
2022

No Repositório Nacional. JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: Não disponibiliza artefatos no Repositório Nacional.

Não havia a prática de lançamento dos documentos de contratação 
no CONNECT-JUS. Na verdade, a própria funcionalidade de cadastro 
diferenciado desses documentos foi lançada recentemente, no final 
do 1 semestre 2021

Publicar no Connect-JUS todos os documentos de contratação (DOD, 
EP, TR etc.) do Plano de Contratações de Soluções de TIC, a partir de 
2022

Transformação Digital

SEAGG\Gov Pergunta 08: Sobre o Plano de Transformação Digital (PTD): JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não O Órgão instituiu seu Plano de Transformação Digital.
No Plano de Trabalho o PTD tem data para 2024, conforme grupos da 
ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda em 2021, se possível.

Não O PTD é executado.
No Plano de Trabalho o PTD tem data para 2024, conforme grupos da 
ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda em 2021, se possível.

Não O PTD é revisado periodicamente.
No Plano de Trabalho o PTD tem data para 2024, conforme grupos da 
ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda em 2021, se possível.

Não A área de TIC contribui na concepção e nas revisões do Plano de Transformação Digital.
No Plano de Trabalho o PTD tem data para 2024, conforme grupos da 
ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda em 2021, se possível.

Não O PTD contém ações de transformação digital de serviços.
No Plano de Trabalho o PTD tem data para 2024, conforme grupos da 
ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda em 2021, se possível.

Não O PTD contém ações de integração de canais digitais.
No Plano de Trabalho o PTD tem data para 2024, conforme grupos da 
ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda em 2021, se possível.

Não O PTD contém ações de interoperabilidade de sistemas.
No Plano de Trabalho o PTD tem data para 2024, conforme grupos da 
ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda em 2021, se possível.

Não O PTD contém ações de estratégia de monitoramento.
No Plano de Trabalho o PTD tem data para 2024, conforme grupos da 
ENTIC, porém há intenção de conclui-lo ainda em 2021, se possível.

SESIF Pergunta 09: Em relação a Transformação Digital, as seguintes ações são realizadas? JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sim Padronização das tabelas unificadas.
O TRT21 usa as tabelas do CSJT, CNJ e unifica regionalmente no que é 
de sua competência

Não Criação de padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD.

Está em curso um mapeamento de dados pessoais, no escopo do 
projeto "Implementar os requisitos da LGDP" (PROAD 4036/2020), 
para identificação da necessidade de sua manutenção, conforme o 
caso.

Está em curso um mapeamento de dados pessoais, no escopo do 
projeto "Implementar os requisitos da LGDP" (PROAD 4036/2020), 
para identificação da necessidade de sua manutenção, conforme o 
caso.

Sim Utilização de padrões de assinaturas digitais.
Todas as aplicações desenvolvidas regionamente que requerem 
assinatura digital utilizam Certificado Digital

SESIF Pergunta 10: Dentro dos serviços oferecidos para a sociedade, quantos são disponibilizados de forma digital? JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: Entre 95% e 100% dos serviços possuem uma alternativa digital.
Não foram identificados serviços ao cidadão que sejam 
exclusivamente físico/analógico

SESIF Pergunta 11: Sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. CNJ nº 252/2020): JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: Não existem ações para instituir o Comitê.
Foi criado comitê do CSJT, conforme Acordo de Cooperação Técnica 
nº 85/2021, porém não há comitê no TRT21.

Não O Comitê possui ferramenta de comunicação própria (e-mail, aplicativo, Teams).

Não O Órgão desenvolveu nova funcionalidade em seus sistemas legados desde a aprovação da Resolução 335/2020.

Não O Órgão possui planejamento para integração de todos os seus sistemas judiciais à PDPJ-Br.
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Não As soluções do Órgão a serem integradas à PDPJ-Br atendem as condições do artigo 2 da Portaria CNJ nº 252/2020.

SESIF Pergunta 12: Sobre a "Justiça 4.0": JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sim O Órgão implementou o "Juízo 100% Digital"?
ATO TRT21-GP N. 165/2021 instituiu o Juízo 100% inicialmente em 2 
varas do interior

Sim O Órgão implementou o "Balcão Virtual"?
https://www.trt21.jus.br/balcao-virtual instituído pelo ATO TRT21-GP 
Nº 115/2021

Não O Órgão implementou o "Núcleo de Justiça 4.0"?
Não implementou e não há plano conhecido de fazê-lo. Monitorar 
decisão da CNJ ou CSJT se é aplicável à JT.

SESIF Pergunta 13: Existem ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020)? JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não O Órgão conta com soluções ou modelos de IA.
Utilizando o módulo Gemini para classificação de documentos 
processuais, no entando ainda não está em produção.

Sim Existem iniciativas para desenvolver modelos de IA.
A equipe de desenvolvimento começou a fazer capacitações 
relacionadas ao desenvolvimento de soluções com IA.

Sim A alta administração atua para incentivar na concepção de iniciativas de IA. Há iniciativa estratégica para implementação do IA

Não
O Órgão utiliza a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (Sinapses) com o objetivo de 
armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial? (Resolução CNJ nº 332/2020.)

Fizemos alguns poucos testes no ambiente de homologação por conta 
do treinamento em Sinapses do servidor (Júlio Pacheco). Além disso, o 
CODEX (pré-requisito do SINAPSES) já está em implantaçlão

Não O Órgão deposita os modelos de Inteligência Artificial desenvolvidos no Sinapses? (Resolução CNJ nº 332/2020)

Não
O Órgão possui processos para assegurar a realização de estudos, pesquisas, ensino e treinamentos de Inteligência 
Artificial livre de preconceitos. (Resolução CNJ 332/2020)

Atendimento e Suporte ao Usuário

SEGS Pergunta 14: Sobre o funcionamento da Central de Serviços de TIC: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sim As atividades são executadas de acordo com o seu ato constitutivo.
ATO TRT21-GP Nº 539/2016 instituiu a Política de Gerenciamento de 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.

Não Possui software de gestão de atendimento atualizado.
Temos software de gestão de atendimentos, porém está 
desatualizado e estamos em processo de aquisição/atualização em 
conjunto com outros tribunais.

Projeto de contratação do ITSM

Sim É realizada capacitação periódica dos atendentes.
Estão havendo capacitações dos servidores envolvidos e os 
terceirizados fazem capacitação interna

Não Possui FAQs atualizadas.

Não Pelo menos 95% dos atendimentos são realizados dentro do SLA ou ANO acordados. A meta atual a ser sugerida ao CGTIC ia ser de 92,5% Revisão o Catálogo de Serviços especialmente no SLA

SEGS
Pergunta 15: Sobre a Central de Atendimento aos Usuário de Soluções de TIC. Ela foi reconhecida, no ciclo do ano anterior, por excelência na 
prestação de seus serviços. Só serão contabilizados os valores Ótimo e Bom.

JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: Não foi realizada pesquisa no ciclo do ano anterior.
Este item não era explicitamente incluído na pesquisa de satisfação, 
até então.

Incluir item na pesquisa de satisfação institucional, porém CGEST 
informa que a pesquisa passará a ser bianual, por padronização 
nacional. Realizar pesquisa isolada na TIC para 2021, pois não haverá 
a institucional.

Pessoas

SEAGG\Gov Pergunta 16: Sobre os servidores gestores e técnicos: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não
Existem critérios objetivos formalmente instituídos para a escolha de líderes ocupantes de funções de 
coordenação e de gerência na área de TIC.

O projeto Implantar Gestão de Pessoas por Competências (PROAD 
5102/2019), em execução, prevê a seleção por competências. No 
entanto, não há confirmação de que este projeto venha a tratar tais 
critérios.

Não São definidas formalmente metas específicas para os gestores e técnicos de TIC.
Não há no atual modelo de avaliação de desempeho o acordo de 
metas. Há meta unificada na SETIC para técnicos, mas pouco medida 
para presencial, e não é aplicada para chefes.
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Não
Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, dos critérios de desempenho exigidos aos servidores 
lotados na área de TIC.

Não se sabe se o projeto Implantar Gestão de Pessoas por 
Competências (PROAD 5102/2019) estabelecerá os critérios de 
desempenho exigidos aos servidores.

Não
Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as 
unidades que compõem a área de TIC.

As competências gerenciais e técnicas, bem como os critérios de 
revisão, estão sendo definidas no contexto do projeto Implantar 
Gestão de Pessoas por Competências (PROAD 5102/2019).

Implantar Gestão de Pessoas por Competências (PROAD 5102/2019).

SEAGG\Gov Pergunta 17: Sobre os servidores da área de TIC: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não
O Órgão possui quadro permanente de servidores de TIC compatível com a demanda, com o referencial mínimo 
estabelecido no Guia Estratégico de TIC do Poder Judiciário.

Conforme cálculo atualizado de Quantitativo de cargos de TIC 
necessários o TRT21 ainda possui quantidade de servidores de TIC de 
carreira abaixo do MINIMO NECESSARIO DE SERVIDORES DO QUADRO 
PERMANENTE.

Há proposta de Conversão de cargos para TIC protocolada (PROAD  
3464/2021), bem como projeto aprovado para Adequar Quantitativo 
de Pessoal de TIC (PROAD 4634/2019).

Conversão de cargos para TIC (PROAD  3464/2021) e projeto para 
Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC (PROAD 4634/2019).

Não
O Órgão busca implementar instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC, 
propiciando oportunidades de crescimento profissional e a retenção de talentos.

Há proposta de Política de Gestão de Pessoas de TIC protocolada 
(PROAD  3464/2021), bem como projeto aprovado para Instituir 
Política de Gestão de Pessoas de TIC (PROAD 4633/2019).

Há proposta de Política de Gestão de Pessoas de TIC protocolada 
(PROAD  3464/2021), bem como projeto aprovado para Instituir 
Política de Gestão de Pessoas de TIC (PROAD 4633/2019).

Não
O Órgão realiza análise de rotatividade com o objetivo de reduzir a evasão de servidores de TIC do quadro 
permanente.

Há proposta de Política de Gestão de Pessoas de TIC protocolada 
(PROAD  3464/2021), bem como projeto aprovado para Adequar 
Quantitativo de Pessoal de TIC (PROAD 4634/2019).

Há proposta de Política de Gestão de Pessoas de TIC protocolada 
(PROAD  3464/2021), bem como projeto aprovado para Adequar 
Quantitativo de Pessoal de TIC (PROAD 4634/2019).

Domínio: Gerenciamento de Serviços de TIC

Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem

SEINF Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de TIC: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sim
São disponibilizados links de comunicação entre as unidades e o Órgão suficientes para suportar o tráfego de 
dados e garantir a disponibilidade com comprometimento máximo de 80% da capacidade total dos links.

Possuímos links de 30Mbps que atualmente atende as demandas das 
unidades do Orgão. Não possuíos redundância para esses links. 

Sim
São disponibilizados links de internet redundantes para o Órgão, com operadoras distintas, com 
comprometimento máximo de 80% da capacidade total dos links.

Poussímos dois links de Internet, um de 200Mbps (Tely) e outro de 
100Mpbs (Aloo Telecom).

Sim
É disponibilizada solução de armazenamento de dados e respectivos softwares de gerência, em que a capacidade 
líquida não ultrapasse 80% do limite máximo de armazenamento.

Sim
É disponibilizado parque de equipamentos servidores suficientes para atender às necessidades de processamento 
de dados dos sistemas e serviços do órgão, com comprometimento médio de até 80% de sua capacidade máxima, 
e em número adequado para garantir disponibilidade em caso de falha dos equipamentos.

Atualmente nosso parque para os prinicipais sistemas do Tribunal 
estão com comprometimentode 76%. Esse percentual garante a 
disponibilidade em caso de falha de um equipamento apenas.

O comprometimento de 76% é em relação à capacidade de memória 
total dos dispositivos. Assim, temos levantado o custo de aquisição 
de novos módulos de memória, visando reduzir esse 
comprometimento.

Não
É disponibilizada solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações 
digitais armazenadas. Existe cópia do backup em local distinto do local primário do Órgão, de modo a prover 
redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre.

Possuímos três níveis de backup, sendo que o terceiro nível (fita) fica 
localizado fora do datacenter principal. Todavia, essa outra 
localilzação ainda é no mesmo site.

Já existe um projeto para adequação de um local em um site fora do 
Tribunal, mas pertencente ao TRT21, visando condicionar os 
equipamentos do backup principal.

Sim
É disponibilizado ambiente de Data Center com os requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade 
estabelecidos em normas nacionais e internacionais. Possuímos uma sala cofre da ACECO certificada.

Não Existe réplica do Data Center em local seguro em prédio distinto do Data Center Principal.
AInda não possúimos essa infraestrutura.

Com a implementação de um site para o backup principal, faremos 
um estudo para ver a possibilidade de transformá-lo em um 
ambiente de réplica dos sistemas mais importantes do Tribunal.

SEINF Pergunta 19: Sobre o provedor de serviços em nuvem: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não
Provê serviços de autoscaling, permitindo que as soluções tenham acesso automático a maior quantidade de 
recursos computacionais, em função da demanda.

O TRT21 só possui os seguintes serviços em nuvem, que não cobrem 
os requisitos da questão no contexto de autoscaling (Infraestrutura 
como Serviço - IaaS):
- Google (Colaboração)
- Zoom (Videoconferência)

Não
Os serviços prestados são portáveis para outros provedores, sem possibilidade de aprisionamento (lock-in), salvo 
quando justificável tecnicamente e autorizados formalmente pelo Órgão.

Esta questão trata de IaaS, que não é contratada pelo TRT21

Não
O nível mínimo de serviço de disponibilidade das instâncias é igual ou superior a 99,741% para cada período de 1 
mês.

Esta questão trata de IaaS, que não é contratada pelo TRT21

Não O serviço em nuvem permite a construção e execução de containers, como o Docker. Esta questão trata de IaaS, que não é contratada pelo TRT21

Não
O serviço de balanceamento de carga em nuvem é escalável, permite a realização de health check, fornece failover 
automático, permite o direcionamento do tráfego para o ponto de extremidade com a menor latência de rede 
para o usuário.

Esta questão trata de IaaS, que não é contratada pelo TRT21

Não
O Órgão possui um ou mais profissionais, servidores ou terceirizados, capacitados para realizar a análise e 
definição dos cenários apropriados, execução dos procedimentos de configuração, migração/implantação, testes, 
colocação em produção e acompanhamento/monitoramento do serviço em produção.

Esta questão trata de IaaS, que não é contratada pelo TRT21
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Não
As aplicações do Órgão provisionadas em nuvem possuem Matrizes de Riscos e Planos de Saída criados e 
atualizados.

Esta questão trata de IaaS, que não é contratada pelo TRT21

Não
O serviço de Web Application Firewall em nuvem fornece proteção sem modificar o código de back-end, fornece 
monitoramento das aplicações web contra-ataques usando um log em tempo real, permite a personalização de 
regras.

Esta questão trata de IaaS, que não é contratada pelo TRT21

Não

O serviço de backup em nuvem permite alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup, 
permite a transmissão segura e o armazenamento dos dados criptografados, permite transferência de dados 
ilimitada, tanto para backup quanto para restore, fornece sistema de alertas para falhas no processo de backup, 
ou consistência dos arquivos, os dados são persistidos com redundância de cópias dos dados em equipamentos de 
hardware diferentes.

Esta questão trata de IaaS, que não é contratada pelo TRT21

Não
O serviço de auditoria e análise de logs em nuvem, permite a construção de consultas para analisar os dados 
coletados, permite o armazenamento dos logs por períodos superiores a 1 ano.

Esta questão trata de IaaS, que não é contratada pelo TRT21

SEINF Pergunta 20: Sobre a prestação de serviços em nuvem: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não O Órgão conta com plataforma de serviços em nuvem. Não disponibilizamos serviço em nuvem

Não Atende os requisitos de segurança da informação alinhados com as diretrizes do CNJ.

Não Conta com proteção de dados alinhados com as diretrizes do CNJ.

Não Conta com ações para migrar serviços antigos para serviços em nuvem.

Não Conta com ações para que novos serviços já sejam iniciados como serviços em nuvem.

SEAGG\Gov Pergunta 21: Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados? JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não O processo de gerenciamento de ativos de TIC.
O processo 3.5.5-Gerir configuração de ativos de TIC foi formalizado 
recentemente, mas não encontra-se implantado.

Requer o Projeto de contratação do ITSM para implantar o processo 
adequadamente

Não O processo de gerenciamento de capacidade de TIC.
Há projeto para modelar o Processo de Gerenciamento de 
Capacidade de TIC (PROAD 5700/2017)

Há projeto para modelar o Processo de Gerenciamento de 
Capacidade de TIC (PROAD 5700/2017)

Não O processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC.
Há projeto para modelar Processo de Gerenciamento de 
Disponibilidade de TIC (PROAD 5697/2017)

Há projeto para modelar Processo de Gerenciamento de 
Disponibilidade de TIC (PROAD 5697/2017)

Sim O processo de gerenciamento de incidentes de TIC.
Processo 3.4.5-Gerir incidentes (de TIC) está implantado e tem tido 
revisão anual de DCP e práticas.

Sim O processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC.
Processo 3.5.4-Gerir liberação e implantação de TIC revisado e 
implantado recentemente.

Sim O processo de gerenciamento de mudanças de TIC.
Processo 3.5.3-Gerir mudanças de TIC revisado e implantado 
recentemente.

Não O processo de gerenciamento de problemas de TIC.
Há projeto para Implantar processo Gerir Problemas de TIC (PROAD 
2345/2020)

Há projeto para Implantar processo Gerir Problemas de TIC (PROAD 
2345/2020)

Sim O processo de gerenciamento de requisições de TIC.
Processo 3.4.4-Gerir requisições (de TIC) está implantado e tem tido 
revisão anual de DCP e práticas.

Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados

SESI Pergunta 22: Sobre o Comitê de Segurança da Informação do Órgão (Resolução CNJ nº 396/2021): JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: O comitê se reúne pelo menos semestralmente de forma a atuar de maneira preventiva aos riscos. PROAD 5223/2019

SESI
Pergunta 23: Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais 
instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Resolução CNJ nº 396/2021):

Item 1: Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não
Existem ações para implementar, elevar e manter o nível de segurança das infraestruturas críticas e especialmente 
os itens dispostos no Artigo 11.

Dos 12 incisos do artigo, talvez possamos justificar iniciativas de 
apenas 3 deles, quais sejam: VI, XI, XII A definir

Não
Existem ações para realizar a governança da segurança da informação e especialmente os itens dispostos no Artigo 
19.

Dos 7 incisos do artigo, podemos justificar apenas iniciativas de 3 deles:
IV – promover ações de capacitação
VI – coordenar e executar as ações de segurança da informação
VII – aplicar as ações corretivas e disciplinares A definir

Item 2: O Órgão implementou os protocolos e/ou criou planos de ação para implementar os  manuais publicados como anexos da Portaria CNJ nº 162/2021: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não O Órgão implementou o Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPINC-PJ). Ainda não implantado A definir

Não O Órgão implementou o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ). Ainda não implantado A definir

Não O Órgão implementou o Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIILC-PJ). Ainda não implantado A definir

Não O Órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC. Ainda não implantado A definir
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Não
O Órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças 
Cibernéticas e Confiança Digital. Ainda não implantado A definir

Não O Órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades. Ainda não implantado A definir

Não
O Órgão criou plano de ação para implementar os itens do Manual de Política de Educação e Cultura em 
Segurança Cibernética do Poder Judiciário (PECSC-PJ).

SESI Pergunta 24: Sobre o Plano de Gestão de Riscos de TIC: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sim É formalmente instituído. PROAD 5162/2019

Sim Os processos foram definidos. PROAD 5162/2019

Não É executado.
PROAD 5162/2019. A metodologia de gestão de riscos será 
implantada de forma gradativa, conforme TEP do projeto

Implantar a metodologia de gestão de riscos, que será implantada de 
forma gradativa, conforme TEP do projeto

Sim É revisado periodicamente. PROAD 5162/2019. O processo foi definido em 2020.

SESI Pergunta 25: Sobre a Política de Segurança da Informação (PSI): JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sim É formalmente instituída. Res. TRT 21/2010

Sim É executada. Ferramentas de controle de acesso, ações de conscientização etc

Sim É revisado periodicamente. Reuniões do CGSI ref. exceções e/ou desvios, atos GP etc

Sistemas de Informação

SESIF
Pergunta 26: O Órgão conta com ações para adequar os seus sistemas de informação, aos padrões de interoperabilidade estabelecidos pelo 
CNJ.

JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Resposta: Os padrões são utilizados em 90% a 100% das integrações entre sistemas nos processos judiciais.
O TRT21 só utiliza o PJe para sistema de processo judicial, que já 
atende nacionalmente aos padrões de interoperabilidade.

SESIF Pergunta 27: Sobre o processo de desenvolvimento e sustentação de sistemas: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Não Existe um processo formalmente instituído. Projeto de instituição do processo está em andamento. Projeto de instituição do processo está em andamento.

Não O processo é revisado periodicamente. Projeto de instituição do processo está em andamento. Projeto de instituição do processo está em andamento.

Não As equipes de projeto estão capacitadas no processo de desenvolvimento e sustentação. Projeto de instituição do processo está em andamento. Projeto de instituição do processo está em andamento.

Não Os projetos de desenvolvimento estão aderentes ao processo de desenvolvimento e sustentação. Projeto de instituição do processo está em andamento. Projeto de instituição do processo está em andamento.

SESIF Pergunta 28: Sobre as soluções de TIC: JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sim O Órgão possui um catálogo (portfólio) de soluções de TIC formalmente instituído.
Existe inventário de sistemas aprovado pelo CGTIC, porém atualmente 
sem previsão normativa de competência para aprovação de novas 
versões.

Instituir processo de gestão de portfólio de soluções de TIC

Não Existe normativo que define papéis e responsabilidades no ciclo de vida das soluções de TIC.
Existe inventário de sistemas aprovado pelo CGTIC, porém atualmente 
sem previsão normativa de competência para aprovação de novas 
versões.

Instituir processo de gestão de portfólio de soluções de TIC

Sim
A área negocial é responsável por receber, avaliar e priorizar as demandas referentes ao negócio de uma solução 
de TIC.

O processo de mudanças instituiu a competência do proprietário do 
ativo para fazer a solicitação e validação de melhorias, porém sua 
designação está para ser gerida através de requisições a serem 
lançadas no catálogo de serviços.

Instituir processo de gestão de portfólio de soluções de TIC

SESIF Seção 2 - Dados Gerais do Órgão
Inovação e Inteligência Artificial

Resposta JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Pergunta 1 O órgão utiliza a ferramenta CODEX? Não
CODEX está em implantação através de Requisição de Mudança 
(RdM), visando coleta de dado do PJe para o Datajud

Pergunta 2 O CODEX está coletando dados processuais de todos os sistemas processuais? Não
CODEX está em implantação através de Requisição de Mudança 
(RdM), visando coleta de dado do PJe para o Datajud

Pergunta 3 Há profissionais com conhecimento negocial do CODEX? Não
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Pergunta 4 Há profissionais com conhecimento técnico do CODEX? Não

Pergunta 5 Há profissionais com conhecimento técnico na plataforma Sinapses? Sim
1 servidor (Júlio César) do SESIF já foi capacitado em SINAPSES e há 
outros 2 servidores (Lirisnei e Raphael) em capacitação.

Pergunta 6 O Órgão possui unidade que utiliza a plataforma Sinapses nas suas atividades diárias? Não

Pergunta 7 Quantos modelos de IA foram testados na plataforma Sinapses no período de agosto de 2020 até agosto de 2021? - 2-                                                          Treinados na ocasião do treinamento em Sinapses no ambiente de 
homologação.

SEAGG\Gov Força de Trabalho de TIC

Resposta JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Pergunta 8 Quantitativo de cargos de TIC do quadro permanente do Órgão. - 36-                                                        

Conforme planilha de pessoal de TIC, considerando: 
Especialidade: Tecnologia da Informação, Instalações Lógicas e 
Elétricas e Digitadora.
Situação: Quadro Permanente e Permutado com cargo de TIC 
(Endrigo e Daniel). Nesse caso, considerando que essas permutas são 
com cargos de TIC.
O cargo de Danilo não entrou na contagem, pois ele está removido 
sem contrapartida.
Foi incluído um cargo convertido em 20/09/2021 ATO TRT/GP N.º 
222/2021

Pergunta 9
Quantitativo de cargos necessários de TIC do quadro permanente do órgão, segundo o Guia da Estratégia Nacional 
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

- 45-                                                        
Considerando o cálculo realizado e registrado na planilha de 
Quantitativo de cargos de TIC necessários.

Pergunta 10 Quantitativo de cargos de TIC ocupados por servidores de TIC no quadro permanente do Órgão. - 35-                                                        
Todos os cargos de TIC do quadro permanente do órgão encontram-
se ocupados.

Pergunta 11 Quantitativo de cargos de TIC vagos do quadro permanente do Órgão. - 1-                                                          
Foi incluído um cargo convertido em 20/09/2021 ATO TRT/GP N.º 
222/2021

Pergunta 12 Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC (TUlnt), segundo o Guia da ENTIC-JUD. - 799-                                                      
Considerando as informações atualizadas na planilha de Quantitativo 
de cargos de TIC necessários.

Pergunta 13
Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal. (TUExt), 
segundo o Guia da ENTIC-JUD.

- 5.171-                                                   
Considerando as informações atualizadas na planilha de Quantitativo 
de cargos de TIC necessários

Pergunta 14 Total de Usuários de Recursos de TIC (TURTIC), segundo o Guia da ENTIC-JUD. - 1.316-                                                   
Considerando o cálculo realizado e registrado na planilha de 
Quantitativo de cargos de TIC necessários.

SEAGG\Gestão Execução orçamentária e financeira de TIC.

Resposta JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Pergunta 15 Valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão. R$ 6.582.250,94
Considerado o valor programado atualizado ao final do ano, visto que 
no manual solicita o valor total disponível em conta para TIC

Pergunta 16
Valor total do orçamento de custeio de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão em 
custeio.

R$ 2.075.499,22
Considerado o valor programado atualizado ao final do ano, na linha 
que totaliza custeio: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Pergunta 17
Valor total do orçamento de TIC aprovado (disponibilizado em conta para o exercício) para o órgão em 
investimento.

R$ 4.506.751,72
Considerado o valor programado atualizado ao final do ano, na linha 
que totaliza custeio: 4 - INVESTIMENTOS

Pergunta 18 Valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em custeio. R$ 2.019.835,53
Considerado o valor liquidado atualizado ao final do ano, na linha que 
totaliza custeio: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Pergunta 19 Valor total do orçamento de TIC executado (pago) pelo órgão em investimento. R$ 3.825.910,64
Considerado o valor liquidado atualizado ao final do ano, na linha que 
totaliza custeio: 4 - INVESTIMENTOS

Pergunta 20 Valor total do orçamento de TIC inscrito pelo órgão em restos a pagar. R$ 736.504,69
Valor obitido da soma das entradas de RAP para a SETIC conforme 
relatório de RAP do SIGEO

Pergunta 21 Valor total do orçamento para "segurança cibernética e da informação", conforme dispõe a Resolução 396/2021. R$ 0,00
Não havia ainda a prática de discriminação do orçamento de 
segurança da informaçaõ em rubrica específica, conforme parágrafo 
único do Art. 31. da Resolução CNJ 396/2021

SEAGG\Gestão Aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC.

Resposta JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Pergunta 22
 Quantitativo de contratos assinados/prorrogados ou notas de empenho emitidas de aquisições de bens e de 
serviços de TIC.

- 21-                                                        Valor obtido da análise da planilha de contratos da SETIC, analisando 
os contratos celebrados ou prorrogados em 2020.

Pergunta 23  Quantitativo de contratos assinados ou notas de empenho emitidas de aquisições de bens de TIC. - 8-                                                          Valor obtido da análise da planilha de contratos da SETIC, analisando 
os contratos celebrados ou prorrogados em 2020.

Pergunta 24  Quantitativo de contratos assinados/prorrogados para prestação de serviços de TIC. - 13-                                                        Valor obtido da análise da planilha de contratos da SETIC, analisando 
os contratos celebrados ou prorrogados em 2020.

SESIF Sistemas de informação que sustentam a atividade precípua do Órgão.

Pergunta 25 Relacione os sistemas judiciais (sistema de processamento de informações e prática de atos processuais) utilizados atualmente pelo órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente:
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Nome do Sistema Adquirido / Desenvolvido JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Processo Judicial Eletrônico - Pje
Desenvolvido externamente pelo 

órgão
Desenvolvido externamente pelo CNJ-CSJT

Sistema de Audiência - AUD
Desenvolvido externamente pelo 

órgão
Desenvolvido externamente pelo TRT4

Sistema de Cálculo do PJe - PjeCalc
Desenvolvido externamente pelo 

órgão
Desenvolvido externamente pelo CNJ-CSJT

Sistema de Controle de Depósito - Garimpo
Desenvolvido internamente pelo 

órgão
Desenvolvido internamente pelo TRT21

Controle de Audiências Unificado - CAU
Desenvolvido internamente pelo 

órgão
Desenvolvido internamente pelo TRT21

SESIF Sistemas de informação que sustentam a atividade administrativa do Órgão.

Pergunta 26
Relacione os sistemas administrativos utilizados atualmente pelo Órgão e informe se foram adquiridos ou 
desenvolvidos interna ou externamente: 

Nome do Sistema Adquirido / Desenvolvido JUSTIFICATIVA AÇÃO INTERNA

Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP
Desenvolvido externamente pelo 

órgão Desenvolvido pelo CSJT

Processo Administrativo Eletrônico - PROAD
Desenvolvido externamente pelo 

órgão Desenvolvido pelo TRT12

Sistema de Gestão Orçamentária - SIGEO
Desenvolvido externamente pelo 

órgão Desenvolvido pelo TRT20/CSJT

Sistema de Controle de Materiais e Patrimônio - SCMP
Desenvolvido externamente pelo 

órgão Desenvolvido pelo TRT24

SAGE - Sistema de Apoio Gerencial
Desenvolvido internamente pelo 

órgão Desenvolvido pelo TRT21
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CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA
FORÇA DE TRABALHO DE TIC

Quadro Permanente de Servidores
Referenciais Mínimos

(Res. CNJ nº 370/2021 - ENTIC-JUD)

Data de referência: 20 de setembro de 2021.

Este levantamento reflete interpretação do CGTIC registrada em reunião de 24/09/2021, referente à computação dos 
quantitativos mínimos para atendimento do Guia da ENTIC-JUD, versão de 20/10/2020, previsto na Resolução CNJ nº 

370/2021 (ENTIC-JUD)”, o qual mantém o mesmo entendimento da Resolução CNJ nº 211/2015.

TOTAL DE USUÁRIOS DE 
RECURSOS DE TIC

(TURTic)

MÍNIMO DA FORÇA DE TRABALHO 
DE TIC (EFETIVOS, 
COMISSIONADOS E 

TERCEIRIZADOS)

MINIMO NECESSARIO DE 
SERVIDORES DO QUADRO 

PERMANENTE

1342 69 45

Considerando (1)(2)(3): Considerando TURTic entre 
501 e 1.500 usuários de TIC):

Considerando TURTic entre 
501 e 1.500 usuários de TIC):

TUInt (2) = 799
TUExt (3) = 5426 (4,00% * TURTic) + 15 (2,60% * TURTic) + 9,75

TURTIC (1) = 799 + (5426*0,10)

(1) Para aferição do quantitativo de usuários internos e externos de recursos de TlC, a ser aplicada no cálculo das faixas 
acima, foi considerada a seguinte fórmula constante no Guia de ENTIC-JUD:

TURTic= TUInt+ (TUExt* 0,10)
TURTic: Total de Usuários de Recursos de TIC
TUInt: Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC
TUExt: Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de
cada Tribunal.

(2) Para aferição do parâmetro TUInt, considerou-se as seguintes informações:
Usuários internos

596 Servidores
Informações do Sistema de Recursos Humanos (Dados de 20/09/2021), 
conforme chamado 9925155 Magistrados

84 Estagiários

64 Terceirizados Terceirizados com conta de acesso (Dados SEINF de 14/09/2021), conforme 
chamado 99249

799 TUInt

(3) Para aferição do parâmetro TUExt, considerou-se:
Usuários externos

4965 Advogados Número de Advogados de 1º ou 2º grau que protocolaram o PJe nos últimos 24 
meses (Dados SESUS de 21/09/2021), conforme chamado 99641

175 Procuradores Número de Procuradores de 1º ou 2º grau que protocolaram o PJe nos últimos 24 
meses (Dados SESUS de 21/09/2021), conforme chamado 99641

31 Peritos Número de Peritos que protocolaram o PJe nos últimos 24 meses (Dados SESUS 
de 21/09/2021)

204 Aposentados Aposentados (servidores e classistas). Dados do SEACS de 20/09/2021.
51 Pensionistas Pensionistas na folha. Dados do SEACS de 20/09/2021.

0 Partes

Número de Partes de processos judiciais habilitadas como usuários do PJe (para 
uso pelo JTe), ou seja, 'aqueles que tinham login e senha cadastrados, que 
estavam com a informação de que utilizam senha e que possuem meio de 
contato e-mail cadastrado no sistema (retirando os que não são advogado, perito, 
magistrado e procurador)' (Dados SESUS de 21/09/2021)

5426 TUExt
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

1. Propósito   

  
2. Participantes   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Assunto   da   Reunião:   Reunião   extraordinária   do   Comitê   de   Governança   de   
TIC   (CGTIC)   -   Projetos   de   TIC   

Data   da   Reunião:   15/10/2021   10:00   às   12:00   
Local   da   Reunião:   Videoconferência   

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   

Ricardo   Luís   
Espíndola   
Borges   

Gabinete   do   
Desembargador   
Ricardo   Luís   
Espíndola   Borges   

Desembargador   
Federal   do   
Trabalho   e   membro   
do   CGTIC,   
representante   do   
2º   grau   de   
jurisdição     

Assinado   
eletronicamente   

Luciano   
Athayde   Chaves   

2ª   Vara   do   Trabalho   
de   Natal   

Juiz   do   Trabalho   e   
membro   do   CGTIC,   
representante   do   
1º   grau   de   
jurisdição   

Assinado   
eletronicamente   

Francisco   
Canindé   da   
Silva   

Gabinete   da   
Diretoria   Geral   (DG)   

Diretor   Geral   de   
Secretaria   e   
membro   do   CGTIC   
(em   substituição)   

Assinado   
eletronicamente   

Silvio   da   
Silva   Santiago   

Gabinete   da   
Presidência   (GP)   

Secretário   Geral   
da   Presidência   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Marcelo   
Martins   Pinto   

Secretaria   de   
Tecnologia   da   
Informação   (SETIC)   

Secretário   de   TIC   
e   membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Keilia   Melo   de   
Morais   

Secretaria   da   
Corregedoria   
Regional   (SCR)   

Secretário   da   
Corregedoria   
Regional   e   membro   
do   CGTIC     

Assinado   
eletronicamente   

Kleber   de   
Medeiros   
Teixeira   

Coordenadoria   de   
Gestão   de   Pessoas   
(CGP)   

Coordenador   de   
Gestão   de   Pessoas   
e   membro   do   CGTIC   

Ausente   
justificadamente  

Karla   Souza   
da   Motta   

Coordenadoria   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
(CGEST)   

Coordenadora   de   
Planejamento   e   
Gestão   Estratégica   
e   membro   do   CGTIC     

Assinado   
eletronicamente   
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
3. Convidados   

  
4. Pauta   

  
5. Tópicos   Discutidos   e   Decisões   

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

Dirceu   Victor   
Monte   de   
Hollanda   

Divisão   de   
Governança   
Institucional   (DGI)   

Diretor   da   Divisão   
de   Governança   
Institucional   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Priscilla   
Soares   de   Lima   
Gatto   

Divisão   de   
Inteligência   (DINT)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Inteligência   e   
membro   do   CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Isabelle   
Bandeira   de   
Figueredo   
Souza   

Divisão   de   
Comunicação   Social   
(DCS)   

Diretora   da   
Divisão   de   
Comunicação   Social   
e   membro   do   CGTIC   

Ausente   
justificadamente  

Nome   Entidade/Unidade   Função   Assinatura   

Tarcísio   Pinto   
Câmara   

Setor   de   Apoio   à   
Governança   e   Gestão   
de   TIC   (SETIC\SEAGG)   

Chefe   do   setor   e   
Secretário   do   
CGTIC   

Assinado   
eletronicamente   

Reunião   do   Comitê   de   Governança   de   TIC   (CGTIC),   cobrindo   os   seguintes   
tópicos:   

1. Aprovação   de   novos   projetos   

1. Aprovação   de   novos   projetos   
Informações   e   Situação   atual:   
O  Secretário  do  CGTIC  apresentou  o   Documento  de  Viabilidade  de  Demanda            
(DVD)  com  os  projetos  de  TIC  que  aguardam  aprovação  do  comitê,  destacando             
que,  dentre  os  projetos  listados,  aquele  que  refere-se  à  Contratação           
Solução  de  Gestão  de  Serviços  (ITSM)  encontra-se  com  o  Documento  de  Análise             
da   Demanda   (DAD)   em   andamento.   
Decisões:   
1.1. Os  projetos  mencionados  foram  deliberados  em  reunião,  conforme         

anexo.   
1.2. Optou-se  por  usar  a  categorização  dos  projetos  já  da  Metodologia  de            

Priorização  de  Projetos  do  Tribunal,  porém  definindo-se  a  ordem  de           
prioridade  independente  da  categoria,  deixando  assim  de  usar  os          
“slots”    como   anteriormente.   

1.3. Quanto  à  demanda  para  Contratar  Solução  de  Gestão  de  Serviços           
(ITSM),  o  CGTIC  analisou  a  demanda  e  se  mostrou  favorável  à            
aprovação  do  projeto  para  todo  o  TRT21  estimado  em  torno  de  R$             
1600.000,00  anual,  porém  aguardando  o  envio  do  DAD  por  FRAD  para            
aprovação  efetiva,  desde  já  categorizando-o  como  tático  e         
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PODER   JUDICIÁRIO   

JUSTIÇA   DO   TRABALHO   
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   21ª.   REGIÃO   

  
Ata   de   Reunião   –   ATA   

  
6. Ações   

  
7. Data(s)   da(s)   Próxima(s)   Reunião(ões)   

  

ATAv1.4     
  

SETIC   –   Secretaria   de   Tec ologia   da   I for ação   e   Co u icação   
  

Missão:    Promover   justiça   com   eficiência   e   celeridade,   
contribuindo   para   a   paz   social   e   o   fortalecimento   da   cidadania.  

priorizando  acima  do  projeto  para  Adquirir  Solução  PAM  -          
Gerenciamento  de  Privilégio  de  Acesso  (Contratação  Nacional  2021         
TRT14).   

Ação   Responsável   Data   
1.       

Propósito:   Reunião   extraordinária   do   CGTIC   -   Aprovação   do   Plano   de   Gestão  
de   Riscos   de   TIC.   

Data:   05/11/2021   
Horário:   14h   às   16h   
Local:   Videoconferência   
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DVDv1.0 Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) Página 1

Documento de Viabilidade de Demanda (DVD) Data da deliberação:

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) 15/10/2021

Oficialização da demanda - DOD 
(área demandante)

Análise da demanda - DAD 
(SETIC)

Deliberações CGTIC

Processo
Data do 

DOD
Área

Demandante
Patrocinador Nome do Projeto Descrição suscinta

Data do 
DAD

Valor Estimado

Encaminhamento:
Aprovado
Rejeitado
Aguardar

Categorização:
Estrategico

Tático
Operacional

Ordem de
 Prioridade

( 1 )

Comentários
(opcional)

PROAD 
4546/2020

30/11/2020 SGP Presidência Contratar Rede WiFi
Trata-se da implantação e disponibilização de rede WIFI no 

TRTda 21ª Região, para acesso pelos magistrados, 
servidores e jurisdicionados.

25/05/2021  R$ 733,034.10    Aprovado Tático

Acima do 
projeto 

"Modernização 
da 

infraestrutura 
de cabeamento 

estruturado
do prédio da 

Corte do 
Complexo 
Judiciário 

Trabalhista 
Ministro 
Francisco 
Fausto", 

idealmente 
substituindo-o 
no PCSTIC 2022

O CGTIC aprova o projeto 
integral, solicitando que a ordem 
de execução seja reavaliada por 

ocasião do início do projeto, 
seguindo a implantação inicial 

definida pelo despacho 
presidencial (esclarecendo ainda 
que a prioziação da Corte estaria 
condicionada a ser uma solução 

para evitar o cabeamento 
estruturado daquele prédio) e, 

após isso, seria priorizado o 
prédio das varas de Natal, varas 

de Mossoró, demais varas, sendo 
o depósito por último.

( 1 ) A ordem de prioridade deve usar letras para inserir um projeto entre os demais já aprovados. Ex: Para incluir um projeto entre as posições 20 e 21, indique a órdem de prioridade 20A.

Para ver a lista completa de projetos já aprovados, clique no link abaixo (mesmo login e senha da rede e requer VPN):

Projetos de TIC (em aberto) conforme priorizados

PROAD 6554/2018. DOC 73. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.ZVBK.VMCV:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 73.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 30/11/2021)



16/11/2021 14:33 E-mail de Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região - FRAD CGTIC - Projeto: Contratar Solução de Gestão de Serviços (IT…

https://mail.google.com/mail/u/3/?ik=75363fd4f8&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1714322466748938765&simpl=msg-f%3A1714322… 1/2

ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Contratar Solução de Gestão de Serviços (ITSM) 

SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> 22 de outubro de 2021 09:21
Para: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>
Cco: endrigofreire@trt21.jus.br

Exmo. Sr. Coordenador e prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

Considerando decisão 1.3 da ata da reunião Reunião extraordinária do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), que 
tratou de Projetos de TIC, transcrita logo a seguir:

1.3 Quanto à demanda para Contratar Solução de Gestão de Serviços (ITSM), o CGTIC analisou a demanda e se 
mostrou favorável à aprovação do projeto para todo o TRT21 estimado em torno de R$ 1600.000,00 anual, porém 
aguardando o envio do DAD por FRAD para aprovação efetiva, desde já categorizando-o como tático e priorizando 
acima do projeto para Adquirir Solução PAM - Gerenciamento de Privilégio de Acesso (Contratação Nacional 2021 
TRT14). 

Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD) para solicitar análise e eventual aprovação do 
seguinte projeto de TIC, demandado e patrocinado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(SETIC):

PROAD 1348/2021 - Contratar Solução de Gestão de Serviços (ITSM) 
Trata-se da contratação de Solução de Gestão de Serviços (ITSM) substituindo a ferramenta 
atualmente em uso que encontra-se desatualizada e não permite a implantação de novos processos 
e gestão de serviços, além de apresentar falhas de segurança.
Para maiores detalhes sobre a demanda, podem ser consultados os documentos (DOD e DAD) 
juntados ao respectivo PROAD, indicado acima. 
Custo estimado do projeto: R$ 1.614.928,80 ANUAL 

Sugere-se ainda que o projeto seja classificado e priorizado conforme abaixo:
 
Categoria: 
[ ] Estratégico institucional
[ X ] Estratégico Temático   
[  ] Operacional 
 
Ordem de prioridade:
Sugere-se ordem de prioridade logo acima do projeto Adquirir Solução PAM - Gerenciamento de 
Privilégio de Acesso. Para visualizar esta ordem de prioridade frente aos outros projetos, consulte a 
listagem de Todos os projetos de TIC conforme priorizados no Redmine (VPN requerida).

Plano de Contratações de Soluções de TIC
Devido à intenção de aproveitar a ARP nacional que está em elaboração com possível de assinatura ainda 
em 2021, sugere-se também aprovação para que o projeto seja submetido à inclusão no Plano de 
Contratações de Soluções de TIC (STIC) 2022 e no Plano Anual de Contratações (PAC) 2022 do Tribunal, a 
ser aprovada pelas instâncias de governança de orçamento do Tribunal, provavelmente já considerando a 
eventual viabilidade ou não de descentralização de recursos do CSJT.

Agradeceria se pudessem votar respondendo este email, ou o email do último voto, em até 10 dias corridos, de 
forma que possamos dar continuidade à inclusão do projeto no portfólio de projetos do Tribunal, para início oportuno 
conforme prioridade definida. 
 
Caso não haja manifestação de algum dos membros do CGTIC até esta data, será observado o disposto nos §4º e 
§5º do Art. 5º do Ato TRT21-GP nº 143/2021, abaixo transcritos:

§ 4º Os votos dos membros que não apresentarem seu posicionamento no prazo e forma estipulados no FRAD 
serão considerados como de aprovação à demanda, nos termos propostos.  
PROAD 6554/2018. DOC 74. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.NDKR.PNJQ:
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§ 5º As deliberações do Comitê só terão validade caso tenha sido registrado um quórum mínimo de 50% dos seus 
membros e com a necessária participação de um magistrado ou uma magistrada.

Qualquer dúvida, ficamos à disposição. 

Atenciosamente,  

Tarcísio Pinto Câmara 
Analista Judiciário 
Chefe do Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC - SEAGG 
Secretaria de TIC - TRT21 
Ramal: 8213 
(84) 4006 3107
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ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Contratar Solução de Gestão de Serviços (ITSM) 

SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> 16 de novembro de 2021 09:51
Para: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>
Cco: endrigofreire@trt21.jus.br

Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Membros(as) do CGTIC, 

Considerando o FRAD acionado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, enviado ao CGTIC
em 22/10/2021, acerca da aprovação e classificação do projeto Contratar Solução de Gestão de Serviços (ITSM)
(PROAD 1348/2021), complementado a discussão que já havia ocorrida na reunião do CGTIC de 15/10/2021;

Considerando que havia sido estabelecido prazo de 10 dias (em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de
18/05/2020) para manifestação dos membros do Comitê; 

Considerando as seguintes manifestações dos membros do Comitê, dentro do prazo supracitado, todos favoráveis à
aprovação, incluindo o voto de um dos magistrados, conforme previsto no § 5o do Art. 5o do Ato TRT-GP
no143/2021:

LUCIANO ATHAYDE CHAVES - Juiz
MARCELO MARTINS PINTO - Secretário de TIC

Considerando ainda o teor do § 4o do Art. 5o do Ato TRT-GP no143/2021, abaixo transcrito: 
§ 4o Os votos dos membros que não apresentarem seu posicionamento no prazo e forma estipulados no
FRAD serão considerados como de aprovação à demanda, nos termos propostos.

Registro a aprovação da demanda. 

Atenciosamente,  

Tarcísio Pinto Câmara 
Analista Judiciário 
Chefe do Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC - SEAGG 
Secretaria de TIC - TRT21 
Ramal: 8213 
(84) 4006 3107

Em qui., 11 de nov. de 2021 às 08:56, LUCIANO ATHAYDE CHAVES <athayde@trt21.jus.br> escreveu: 
Senhores Membros do CGTIC
 
Considerando as deliberações do CGTIC, manifesto-me favoravelmente, nos termos propostos.
 
-- 
Luciano Athayde Chaves
Juiz Titular da 2a. Vara do Trabalho de Natal/RN
84-4006-3110
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Contratar Solução de Gestão de Serviços (ITSM) 

Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 26 de outubro de 2021 08:27
Para: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>
Cc: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Senhor Coordenador e demais membros do Comitê,

Manifesto minha concordância com a demanda, inclusive quanto à priorização.

Respeitosamente, 
-- 
Marcelo Martins Pinto
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 
SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> 17 de novembro de 2021 10:48
Para: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>
Cco: endrigofreire@trt21.jus.br

Exmo. Sr. Coordenador e prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD) para solicitar análise e eventual 
aprovação/priorização do seguinte projeto de TIC, demandado e patrocinado pela Escola Judicial (EJUD):   

 PROAD 3931/2021 - Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil

Trata-se da aquisição de 03 aparelhos tipo TABLET de 7 polegadas (7”) para atender ao Projeto de
Extensão Combate ao Trabalho Infantil - PROAD 3835/2021.
Para maiores detalhes sobre a demanda, podem ser consultados os documentos (DOD e DAD) juntados
ao respectivo PROAD, indicado acima.
Custo estimado do projeto: R$ 1.212,71
A Presidência já aprovou a abertura do processo de contratação, conforme Doc. 15 do PROAD 3835/2021.

Sugere-se ainda que o projeto seja classificado e priorizado conforme abaixo:
 
Categoria: 
[ ] Estratégico institucional
[ ] Estratégico Temático   
[  X ] Operacional 
 
Ordem de prioridade:
Sugere-se ordem de prioridade logo acima do projeto Estações de Trabalho de Alto Desempenho (PROAD
7676/2019), também demandando pela EJUD. Para visualizar esta ordem de prioridade frente aos outros
projetos, consulte a listagem de Todos os projetos de TIC conforme priorizados no Redmine (VPN 
requerida).

Plano de Contratações de Soluções de TIC
Devido à intenção de adquirir os equipamentos ainda em 2021, sugere-se também aprovação para que o 
projeto seja submetido à inclusão no Plano de Contratações de Soluções de TIC (STIC) 2021 e no Plano
Anual de Contratações (PAC) 2021 do Tribunal, a ser aprovada pelas instâncias de governança de 
orçamento do Tribunal, provavelmente já considerando a eventual viabilidade ou não de descentralização de 
recursos do CSJT.

Agradeceria se pudessem votar respondendo este email, ou o email do último voto, em até 10 dias corridos, de 
forma que possamos dar continuidade à inclusão do projeto no portfólio de projetos do Tribunal, para início oportuno 
conforme prioridade definida. 
 
Caso não haja manifestação de algum dos membros do CGTIC até esta data, será observado o disposto nos §4º e 
§5º do Art. 5º do Ato TRT21-GP nº 143/2021, abaixo transcritos:

§ 4º Os votos dos membros que não apresentarem seu posicionamento no prazo e forma estipulados no FRAD 
serão considerados como de aprovação à demanda, nos termos propostos.  
§ 5º As deliberações do Comitê só terão validade caso tenha sido registrado um quórum mínimo de 50% dos seus 
membros e com a necessária participação de um magistrado ou uma magistrada.

Atenciosamente,  

Tarcísio Pinto Câmara 
Analista Judiciário 
Chefe do Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC - SEAGG 
Secretaria de TIC - TRT21 
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ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 
SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> 29 de novembro de 2021 13:57
Para: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>
Cco: endrigofreire@trt21.jus.br

Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Membros(as) do CGTIC, 

Considerando o FRAD acionado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, em nome da EJUD,
enviado ao CGTIC em 15/06/2021, acerca da aprovação e classificação do projeto Adquirir Tablets para Concurso
Combate Trabalho Infantil (PROAD 3931/2021); 

Considerando que havia sido estabelecido prazo de 10 dias (em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC
de18/05/2020) para manifestação dos membros do Comitê; 

Considerando as seguintes manifestações dos membros do Comitê, dentro do prazo supracitado, todos favoráveis à
aprovação, incluindo o voto de um dos magistrados, conforme previsto no § 5o do Art. 5o do Ato TRT-
GPno143/2021: 

MARCELO MARTINS PINTO
PRISCILLA SOARES DE LIMA GATTO
DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA
LUCIANO ATHAYDE CHAVES
KEILIA MELO DE MORAIS
JOSÉ ADRIANO GUIMARÃES
ISABELLE BANDEIRA DE FIGUEIREDO

Considerando ainda o teor do § 4o do Art. 5o do Ato TRT-GP no143/2021, abaixo transcrito: 
§ 4o Os votos dos membros que não apresentarem seu posicionamento no prazo e forma estipulados no FRAD
serão considerados como de aprovação à demanda, nos termos propostos.

Registro a aprovação da demanda. 

Atenciosamente,  

Tarcísio Pinto Câmara 
Analista Judiciário 
Chefe do Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC - SEAGG 
Secretaria de TIC - TRT21 
Ramal: 8213 
(84) 4006 3107

---------- Forwarded message --------- 
De: LUCIANO ATHAYDE CHAVES <athayde@trt21.jus.br> 
Date: qua., 17 de nov. de 2021 às 17:04 
Subject: Re: FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 
To: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> 

De acordo 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 
Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br> 17 de novembro de 2021 13:32
Para: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>
Cc: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Exmo. Sr. Coordenador e prezados membros do Comitê de Governança de TIC,

Manifesto com a concordância com a demanda, inclusive no que concerne à categorização e priorização.

Respeitosamente,
-- 
Marcelo Martins Pinto
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC 
TRT da 21ª Região - Natal/RN 
(84) 4006-3111 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 
PRISCILLA SOARES DE LIMA GATTO <priscillagatto@trt21.jus.br> 17 de novembro de 2021 14:21
Para: Setor de Secretaria de Tecnologia da Informacao setic <setic@trt21.jus.br>
Cc: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Exmo. Sr. Coordenador e prezados membros do Comitê de Governança de TIC,

Com os cordiais cumprimentos, também manifesto minha anuência à demanda em cotejo. 

Att. 

Priscilla Soares de Lima Gatto
Diretora da Divisão de Inteligência 
Membro do Comitê de Governança de TIC 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 
DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA <dirceu@trt21.jus.br> 17 de novembro de 2021 14:23
Para: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>
Cc: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Exmo. Sr. Coordenador e demais membros do Comitê de Governança de TIC,

Manifesto minha CONCORDÂNCIA com a demanda, nos termos apresentados originalmente pela SETIC.

Respeitosamente, 
DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA
Analista Judiciário - Engenheiro Civil
Matrícula nº 308.21.0502
Chefe da DGI 
Membro do CGTIC

Em qua., 17 de nov. de 2021 às 10:48, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 
KEILIA MELO DE MORAIS <scr@trt21.jus.br> 18 de novembro de 2021 07:02
Para: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Bom dia!

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 

De acordo.

Atenciosamente,
-- 
Keilia Melo de Morais
Secretária da Corregedoria Regional
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
(84) 4006 3144
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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 
Secretaria de Planejamento e Gestao Estrategica CGEST <cgest@trt21.jus.br> 19 de novembro de 2021 08:12
Para: KEILIA MELO DE MORAIS <scr@trt21.jus.br>
Cc: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>, l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Exmo. Sr. Coordenador e prezados membros do Comitê de Governança de TIC,

Manifesto-me de acordo com a demanda apresentada. 
Registre-se que o combate ao trabalho infantil é um dos temas abordados (ao lado da promoção do trabalho seguro) 
na meta nacional 9/2021.

Respeitosamente,

José Adriano Guimarães
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica em substituição

ANTES DE IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO, PENSE NO SEU COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC - Projeto: Adquirir Tablets para Concurso Combate Trabalho Infantil 
ISABELLE BANDEIRA DE FIGUEIREDO <isabelle@trt21.jus.br> 19 de novembro de 2021 09:00
Para: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

Exmo. Sr. Coordenador e prezados membros do Comitê de Governança de TIC,

Com os cordiais cumprimentos, manifesto minha anuência em relação à demanda de aquisição de tablets. 

Att. 

Isabelle Bandeira
Chefe da DCS
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Documento de Gestão do Risco
Identificação e Análise de Riscos (IAR) Data da análise

23/11/2021

Contexto:

Objetivo: Objetivos do PDTIC, incluindo ENTIC e PEP-TRT21

Escopo: TIC como um todo, gerindo os principais riscos de cada macroprocesso que podem impactar os objetivos da SETIC ou do Tribunal.
Horizonte temporal: Atual ciclo estratégico 2021-2026

Identificação de Riscos Análise dos Riscos

Observação
ID Eventos de Risco Causas Impactos

Risco Inerente

Probabilidade Impacto Categoria de 
Risco PxI Nível de  

Risco

1 Falha no apoio administrativo nas 
contratações

1. Falta de pessoal nas áreas administrativas, 
especialmente na DLC e AJDG

1. Atraso nos planejamentos das contratações e 
ineficiência na execução orçamentária 4-Muito provável 3-Grave Orçamento 12 Médio

Há histórico de atrasos de contratações por falta de pessoal 
em várias áreas administrativas como DLC e AJDG, e há 
indícios de que não haverá reposição de pessoal em breve. 
Eventual falha nesse apoio administrativo pode prejudicar a 
execução de boa parte do orçamento de TIC, que chega a 
ser de 4 a 6 milhões por ano, representando 20% do 
orçamento do Tribunal.

2 Atrasos nos projetos 1. Falta de cultura de gestão de projetos no 
TRT21 

1. Descumprimento de prazos obrigatórios ou 
metas institucionais 5-Praticamente certo 2-Moderado Estratégia 10 Médio

Há histórico de atrasos em muitos projetos e praticamente 
certo que haverão também muitas ocorrências no atual ciclo 
estratégico. Considerou-se o impacto como Moderado tanto 
no contexto estratégico, que pode impactar até "25% das 
metas de TIC", como de conformidade, uma vez pode gerar 
"recomendação de ações de caráter orientativo", como .

3 Falha na priorização de projetos 
importantes

1. Falta de definição de parâmetros de 
classificação de projetos operacionais, táticos e 
estratégicos

1. Realização de projetos em ordem de prioridade 
indevida, especialmente comparados a outros 
projetos não TIC, podendo gerar descontinuidade 
de algum serviço crítico

4-Muito provável 3-Grave Continuidade 12 Médio

Há histórico de vários projetos imporantes de TIC que não 
são executados na priorização adquada, tanto por envolver 
outras áreas (ex: UPS e Cabeamento estruturado), como 
dentro da própria SETIC (ex: UST), porém há indício de que 
a metodologia de gestão de projetos resolva a categorização 
em breve. Na média, os projetos importantes envolvidos 
podem facilmente afetar parcialmente a atividade de 
prestação jurisdicional (ex: Corte, uma vara, etc.)

4
Falha no cumprimento de obrigações 
trabalhistas em contratos de mão de obra 
residente

1. Falta de fiscal administrativo no TRT21
1. Responsabilização do TRT21 na falha de 
cumprimento de obrigação trabalhista nos 
contratos de mão de obra residente

4-Muito provável 3-Grave Conformidade 12 Médio

Não há histórico de responsabilização do TRT21, mas há 
ausência de fiscal administrativo em todos os contratos de 
mão de obra residente do TRT. Considerou-se um impacto 
Grave por poder gerar "Determinação de ações de caráter 
corretivo, de natureza não financeira" ou mesmo "Dano ao 
erário causando impactos significativos para a instituição, 
porém passíveis de recuperação por processos simples (ex: 
ilegalidades);"

5 Falha no direcionamento superior para 
elaboração do PDTIC-TRT21

1. Objetivos insticionais muito amplos
2. Indefinição de metas táticas institucionais
3. Inexistência de PDTIC-JT

1. Descumprimento de objetivos institucionais 2-Pouco provável 4-Muito grave Estratégia 8 Médio

Há algum indício que sinalizem sua ocorrência no ciclo 
estratégico, já tendo ocorrido no ciclo PDTIC 2021-2022. 
Impacto foi considerando que há muitas metas não definidas, 
dificultando o direcionamento das iniciativas.

6 Falha na execução do plano de 
capacitações

1. Cancelamentos de turmas
2. Indefinições de fluxo de aprovação das 
mudanças do plano, em anos anteriores
3. Mudanças de classificação orçamentária de 
capacitação, em anos anteriores

1. Imperícia na operação devido a falta de 
conhecimento dos servidores em áreas técnicas 
específicas

3-Provável 2-Moderado Continuidade 6 Médio

Há mais de uma ocorrência de falha na execução do plano 
de capacitações, tendo havido execução aquém do previsto 
em vários anos passados, bem como descontinuidade de 
contratação do ALURA, por exemplo. O impacto foi 
considerando porque pode gerar "Comprometimento na 
qualidade e efetividade de parte relevante das atividades 
relacionadas a TIC"

7 Desistência de gestores
1. Ausência de estrutura organizacional adequada
2. FC não é suficiente para reter os chefes 
considerando a responsabilidade em questão

1. Falha na operação dos processos de TIC 
descumprindo obrigações ou objetivos 
institucionais
2. Dificuldade de designação de chefes titulares e 
substitutos
3. Preenchimento de gestores com pessoal de 
fora do quadro, não necessariamente com 
qualificação adequada

3-Provável 2-Moderado Conformidade 6 Médio
Há histórico de desistência de mais de um gestor da SETIC. 
Quando ocorre, pode haver "Comprometimento na qualidade 
e efetividade de parte relevante das atividades de TIC"
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Documento de Gestão do Risco
Identificação e Análise de Riscos (IAR) Data da análise

23/11/2021

Contexto:

Objetivo: Objetivos do PDTIC, incluindo ENTIC e PEP-TRT21

Escopo: TIC como um todo, gerindo os principais riscos de cada macroprocesso que podem impactar os objetivos da SETIC ou do Tribunal.
Horizonte temporal: Atual ciclo estratégico 2021-2026

Identificação de Riscos Análise dos Riscos

Observação
ID Eventos de Risco Causas Impactos

Risco Inerente

Probabilidade Impacto Categoria de 
Risco PxI Nível de  

Risco

8 Descumprimento de obrigações ou 
objetivos institucionais 1. Falta de quantitativo de pessoal mínimo de TIC 1. Queda da posição do TRT21 em rankings 

nacionais 5-Praticamente certo 3-Grave Imagem 15 Alto

Há histórico de estagnação na pontuação do iGovTIC-JUD, 
por exemplo, com queda no ranking devido ao avanço dos 
outros Tribunais. Além disso, há indícios de que é quase 
garantido que não haverá reposição plena do pessoal 
mímino de TIC dentro do ciclo estratégico. indício de que a 
pontuação do iGovTIC-JUD, por exemplo, dificilmente 
evoluirá sem avanço na quantidade de pessoal de TIC. Se 
ocorrer, pode gerar "Desempenho abaixo da média em 
ranking nacionais (ex: IGG TCU, Prêmio CNJ de Qualidade e 
Ranking da Transparência etc.);"

9 Falha no gerenciamento remoto de ativos 
de TIC

1. Desatualização do software de gerenciamento 
de ativos de TIC

1. Falha na distribuição de pacotes de atualização 
de softwares
2. Travamentos diversos que atrapalham na 
resolução de chamados

3-Provável 2-Moderado Continuidade 6 Médio

Há constante histórico de falha na distribuição de softwares e 
na conexão remota para atendimento de chamados. Impacto 
foi considerando moderado porque pode haver tanto 
"Interrupção parcial das atividades administrativas do 
TRT21", como "Comprometimento na qualidade e efetividade 
de parte relevante das atividades relacionadas a Gestão de 
Pessoas, Contratações ou TIC"

10 Falha nos dois equipamentos UPS da 
sala-cofre

1. Equipamento com muito tempo de uso entrou 
em obsolecência pelo mercado e muitas peças de 
reposção já não são mais encontradas.

1. Indisponibilidade de todo o ambiente de 
produção do Tribunal. 4-Muito provável 5-Catastrófico Continuidade 20 Muito Alto

Não há histórico de falha, mas há o indício de que pode 
ocorrer por estar em obsolecência no mercado. Impacto 
castrófico porque se ocorrer pode gerar "Interrupção total 
das atividades do TRT21"

11
Rompimento de um ou mais trechos de 
fibra ótica que interligam os prédios do 
complexo judiciário

1. Obras no complexo que esbarrem e provoquem 
rompimento de um trecho.
2. Ação de ratos, que podem roer algum trecho do 
cabeamento

1. Isolamento total, tanto da rede interna quanto 
externa, do prédio das varas.
2. Isolamento total, tanto da rede interna quanto 
externa, do prédio administrativo..

1-Raro 3-Grave Continuidade 3 Baixo

Não há histórico de rompimento E não há indícios que 
sinalizem sua ocorrência no ciclo estratégico. No entanto, o 
impacto pode gerar "Interrupção parcial da atividade de 
prestação jurisdicional" ou "Interrupção total das atividades 
administrativas do TRT21", dependendo do prédio atingido 
em Natal.

12 Ataque de ransomware

1. Falta de conscientização dos usuários quanto 
aos riscos de SI;
2. Disponibilização do protocolo SMB à usuários 
remotos, via VPN, que fazem uso de dispositivos 
não controlados pelo TRT21 e entre máquinas 
internas do Tribunal;
3. Falta de ferramentas e capacitações técnicas 
para a detecção precoce de incidentes de SI;
4. Baixo número de servidores lotados no Setor de 
Segurança da Informação.

1. Indisponibilidade dos dados armazenados nos 
servidores de arquivo;
2. Indisponibilidade das máquinas virtuais que 
sustentam os serviço de TI, resultando na 
indisponibilidade todos os sistemas, prejudicando 
severamente a prestação jurisdicional;
3. Exfiltração/Vazamento de dados críticos e 
pessoais.

3-Provável 5-Catastrófico Continuidade 15 Alto

Probabilidade: O histórico conhecido aponta para mais de 
uma ocorrência no prazo associado ao objetivo (baseado em 
outros órgãos públicos).

Impacto: Interrupção total das atividades do TRT21.

13 Vazamento de dados pessoais

1. Falta de ferramenta específica que apoio o 
processo de mapeamento dos dados pessoais;
2. Falta de conscientização dos usuários quanto 
aos riscos de SI e sobre a necessidade de 
proteção adequada requerida pelos dados 
pessoais após a Lei 13.709/2018 (LGPD);
3. Uso irregular de ferramentas em nuvem 
(Shadow IT);
4. Falta de ferramentas e capacitações técnicas 
para a detecção precoce da exfiltração dos dados.

1. Quebra da confidencialidade de dados pessoais 
e dados pessoais sensíveis de servidores, 
magistrados, terceirizados e jurisdicionados;
2. Aplicação de sanções previstas na Lei 13.709
/2018 (LGPD) ao Tribunal;
3. Abalo da reputação do Tribunal perante à 
sociedade.

4-Muito provável 4-Muito grave Segurança da 
Informação 16 Alto

Probabilidade: O histórico conhecido aponta para mais de 
uma ocorrência no prazo associado ao objetivo (baseado em 
outras instituições privadas).

Impacto: Comprometimento da confidencialidade de 
informações sigilosas resultando em divulgação não 
autorizada de dados pessoais, de normas específicas 
(segredo de justiça) ou de informações classificadas como 
ultrassecretas (CNJ 215/2015, Art. 25, §1º).
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Documento de Gestão do Risco
Identificação e Análise de Riscos (IAR) Data da análise

23/11/2021

Contexto:

Objetivo: Objetivos do PDTIC, incluindo ENTIC e PEP-TRT21

Escopo: TIC como um todo, gerindo os principais riscos de cada macroprocesso que podem impactar os objetivos da SETIC ou do Tribunal.
Horizonte temporal: Atual ciclo estratégico 2021-2026

Identificação de Riscos Análise dos Riscos

Observação
ID Eventos de Risco Causas Impactos

Risco Inerente

Probabilidade Impacto Categoria de 
Risco PxI Nível de  

Risco

14 Ataque de phishing

1. Falta de conscientização dos usuários em 
relação às técnicas de engenharia social;
2. Técnicas sofisticadas capazes de burlar os 
controles existentes implementados pela solução 
de e-mail institucional.

1. Roubo de credenciais válidas do ambiente 
computacional do Tribunal;
2. Disseminação de malwares na rede interna;
3. Vazamento de informações sigilosas ou de 
dados pessoais a partir do roubo das credenciais 
válidas.

4-Muito provável 4-Muito grave Segurança da 
Informação 16 Alto

Probabilidade: Há muitos indícios de que ocorrerá nesse 
horizonte (considerando que ainda não há ações de 
conscientização periódicas e abrangente para todos os 
usuários).

Impacto: Comprometimento da confidencialidade de 
informações sigilosas resultando em divulgação não 
autorizada de dados pessoais, de normas específicas 
(segredo de justiça) ou de informações classificadas como 
ultrassecretas (CNJ 215/2015, Art. 25, §1º).

15 Esgotamento de recursos de memória do 
ambiente de produção.

1. Necessidade de ampliação dos nós do cluster 
do PJe para atender à crescente demanda do 
sistema por recursos computacionais para manter 
o serviço funcionando satisfatoriamente.
2. Implantação de novos sistemas que podem 
demandar uma razoável quantidade de memória

1. Degradação de desempenho dos sistemas do 
Tribunal.
2. Eventual indisponibilidade de sistemas
3. Desativação de ambientes de homologação 
para liberação de recursos para outros sistemas 
prioritários

2-Pouco provável 3-Grave Continuidade 6 Médio

Há algum indício que sinalizem o esgotamento dentro do 
ciclo estratégico, considerando o monitoramento de uso da 
memória. Se ocorrer, pode gerar comprometimento na 
qualidade e efetividade de parte relevante das atividades, 
inclusive jurisdicionais.

Analistas de Risco
Nome Setor

Marcelo Pinto Secretário de TIC e membro do CGESTIC

Tarcísio Câmara Chefe do SEAGG e membro do CGESTIC

Antônio Cosme Chefe do SESI e membro do CGESTIC

Daniel Duarte Chefe do SEINF e membro do CGESTIC

Cláudio Delgado Chefe do SESIF e membro do CGESTIC

Luiz Celso Chefe do SEGS e membro do CGESTIC em 
substituição
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Documento de Gestão do Risco
Avaliação e Tratamento de Riscos (ATR) Data da avaliação

8/12/2021

Contexto:

Objetivo: Objetivos do PDTIC, incluindo ENTIC e PEP-TRT21

Escopo: TIC como um todo, gerindo os principais riscos de cada macroprocesso que podem impactar os objetivos da SETIC ou do Tribunal.
Horizonte temporal: Atual ciclo estratégico 2021-2026

ID Eventos de Risco Nível de 
Risco

Opção de 
Tratamento

Gestor do Risco
Nome (cargo)

Ações de Tratamento Risco Residual (aceito pelo gestor)
Plano de 

Contingência?Descrição da ação
Responsável pela implementação Restrição de 

prazo/data
(opcional)

Probabilidade Impacto Categoria de 
Risco PxI Nível de 

RiscoSetor (sigla) Nome do Responsável 
(opcional)

1 Falha no apoio administrativo 
nas contratações Médio Mitigar Diretor ou Diretora 

Geral

1. Reforçar equipe do DLC e AJDG, conforme 
PROAD 4697/2020 Presidência Desembargador ou 

Desembargadora Presidente Não definido

2-Pouco provável 2-Moderado Orçamento 4 Baixo Não2. Criar setor de Apoio ao Planejamento das 
Contratações, conforme PROAD 4697/2020 Presidência Desembargador ou 

Desembargadora Presidente Não definido

3.

2 Atrasos nos projetos Médio Mitigar
Coordenador ou 
Coordenadora do 
CGEST

1. Concluir projeto para Implantar Gestão por 
Projetos, conforme PROAD 4047/2019 CGEST/EPROJ Caio Azevedo Não definido

2-Pouco provável 2-Moderado Estratégia 4 Baixo Não2. Capacitação contínua dos gerentes de 
projetos em gestão de projetos preditiva e ágil CGEST/EPROJ Caio Azevedo Não definido

3. 

3 Falha na priorização de projetos 
importantes Médio Mitigar

Coordenador ou 
Coordenadora do 
CGEST

1. Definir critério de categorização de projetos 
estdratégicos, táticos e operacionais CGEST Coordenador da CGEST Não definido

1-Raro 3-Grave Continuidade 3 Baixo Sim2. 

3. 

4

Falha no cumprimento de 
obrigações trabalhistas em 
contratos de mão de obra 
residente

Médio Mitigar Diretor ou Diretora 
Geral

1. Criar setor de Apoio à Gestão de Contratos de 
Mão de obra residente, conforme PROAD 
4697/2020

Presidência Desembargador Presidente Não definido

1-Raro 3-Grave Conformidade 3 Baixo Sim2. Designar fiscal administrativo para todos os 
contratos de mão de obra residente do TRT21 

Setor a ser 
criado A definir Não definido

3. Solicitar apoio administrativo à DLC ou outra 
unidade definida, sempre que houver dúvida, 
enquanto o setor não é criado

Vários Gestor do contrato Não definido

5
Falha no direcionamento superior 
para elaboração do PDTIC-
TRT21

Médio Mitigar Diretor ou Diretora do 
DGI

1. Definir metas institucionais do TRT21, pelo 
menos de médio prazo (2 anos), mesmo que as 
instâncias superiores (CNJ e CSJT) não as 
definam

DGI Diretor do DGI Não definido

1-Raro 3-Grave Estratégia 3 Baixo Não2. Elaborar um glossário de indicadores e metas 
de TIC, como parte do PDTIC-TRT21, não 
dependente do PDTIC-JT

SETIC/SEAGG Chefe do SEAGG Não definido

3. Alinhar o PDTIC-TRT21 2021-2022 ao 
PDTIC-JT 2021-2022 SETIC/SEAGG Chefe do SEAGG 08/01/2022

6 Falha na execução do plano de 
capacitações Médio Mitigar Secretário ou 

Secretária de TIC

1. Na elaboração/revisão do Plano Anual de 
Capacitações de TIC, evitar contar com 
capacitações previstas para o último trimestre do 
ano

SETIC/SEAGG Chefe do SEAGG Não definido

2-Pouco provável 2-Moderado Continuidade 4 Baixo Não2. Na elaboração/revisão do Plano Anual de 
Capacitações de TIC, consultar outro TRTs se 
os cursos pretendidos já tiveram problema na 
execução.

Vários Chefes das áreas beneficiárias Não definido

3. 

7 Desistência de gestores Médio Transferir Secretário ou 
Secretária de TIC

1. Readequar a estrutura funcional da SETIC 
conforme proposta de estrutura mínima, 
conforme já solicitado no PROAD nº 3464/2021

Presidência Desembargador(a) Presidente Não definido

1-Raro 2-Moderado Conformidade 2 Muito Baixo Não
2. 

3. 

8 Descumprimento de obrigações 
ou objetivos institucionais Alto Mitigar Secretário ou 

Secretária de TIC

1. Despriorizar atividades e redistribuir pessoal 
para atender as obrigações legais e objetivos 
institucionais  

SETIC Secretário de TIC Indefinido

2-Pouco provável 2-Moderado Imagem 4 Baixo Não2. Aumentar os cargos especializados de TIC, 
conforme PROAD nº 3464/2021 Presidência Desembargador(a) Presidente Imediato
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Documento de Gestão do Risco
Avaliação e Tratamento de Riscos (ATR) Data da avaliação

8/12/2021

Contexto:

Objetivo: Objetivos do PDTIC, incluindo ENTIC e PEP-TRT21

Escopo: TIC como um todo, gerindo os principais riscos de cada macroprocesso que podem impactar os objetivos da SETIC ou do Tribunal.
Horizonte temporal: Atual ciclo estratégico 2021-2026

ID Eventos de Risco Nível de 
Risco

Opção de 
Tratamento

Gestor do Risco
Nome (cargo)

Ações de Tratamento Risco Residual (aceito pelo gestor)
Plano de 

Contingência?Descrição da ação
Responsável pela implementação Restrição de 

prazo/data
(opcional)

Probabilidade Impacto Categoria de 
Risco PxI Nível de 

RiscoSetor (sigla) Nome do Responsável 
(opcional)

8 Descumprimento de obrigações 
ou objetivos institucionais Alto Mitigar Secretário ou 

Secretária de TIC

3. 

2-Pouco provável 2-Moderado Imagem 4 Baixo Não

9 Falha no gerenciamento remoto 
de ativos de TIC Médio Mitigar Secretário ou 

Secretária de TIC

1. Contratar Solução de Gestão de Serviços 
(ITSM), conforme PROAD 1348/2021 SETIC/SEAGG Gerente a definir Não definido

1-Raro 2-Moderado Continuidade 2 Muito Baixo Não2. 

3. 

10 Falha nos dois equipamentos 
UPS da sala-cofre Muito Alto Mitigar Presidente do Tribunal 

ou Tribunal Pleno

1. Atualizar UPS para a Sala Cofre, conforme 
PROAD 1347/2021 SETIC/SEAGG Matheus Estrela 10/12/2020

1-Raro 5-Catastrófico Continuidade 5 Médio Sim2. 

3. 

11

Rompimento de um ou mais 
trechos de fibra ótica que 
interligam os prédios do 
complexo judiciário

Baixo Mitigar Chefe do SEINF

1. Interligação dos prédios do complexo via fibra 
ótica, conforme PROAD 4566/2017 SEINF A redefinir

1-Raro 3-Grave Continuidade 3 Baixo Sim2. 

3. 

12 Ataque de ransomware Alto Mitigar
Secretário ou 
Secretária Geral da 
Presidência

1. Executar o Plano de Conscientização em 
Segurança da Informação e Comunicação SETIC/SESI Chefe do SESI -

2-Pouco provável 3-Grave Continuidade 6 Médio Sim

2. Impedir que clientes remotos (VPN) acessem 
servidores de arquivo via protocolo SMB SETIC/SESI Chefe do SESI -

3. Aplicar regras nos firewalls locais das 
máquinas impedindo a comunicação entre elas 
via protocolo SMB

SETIC/SEINF Chefe do SEINF -

4. Alocar mais servidores no Setor de 
Segurança da Informação SETIC Secretário de TIC -

5. Garantir que o tempo de aplicação dos 
patches da infraestrutura do ambiente virtual 
sejam os mínimos possíveis

SETIC/SESI Chefe do SESI -

6. Bloquear que servidores consigam acessar 
hosts da Internet, sendo configuradas exceções 
em casos pontuais de forma mais restritiva 
possível

SETIC/SESI Chefe do SESI -

7. Modelar o processo de tratamento e resposta 
a incidentes de segurança da informação, 
conforme PROAD 1068/2018

SETIC/SESI Antonio Cosme -

8. Modelar o processo de continuidade para 
gerar o plano de continuidade, conforme 
PROAD 5692/2017

SETIC/SESI Antonio Cosme -

9. Garantir a integridade das cópias de 
segurança (backups) SETIC/SEINF Chefe do SEINF -

13 Vazamento de dados pessoais Alto Mitigar
Secretário ou 
Secretária Geral da 
Presidência

1. Adquirir ferramenta para apoio do 
mapeamento dos dados pessoais custodiados 
pelo Tribunal

Presidência Encarregado de Dados 
Pessoais -

3-Provável 2-Moderado Segurança da 
Informação 6 Médio Sim

2. Adquirir ferramenta de correlacionamento e 
automatização da análise de logs (SIEM - 
Security Information and Event Management), 
como demanda(s) de projeto a protocolar, em 
adição à demanda para Contratar Solução de 
segurança, auditoria e prevenção de ameaças à 
base de dados não estruturados

SETIC/SESI Chefe do SESI -

3. Modelar o processo de tratamento e resposta 
a incidentes de segurança da informação, 
conforme PROAD 1068/2018

SETIC/SESI Antonio Cosme -

4. Executar o Plano de Conscientização em 
Segurança da Informação e Comunicação SETIC/SESI Chefe do SESI -
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Documento de Gestão do Risco
Avaliação e Tratamento de Riscos (ATR) Data da avaliação

8/12/2021

Contexto:

Objetivo: Objetivos do PDTIC, incluindo ENTIC e PEP-TRT21

Escopo: TIC como um todo, gerindo os principais riscos de cada macroprocesso que podem impactar os objetivos da SETIC ou do Tribunal.
Horizonte temporal: Atual ciclo estratégico 2021-2026

ID Eventos de Risco Nível de 
Risco

Opção de 
Tratamento

Gestor do Risco
Nome (cargo)

Ações de Tratamento Risco Residual (aceito pelo gestor)
Plano de 

Contingência?Descrição da ação
Responsável pela implementação Restrição de 

prazo/data
(opcional)

Probabilidade Impacto Categoria de 
Risco PxI Nível de 

RiscoSetor (sigla) Nome do Responsável 
(opcional)

13 Vazamento de dados pessoais Alto Mitigar
Secretário ou 
Secretária Geral da 
Presidência

5. Alocar mais servidores no Setor de 
Segurança da Informação SETIC Secretário de TIC -

3-Provável 2-Moderado Segurança da 
Informação 6 Médio Sim

6. Investir em capacitações técnicas 
especializadas capazes de aumentar o know 
how da equipe responsável pela detecção 
precoce de exfiltração/vazamento de 
informações

SETIC Secretário de TIC -

7. Criptografar os dados pessoais SETIC/SEINF Chefe do SEINF -

14 Ataque de phishing Alto Mitigar
Secretário ou 
Secretária Geral da 
Presidência

1. Executar o Plano de Conscientização em 
Segurança da Informação e Comunicação SETIC/SESI Chefe do SESI -

3-Provável 3-Grave Segurança da 
Informação 9 Médio Sim

2. Alocar mais servidores no Setor de 
Segurança da Informação SETIC Secretário de TIC -

3. Realizar simulações realistas de ataques de 
phishing SETIC/SESI Chefe do SESI -

4. Criptografar os dados sigilosos SETIC/SEINF Chefe do SEINF -
5. Modelar o processo de tratamento e resposta 
a incidentes de segurança da informação, 
conforme PROAD 1068/2018

SETIC/SESI Antonio Cosme -

15
Esgotamento de recursos de 
memória do ambiente de 
produção.

Médio Mitigar Secretário ou 
Secretária de TIC

1. Expansão das memórias do servidores HPE 
660 gen 10 (Memória RAM Blades HP), 
conforme PROAD 1309/2021

SETIC/SEAGG Chefe do SEAGG

1-Raro 3-Grave Continuidade 3 Baixo Sim
2. 

3. 
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Documento de Gestão do Risco
Plano de Contingência de Riscos (PCR) Data do plano:

8/12/2021

Contexto:

Objetivo: Objetivos do PDTIC, incluindo ENTIC e PEP-TRT21

Escopo: TIC como um todo, gerindo os principais riscos de cada macroprocesso que podem impactar os objetivos da SETIC ou do Tribunal.

Horizonte temporal: Atual ciclo estratégico 2021-2026

ID Eventos de Risco Gestor do Risco
Nome (cargo)

Risco Residual Planos de Contingência

Impacto Categoria de 
Risco Descrição da ação

Responsável pela implementação

Setor  (sigla) Nome do Responsável 
(opcional)

1 Falha no apoio administrativo 
nas contratações Diretor ou Diretora Geral 2-Moderado Orçamento

1. Utilizar equipamentos da reserva técnica SETIC Secretário de TIC

2. Abrir chamados com fabricantes SETIC Secretário de TIC

3. Convocar técnicos de outros Tribunais Presidência Presidente do Tribunal

2 Atrasos nos projetos Coordenador ou 
Coordenadora do CGEST 2-Moderado Estratégia

1.

2.

3.

3 Falha na priorização de projetos 
importantes

Coordenador ou 
Coordenadora do CGEST 3-Grave Continuidade

1. Articular com áreas envolvidas uma priorização de 
execução que atenda às restrições de prazo SETIC Secretário de TIC

2.

3.

4

Falha no cumprimento de 
obrigações trabalhistas em 
contratos de mão de obra 
residente

Diretor ou Diretora Geral 3-Grave Conformidade

1. Solicitar apoio administrativo à DLC ou outra unidade 
definida. SETIC/SEAGG Gestor do contrato

2.

3.

5
Falha no direcionamento superior 
para elaboração do PDTIC-
TRT21

Diretor ou Diretora do DGI 3-Grave Estratégia

1.

2.

3.
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6 Falha na execução do plano de 
capacitações

Secretário ou Secretária de 
TIC 2-Moderado Continuidade

1.

2.

3.

7 Desistência de gestores Secretário ou Secretária de 
TIC 2-Moderado Conformidade

1.

2.

3.

8 Descumprimento de obrigações 
ou objetivos institucionais

Secretário ou Secretária de 
TIC 2-Moderado Imagem

1.

2.

3.

9 Falha no gerenciamento remoto 
de ativos de TIC

Secretário ou Secretária de 
TIC 2-Moderado Continuidade

1.

2.

3.

10 Falha nos dois equipamentos 
UPS da sala-cofre

Presidente do Tribunal ou 
Tribunal Pleno 5-Catastrófico Continuidade

1. Acionar a empresa que presta suporte à sala-cofre 
para tentar solucionar incidente (ex: Ligar direto no 
gerador).

SETIC

2. Acionar o Plano de Continuidade de Serviços 
associado ao incidente de indisponibilidade da sala-cofre 
(ex: Acionar o Site Backup)

CGSI Gestor de Segurança da 
Informação

3. Alugar UPS emergencialmente SETIC

11

Rompimento de um ou mais 
trechos de fibra ótica que 
interligam os prédios do 
complexo judiciário

Chefe do SEINF 3-Grave Continuidade

1. Acionar empresa especializada para recuperar trecho 
rompido através dos mecanismos legais disponíveis (ex: 
suprimento de fundos, contratação emergencial etc.), 
considerando que não há contrato de suporte para essa 
interligação.

SETIC

2. Alocar servidores de prédio afetado em trabalho 
remoto até o restabalecimento da conectividade. Presidência

3. Realocar servidores que precisam efetuar trabalho 
presencial em outras salas de ambiente não afetado por 
rompimento.

Presidência

12 Ataque de ransomware Secretário ou Secretária 
Geral da Presidência 3-Grave Continuidade

1. Acionar o processo de tratamento e resposta a 
incidentes de segurança da informação SETIC/SESI Chefe do SESI

2. Acionar o Plano de Continuidade de Serviços 
associado ao incidente de Ransomware CGSI Gestor de Segurança da 

Informação

3.

13 Vazamento de dados pessoais Secretário ou Secretária 
Geral da Presidência 2-Moderado Segurança da 

Informação

1. Acionar o processo de tratamento e resposta a 
incidentes de segurança da informação SETIC/SESI Chefe do SESI

2.

3.

14 Ataque de phishing Secretário ou Secretária 
Geral da Presidência 3-Grave Segurança da 

Informação

1. Bloqueio da conta de e-mail e do AD do usuário 
comprometido SETIC/SEINF Chefe do SEINF

2. Acionar o processo de tratamento e resposta a 
incidentes de segurança da informação SETIC/SESI Chefe do SESI
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14 Ataque de phishing Secretário ou Secretária 
Geral da Presidência 3-Grave Segurança da 

Informação

3.

15
Esgotamento de recursos de 
memória do ambiente de 
produção.

Secretário ou Secretária de 
TIC 3-Grave Continuidade

1. Desativação de sistemas legados ou de baixo impacto 
institucional. SETIC/SEASB Chefe do SEASB

2. Realocar sistemas de produção legados ou de baixo 
impacto institucional em ambiente de desenvolvimento, 
sem suporte.

SETIC/SEASB Chefe do SEASB

3. Diminuir recursos de processamento, memória e/ou 
conectividade de sistemas de baixo impacto institucional SETIC/SEASB Chefe do SEASB

4. Desativar sistemas de médio impacto institucional SETIC/SEASB Chefe do SEASB
5. Diminuir recursos de processamento, memória e/ou 
conectividade de sistemas de médio impacto institucional SETIC/SEASB Chefe do SEASB

6. Diminuir recursos de processamento, memória e/ou 
conectividade de sistemas de alto impacto institucional SETIC/SEASB Chefe do SEASB
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 PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO
 Missão:  Promover justiça com eficiência e celeridade,

 contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. 

 Ata de Reunião – ATA
 1.  Propósito
 Assunto da Reunião:  Reunião ordinária do Comitê de Governança de TIC

 (CGTIC) - Plano de Gestão de Riscos de TIC e
 outros.

 Data da Reunião:  08/12/2021 13:30 às 15:30
 Local da Reunião:  Videoconferência

 2.  Participantes
 Nome  Entidade/Unidade  Função  Assinatura

 Ricardo Luís
 Espíndola
 Borges

 Gabinete do
 Desembargador
 Ricardo Luís
 Espíndola Borges

 Desembargador
 Federal do
 Trabalho e membro
 do CGTIC,
 representante do
 2º grau de
 jurisdição

 Assinado
 eletronicamente

 Luciano
 Athayde Chaves

 2ª Vara do Trabalho
 de Natal

 Juiz do Trabalho e
 membro do CGTIC,
 representante do
 1º grau de
 jurisdição

 Ausente
 justificadamente

 Márcio  de
 Medeiros

 Gabinete da
 Diretoria Geral (DG)

 Diretor Geral de
 Secretaria e
 membro do CGTIC

 Assinado
 eletronicamente

 Silvio da
 Silva Santiago

 Gabinete da
 Presidência (GP)

 Secretário Geral
 da Presidência e
 membro do CGTIC

 Assinado
 eletronicamente

 Marcelo
 Martins Pinto

 Secretaria de
 Tecnologia da
 Informação (SETIC)

 Secretário de TIC
 e membro do CGTIC

 Assinado
 eletronicamente

 Keilia Melo de
 Morais

 Secretaria da
 Corregedoria
 Regional (SCR)

 Secretário da
 Corregedoria
 Regional e membro
 do CGTIC

 Assinado
 eletronicamente

 Kleber de
 Medeiros
 Teixeira

 Coordenadoria de
 Gestão de Pessoas
 (CGP)

 Coordenador de
 Gestão de Pessoas
 e membro do CGTIC

 Karla Souza
 da Motta

 Coordenadoria de
 Planejamento e
 Gestão Estratégica
 (CGEST)

 Coordenadora de
 Planejamento e
 Gestão Estratégica
 e membro do CGTIC

 Assinado
 eletronicamente

 ATAv1.4 

 SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 Assinado
 eletronicamente
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 PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO
 Missão:  Promover justiça com eficiência e celeridade,

 contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. 

 Ata de Reunião – ATA
 Dirceu Victor
 Monte de
 Hollanda

 Divisão de
 Governança
 Institucional (DGI)

 Diretor da Divisão
 de Governança
 Institucional e
 membro do CGTIC

 Assinado
 eletronicamente

 Priscilla
 Soares de Lima
 Gatto

 Divisão de
 Inteligência (DINT)

 Diretora da
 Divisão de
 Inteligência e
 membro do CGTIC

 Assinado
 eletronicamente

 Isabelle
 Bandeira de
 Figueredo
 Souza

 Divisão de
 Comunicação Social
 (DCS)

 Diretora da
 Divisão de
 Comunicação Social
 e membro do CGTIC

 3.  Convidados
 Nome  Entidade/Unidade  Função  Assinatura

 Tarcísio Pinto
 Câmara

 Setor de Apoio à
 Governança e Gestão
 de TIC (SETIC\SEAGG)

 Chefe do setor e
 Secretário do
 CGTIC

 Assinado
 eletronicamente

 4.  Pauta
 Reunião do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), cobrindo os seguintes
 tópicos:

 1.  Plano de Gestão de Riscos de TIC
 2.  Aprovação de novos projetos de TIC
 3.  Prioridade de projetos de contratação para 2022
 4.  Monitoramento e Revisão do PDTIC

 5.  Tópicos Discutidos e Decisões
 1.  Plano de Gestão de Riscos de TIC
 Informações e Situação atual:
 O  Secretário  do  CGTIC  apresentou  o  Plano  de  Gestão  de  Riscos  de  TIC  ,
 aprovado  pelo  CGESTIC  na  reunião  do  dia  25/11/2021  ,  destacando  os  seguintes
 pontos, junto com o documento:

 ●  Riscos cujo gestor do risco é o CGTIC
 ●  Riscos  cujo  gestor  do  risco  ou  a  responsabilidade  das  ações  são

 atribuídas a membros do CGTIC ou à Presidência
 ●  Ratificação  da  sugestão  do  CGESTIC  pela  publicação  do  plano,  abaixo

 transcrita:
 “O  CGESTIC  sugere  ao  CGTIC  publicar  o  Plano  de  Gestão  de  Riscos 
 de  TIC  no  CONNECT-JUS  e  no  Portal  do  TRT21,  desde  que  seja 
 gerada  outra  versão  do  Plano,  substituindo  os  textos  em 
 vermelho  por  “Conteúdo  sensível  suprimido”,  uma  vez  que  há 
 exposição  de  informações  sensíveis  abrangentes  no  contexto  de 
 TIC que podem ser exploradas em ataques cibernéticos.” 

 ATAv1.4 

 SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 Assinado
 eletronicamente
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 PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 
 Missão:  Promover justiça com eficiência e celeridade, 

 contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. 

 Ata de Reunião – ATA 
 Decisões: 
 1.1.  Fica  aprovado  o  Plano  de  Gestão  de  Riscos  de  TIC,  conforme  anexo  , 

 devidamente ajustado quanto à variação de gênero. 
 1.2.  SETIC  irá  publicar  o  referido  plano  no  CONNECT-JUS  e  no  Portal  do 

 TRT21,  conforme  sugerido  pelo  CGESTIC,  com  a  devida  ocultação  de 
 conteúdo sensível. 

 1.3.  SETIC  irá  promover  também  o  cadastro  do  documento  ou  do  tipo  de 
 documento sigiloso, conforme regulamentação pertinente. 

 2.  Aprovação de novos projetos de TIC 
 Informações e Situação atual: 
 O  Secretário  do  CGTIC  apresentou  o  Documento  de  Viabilidade  de  Demanda 
 (DVD)  com os projetos de TIC que aguardam aprovação  do comitê. 
 Decisões: 
 2.1.  Os  novos  projetos  mencionados  foram  deliberados  em  reunião,  conforme 

 DVD anexo. 
 2.2.  O  CGESTIC,  ao  incluir  os  novos  projetos  em  algum  Plano  de 

 Contratações  de  Soluções  de  TIC  (PCSTIC),  deve  considerar  eventuais 
 custos  recorrentes  que  venham  a  repercutir  para  o  TRT21,  após  a 
 aquisição  inicial,  especialmente  para  os  projetos  de  segurança  da 
 informação de montante mais alto. 

 2.3.  Optou-se  por  usar  a  categorização  dos  projetos  já  da  Metodologia  de 
 Priorização  de  Projetos  do  Tribunal,  porém  definindo-se  a  ordem  de 
 prioridade  independente  da  categoria,  deixando  assim  de  usar  os 
 “slots” como anteriormente. 

 3.  Prioridade de projetos de contratação 
 Informações e Situação atual: 
 Considerando  a  elaboração  da  minuta  do  Plano  de  Contratações  de  STIC  2022 
 (PCSTIC  2022)  pelo  CGESTIC,  tratada  na  reunião  de  02/12/2021  ,  onde  foram 
 sugeridas  as  seguintes  mudanças  de  prioridade  de  projetos  de  contratação 
 para 2022: 

 ●  A  sugestão  de  priorização  dos  novos  projetos  foi  apresentada  ao  CGTIC 
 e  tratada  diretamente  na  minuta  do  Documento  de  Viabilidade  de 
 Demanda (DVD), conforme tópico acima. 

 ●  A  sugestão  de  prioridade  dos  projetos  do  PCSTIC  2022  foi  apresentada 
 e foram levantadas as seguintes sugestões de mudança de priorização: 

 ○  Projeto  “Atualizar  UPS  para  a  Sala  Cofre”  como  mais  prioritário 
 do  portfólio,  acima  do  projeto  para  “Contratar  Solução  de  Site 
 Backup”,  dado  o  alto  risco  de  indisponibilidade  de  todo  o 
 tribunal. 

 ○  Projeto  “Contratar  colaboração  em  nuvem”  acima  do  projeto  para 
 “Contratar  Solução  de  Gestão  de  Serviços  (ITSM)”  e  este  acima 
 do  projeto  para  “Contratar  serviço  de  monitoramento  de  sala 
 cofre 24/7” 
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 PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 
 Missão:  Promover justiça com eficiência e celeridade, 

 contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. 

 Ata de Reunião – ATA 
 ○  Projeto  “Memória  RAM  Blades  HP”  acima  do  projeto  para 

 “Interligação dos prédios do complexo via fibra ótica” 

 ●  O CGESTIC sugere ainda ao CGTIC: 

 ○  Cogitar  solicitação  de  recursos  do  CSJT  para  Webcams,  porém 
 prevendo eventual reposição do recurso do TRT21. 

 ○  Manter  o  projeto  para  “Contratar  Solução  de  Site  Backup” 
 suspenso  aguardando  a  Rede  Giga,  dada  a  dependência  entre  eles 
 para  considerar  o  Depósito  como  possível  local  para  o  Site 
 Backup. 

 Considerando  o  alinhamento  do  PDTIC-TRT21  2021-2022  ao  inciso  II  do  Art.  8 
 da  Resolução  nº  370/2021  do  CNJ,  onde  o  CGESTIC  fica  autorizado  a  aprovar 
 revisões  dos  Planos  de  Contratações  de  Soluções  de  TIC,  desde  que 
 respeitada  a  ordem  de  prioridade  dos  projetos,  definida  pelo  CGTIC,  bem 
 como os processos de gestão orçamentária do Tribunal; 

 O  Secretário  do  CGTIC  solicita  análise  e  deliberação  das  mudanças  de 
 prioridade  de  projetos  de  contratação,  sugeridas  pelo  CGESTIC,  visando  a 
 revisão  do  Plano  de  Contratações  de  Soluções  de  TIC  (PCSTIC)  2022,  antes  da 
 sua aprovação pelo CGESTIC. 
 Decisões: 
 3.1.  O seguinte projeto pode ser removido do PCSTIC 2022:  “Modernização da 

 infraestrutura de cabeamento estruturado do prédio da Corte do 
 Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto”  , 
 considerando que poderá ser suprido pelo projeto do  “Contratar Rede 
 WiFi” 

 3.2.  Ficou  decidido  não  solicitar  recursos  do  CSJT  para  Webcams,  usando 
 assim  recursos  locais,  visando  acelerar  a  contratação  e  evitar 
 eventual reposição do recurso do TRT21 pelo recurso descentralizado. 

 3.3.  Aprovada  a  sugestão  de  manter  o  projeto  para  “Contratar  Solução  de 
 Site  Backup”  suspenso  aguardando  a  Rede  Giga,  dada  a  dependência 
 entre  eles  para  considerar  o  Depósito  como  possível  local  para  o  Site 
 Backup. 

 3.4.  A prioridade dos projetos do PCSTIC 2022 foi revisada e aprovada pelo 
 CGTIC, conforme abaixo: 

 ■  Projeto  “Atualizar  UPS  para  a  Sala  Cofre”  como  mais  prioritário  do 
 portfólio,  acima  do  projeto  para  “Contratar  Solução  de  Site 
 Backup”,  dado  o  alto  risco  de  indisponibilidade  de  todo  o 
 tribunal. 

 ■  Projeto  “Contratar  colaboração  em  nuvem”  acima  do  projeto  para 
 “Contratar  Solução  de  Gestão  de  Serviços  (ITSM)”  e  este  acima  do 
 projeto  para  “Contratar  serviço  de  monitoramento  de  sala  cofre 
 24/7” 

 ■  Projeto  “Memória  RAM  Blades  HP”  acima  do  projeto  para 
 “Interligação dos prédios do complexo via fibra ótica” 
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 PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 
 Missão:  Promover justiça com eficiência e celeridade, 

 contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. 

 Ata de Reunião – ATA 

 4.  Monitoramento e Revisão do PDTIC 
 Informações e Situação atual: 
 O  Secretário  do  CGTIC  informou  que  o  PDTIC  2021-2022  deve  ser  monitorado 
 periodicamente,  conforme  descrito  na  seção  de  monitoramento  tático  do 
 Plano.  Entretanto,  registrou  que  esse  monitoramento  não  vem  sendo  realizado 
 em  razão  da  ausência  de  metas  dos  indicadores  registrados  no  PDTIC  atual. 
 Esses  indicadores  foram  definidos  pela  ENTIC-JUD  (Res.  CNJ  370/2021  e  pelo 
 PE-JT,  mas,  até  o  momento  da  elaboração  do  PDTIC,  suas  metas  ainda  estavam 
 indefinidas, o que inviabiliza as medições. 

 Em 25/11/2021, a SETIC recebeu o seguinte comunicado: 
 “Informamos a publicação Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
 Comunicação da Justiça do Trabalho (PDTIC-JT) por meio do Ato 
 CSJT.GP.SG.SETIC.NUGOV Nº 78/2021 oficializou o Guia Referencial de 
 Governança de TIC da Justiça do Trabalho como desdobramento da 
 Estratégia Nacional do Poder Judiciário, instituída pela Resolução Nº 
 370/2021 do CNJ.” 

 No  caso,  o  Plano  Diretor  de  TIC  da  Justiça  do  Trabalho  (PDTIC-JT)  2021-2022 
 foi  publicado  em  26/11/2021  na  área  de  normativos  de  TIC  do  CSJT  ,  conforme 
 previsto  no  conforme  Ato  CSJT.GP.SG.SETIC.NUGOV  Nº  78/2021  ,  de  08/11/2021. 
 Este  mesmo  Ato  inclui  o  seguinte  artigo  referente  ao  prazo  para  os  TRTs 
 ajustarem seus PDTICs: 

 Art.  5º  Em  até  60  (sessenta)  dias  da  publicação  deste  Ato,  os 
 Tribunais  Regionais  do  Trabalho  deverão  elaborar  ou  revisar  seus 
 PDTICs  locais,  publicando-os  em  seus  respectivos  sítios  eletrônicos 
 juntamente  com  a  publicação  periódica  do  seu  andamento  e  resultados 
 alcançados. 

 Isto  posto,  científica-se  o  CGTIC  da  necessidade  de  revisar  o  PDTIC  até 
 08/01/2022  para  alinhamento  ao  PDTIC-JT  2021-2022,  destacando-se  o  risco  de 
 violação  desse  prazo  devido  ao  recesso  e  às  demais  atividades  da  mudança  de 
 exercício, especialmente orçamentárias. 

 Adicionalmente,  a  SETIC  alerta  ainda  que  o  resultado  do  iGovTIC-JUD  2021 
 foi  apresentado,  confirmando  a  baixa  pontuação  na  dimensão  de  Pessoas 
 (zero)  e  Atendimento  e  Suporte  ao  Usuário  (12%).  Sugere-se  que  as  ações 
 para  melhoria  desses  e  outros  subíndices  do  iGovTIC-JUD  sejam  definidas  e 
 incluídas também nessa revisão do PDTIC-TRT21 2021-2022 ou 2022-2023. 
 Decisões: 
 4.1.  SETIC tentará promover revisão do PDTIC-TRT21 2021-2022 para 

 alinhamento ao PDTIC-JT 2021-2022 até 08/01/2022, desde que não haja 
 prejuízo para demais atividades pertinentes à mudança de exercício, 
 especialmente orçamentárias. 
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 PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 
 Missão:  Promover justiça com eficiência e celeridade, 

 contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. 

 Ata de Reunião – ATA 
 6.  Ações 

 Ação  Responsável  Data 
 1. 

 7.  Data(s) da(s) Próxima(s) Reunião(ões) 
 Propósito:  Reunião extraordinária do CGTIC - Revisão do PDTIC-TRT21 

 2021-2022. 
 Data:  28/01/2022 
 Horário:  14h às 16h 
 Local:  Videoconferência 
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Documento de Viabilidade de Demanda (DVD) Data da deliberação:

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) 08/12/2021

Oficialização da demanda - DOD 
(área demandante)

Análise da demanda - DAD 
(SETIC)

Deliberações CGTIC

Processo
Data do 

DOD
Área

Demandante
Patrocinador Nome do Projeto Descrição suscinta

Data do 
DAD

Valor Estimado

Encaminhamento:
Aprovado
Rejeitado
Aguardar

Categorização:
Estrategico

Tático
Operacional

Ordem de
 Prioridade

( 1 )

Comentários
(opcional)

PROAD 
1623/2021

10/05/2021 SETIC CGSI
Adquirir WAF (Web 
Application Firewall)

Aquisição de solução capaz de proteger aplicações web por 
meio da filtragem e monitoramento do protocolo HTTP.

22/06/2021 R$ 3.000.000,00 Aprovado Tático

Logo abaixo do 
projeto de 
Contratar 
serviço de 

monitoramento 
de sala cofre 

24/7

Condicionado a descentralização 
de recursos do CSJT

PROAD 
2212/2021

18/06/2021 SETIC CGSI
Adquirir Software de 

Gestão de Riscos
Aquisição de solução computacional para gerir riscos. 23/11/2021 R$ 60.720,00 Aprovado Tático

Logo abaixo do 
projeto Adquirir 
Solução PAM - 
Gerenciamento 
de Privilégio de 

Acesso 
(Contratação 

Nacional 2021 
TRT14)

Prevendo prioritariamente a 
descentralização de recursos do 

CSJT

PROAD 
4525/2021

29/11/2021 SETIC SETIC

Contratar Solução de 
segurança, auditoria e 

prevenção de ameaças à 
base de dados não 

estruturados

Aquisição de soluções de segurança, auditoria e prevenção 
de ameaças à base de dados não estruturados

01/12/2021 R$ 2.356.300,00 Aprovado Tático

Logo abaixo do 
projeto Adquirir 

WAF (Web 
Application 

Firewall)

Condicionado a descentralização 
de recursos do CSJT

PROAD 
4421/2021

22/11/2021 SETIC SETIC
Contratar Solução de 

Análise de Vulnerabilidades 
de SI

Aquisição de solução para a realização de análises de 
vulnerabilidades de segurança da

informação.
01/12/2021 R$ 4.299.071,80 Aprovado Tático

Logo abaixo do 
projeto 

Contratar 
Solução de 
segurança, 
auditoria e 

prevenção de 
ameaças à base 

de dados não 
estruturados

Condicionado a descentralização 
de recursos do CSJT

PROAD 
1310/2021

14/04/2021 SETIC SETIC
Contratar roteadores para 

interior
Contratar roteadores para interior 08/12/2021 R$ 425.074,76 Aprovado Tático

Logo abaixo do 
projeto 

Implantar rede 
elétrica 

estabilizada de 
grande porte 

para 
equipamentos 
de TIC (CJTMFF)

Considerando informação de que 
a solução atende também à 

demanda de Wifi dos interiores, 
aprovado prevendo-se 

prioritariamente a utilização de 
recursos do proejto de Wifi.

PROAD 
4687/2021

07/12/2021 SETIC Presidência
Contratar solução de 

videoconferência híbrida

Aquisição de solução de videoconferência para audiências 
e sessões de julgamento com participantes na forma 

presencial e também remota, comumente chamada de 
audiência híbrida.

08/12/2021 R$ 479.700,00 Aprovado Tático

Logo abaixo do 
projeto 

Contratar 
Solução de Site 

Backup

Não se aplica
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Documento de Viabilidade de Demanda (DVD) Data da deliberação:

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) 08/12/2021

Oficialização da demanda - DOD 
(área demandante)

Análise da demanda - DAD 
(SETIC)

Deliberações CGTIC

Processo
Data do 

DOD
Área

Demandante
Patrocinador Nome do Projeto Descrição suscinta

Data do 
DAD

Valor Estimado

Encaminhamento:
Aprovado
Rejeitado
Aguardar

Categorização:
Estrategico

Tático
Operacional

Ordem de
 Prioridade

( 1 )

Comentários
(opcional)

PROAD 
2851/2021

28/07/2021 DCS SGP
Adquirir software de edição 

de imagens

Contratar software para atender às necessidades do setor 
nas atribuições do design gráfico, para fins de edição de 

imagens.
17/11/2021 R$ 27.636,82 Aprovado Operacional

Logo abaixo do 
projeto 

Contratar 
Solução de 
impressão

Não se aplica

( 1 ) A ordem de prioridade deve usar letras para inserir um projeto entre os demais já aprovados. Ex: Para incluir um projeto entre as posições 20 e 21, indique a órdem de prioridade 20A.

Para ver a lista completa de projetos já aprovados, clique no link abaixo (mesmo login e senha da rede e requer VPN):

Projetos de TIC (em aberto) conforme priorizados
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