
 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 extraordinária do Comitê de Governança de 

 TIC (CGTIC) - Revisão da interpretação de resposta 
 do iGovTIC-JUD 

 Data da Reunião:  19/08/2022 10:00 às 12:00 
 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 

 Dilner 
 Nogueira 
 Santos 

 6ª 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 
 Medeiros Lopes 

 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 

 Jose Adriano 
 S. A. 
 Guimarães 

 Coordenadoria de 
 Planejamento e 
 Gestão Estratégica 
 (CGEST) 

 Coordenadora de 
 Planejamento e 
 Gestão Estratégica 
 e membro do CGTIC 
 (em substituição) 

 Assinado 
 eletronicamente 

 ATAv1.4 
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 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 

 Assinado 
 eletronicamente 

 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.  Revisão da interpretação de resposta do iGovTIC-JUD 

 5.  Tópicos Discutidos e Decisões 
 1.  Revisão da interpretação de resposta do iGovTIC-JUD 
 Informações e Situação atual: 
 O  Secretário  do  CGTIC  informou  aos  membros  do  Comitê  que  a  SETIC  predefiniu 
 as  questões  do  iGovTIC-JUD  cuja  justificativa  de  resposta  seja  mais 
 passível de reinterpretação. 

 Em caso de dúvida, sugere-se considerar o  Manual do  iGovTIC-JUD 2021  . 

 Devido  à  proximidade  da  resposta  oficial,  a  SETIC  apresentou  ainda  uma  nova 
 versão  da  simulação  da  resposta  do  questionário  considerando  o  avanço  das 
 ações  atuais  e  a  interpretação  já  acordada  na  reunião  do  CGTIC  de 
 05/08/2022. 

 As  ações  já  completadas  até  essa  simulação  já  elevaram  a  pontuação  de  40,95 
 (medição  oficial  em  2021)  para  aproximadamente  51,80.  A  nova  interpretação 
 do  CGTIC,  especialmente  referente  a  processos,  já  eleva  essa  pontuação  para 
 aproximadamente 52,10. 

 Cabe ainda a seguinte ressalva: 
 ATAv1.4 
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 ●  Um  item  da  questão  13,  referente  à  plataforma  SINAPSES,  estava 

 relacionado  à  Implantação  do  CODEX,  porém  este  é  apenas  um 
 pré-requisito  para  a  plataforma,  sem  ser  suficiente  para  considerar 
 sua implementação completa apenas com o CODEX (s.m.j.). 

 Decisões: 
 1.1.  Foram discutidas e acordadas as regras de preenchimento a serem 

 seguidas nas próximas medições do iGovTIC-JUD, conforme  anexo  . 

 6.  Ações 
 Ação  Responsável  Data 

 1. 

 7.  Data(s) da(s) Próxima(s) Reunião(ões) 
 Propósito:  Reunião ordinária - Retrospectiva PDTIC 2022-2023 
 Data:  25/11/2022 
 Horário:  a definir 
 Local:  Videoconferência 
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Pergunta Item da questão Resposta assinalada 2021 JUSTIFICATIVA 2021 Orientações do CGTIC

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?

Sobre a coordenação de 
macroprocessos de TIC. Ela é 
executada por:

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.

Deverão ser considerados servidores 
permutados como sendo do quadro 
permanente do órgão.

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?

Sobre as funções gerenciais de 
TIC. Elas são executadas por:

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).

Deverão ser considerados servidores 
permutados como sendo do quadro 
permanente do órgão.

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?

Sobre o Processo de 
Planejamento Orçamentário de 
TIC: É formalmente instituído.

Não

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).

Podem ser considerados "formalmente 
instituídos" os processos contendo pelo 
menos o DCP do processo no PROAD, ou Ato 
normativo do processo.

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?

Sobre o Processo de 
Planejamento Orçamentário de 
TIC: É executado conforme 
normativo.

Não

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).

Podem ser considerados "executados 
conforme normativo" os processo que 
tiverem evidência de uso dos modelo de 
documentos do processo formalmente 
instituído, mesmo que não haja um fluxo de 
processo formal.

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?

Sobre o Processo de 
Planejamento Orçamentário de 
TIC: É revisado periodicamente.

Não

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).

Podem ser considerados "revisado 
periodicamente" os processo que tiverem 
revisão pelo menos anual dos 
Procedimentos Operacional Padrão (POP) ou 
dos modelos de documentos dos processos 
formalmente instituído, mesmo que não 
haja  mudança efetiva ou um fluxo de 
processo formal.

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?

Sobre o Processo de 
Gerenciamento de Projetos de 
TIC: É formalmente instituído.

Sim
Considerando o processo 2.2.7-Gerir Projetos, 
listado na Cadeia de Valor do TRT21, bem como o 
ATO TRT21-GP Nº 373/2019.

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?

Sobre o Processo de 
Gerenciamento de Projetos de 
TIC: É executado conforme 
normativo.

Sim Considerando o ATO TRT21-GP Nº 373/2019.

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?

Sobre o Processo de 
Gerenciamento de Projetos de 
TIC: É revisado periodicamente.

Sim

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.

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?

Sobre o Processo de 
Gerenciamento de Contratos de 
TIC: É formalmente instituído.

Sim
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 711/2015, no âmbito 
institucional, inspirado pelas práticas de TIC, além 
do Ato TRT21-GP nº 384/2018.

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?

Sobre o Processo de 
Gerenciamento de Contratos de 
TIC: É executado conforme 
normativo.

Sim

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.

Manter a interpretação de que é "executado 
conforme o normativo" considerando que a 
grande maioria das práticas previstas no 
Manual são seguidas.
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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?

Sobre o Processo de 
Gerenciamento de Contratos de 
TIC: É revisado periodicamente.

Não
O processo foi instituído em 2015 e pode ser 
alterado sempre que necessário, no entanto nunca 
houve alteração.

Pergunta 03: O Órgão elaborou, 
entregou e executa os Planos previstos 
na ENTIC-JUD?

Não entregou Planos. Não

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

Pergunta 03: O Órgão elaborou, 
entregou e executa os Planos previstos 
na ENTIC-JUD?

Entregou o Plano de 
Transformação Digital – PTD (Art. 
15) e as ações estão sendo 
executadas.

Não
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.

Pergunta 03: O Órgão elaborou, 
entregou e executa os Planos previstos 
na ENTIC-JUD?

Entregou o Plano Anual de 
Capacitações de TIC - (Art. 27) e 
as ações estão sendo executadas.

Sim
Plano anexo ao PDTIC 2021-2022 e publicado no 
Connect-JUS

Pergunta 03: O Órgão elaborou, 
entregou e executa os Planos previstos 
na ENTIC-JUD?

Entregou o Plano de Gestão de 
Continuidade de Negócios ou de 
Serviços - (Art. 36º) e as ações 
estão sendo executadas.

Não

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.

Pergunta 03: O Órgão elaborou, 
entregou e executa os Planos previstos 
na ENTIC-JUD?

Entregou o Plano de Gestão de 
Riscos de TIC - (Art. 37º) e as 
ações estão sendo executadas.

Não

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.

Pergunta 03: O Órgão elaborou, 
entregou e executa os Planos previstos 
na ENTIC-JUD?

Entregou o Plano de Trabalho da 
ENTIC - (Art. 45) e as ações estão 
sendo executadas.

Sim Plano publicado no Connect-JUS

Pergunta 04: O Órgão possui Comitê 
de Governança de TIC instituído e 
atuante no acompanhamento de suas 
deliberações?

-
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.

Justificar considerando a média de reuniões 
por mês no período, somadas ordinárias e 
extraordinárias, arredondando pra cima se 
mensal acima 8 reuniões anuais.

Pergunta 05: O Órgão possui Comitê 
de Gestão de TIC instituído e atuante 
no acompanhamento de suas 
deliberações?

-
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.

Justificar considerando a média de reuniões 
por mês no período, somadas ordinárias e 
extraordinárias, arredondando pra cima se 
mensal acima 16 reuniões anuais.

Pergunta 06: O Órgão possui PDTIC 
vigente e possui sua execução 
monitorada sistematicamente?

-
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.

Mantida a interpretação e marcar a questão

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

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.

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 
Repositório Nacional.

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

Pergunta 08: Sobre o Plano de 
Transformação Digital (PTD):

O Órgão instituiu seu Plano de 
Transformação Digital.

Não
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.

Pergunta 08: Sobre o Plano de 
Transformação Digital (PTD):

O PTD é executado. Não
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.

Pergunta 08: Sobre o Plano de 
Transformação Digital (PTD):

O PTD é revisado periodicamente. Não
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.

Pergunta 08: Sobre o Plano de 
Transformação Digital (PTD):

A área de TIC contribui na 
concepção e nas revisões do 
Plano de Transformação Digital.

Não
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.

Pergunta 08: Sobre o Plano de 
Transformação Digital (PTD):

O PTD contém ações de 
transformação digital de serviços.

Não
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.

Pergunta 08: Sobre o Plano de 
Transformação Digital (PTD):

O PTD contém ações de 
integração de canais digitais.

Não
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.

Pergunta 08: Sobre o Plano de 
Transformação Digital (PTD):

O PTD contém ações de 
interoperabilidade de sistemas.

Não
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.
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Pergunta 08: Sobre o Plano de 
Transformação Digital (PTD):

O PTD contém ações de 
estratégia de monitoramento.

Não
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.

Pergunta 09: Em relação a 
Transformação Digital, as seguintes 
ações são realizadas?

Padronização das tabelas 
unificadas.

Sim
O TRT21 usa as tabelas do CSJT, CNJ e unifica 
regionalmente no que é de sua competência

Pergunta 09: Em relação a 
Transformação Digital, as seguintes 
ações são realizadas?

Criação de padrões de dados 
mínimos para o atendimento da 
LGPD.

Não

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.

Questionar a interpretação da recente 
Divisão de Proteção de Dados Pessoais 
(DPDP) sobre a resposta dessa questão.

Pergunta 09: Em relação a 
Transformação Digital, as seguintes 
ações são realizadas?

Utilização de padrões de 
assinaturas digitais.

Sim
Todas as aplicações desenvolvidas regionamente 
que requerem assinatura digital utilizam 
Certificado Digital

Pergunta 10: Dentro dos serviços 
oferecidos para a sociedade, quantos 
são disponibilizados de forma digital?

-
Entre 95% e 100% dos serviços 
possuem uma alternativa digital.

Não foram identificados serviços ao cidadão que 
sejam exclusivamente físico/analógico

Questionar Ouvidoria e a Presidência sobre 
quantos serviços ao cidadão existem e 
quantos deles que são exclusivamente 
físicos. Atualmente, pelo menos o protocolo 
administrativo precisa ser físico.

Pergunta 11: Sobre a Plataforma 
Digital do Poder Judiciário Brasileiro 
(PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. 
CNJ nº 252/2020):

-
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.

Pode marcar que "O Comitê foi constituído; 
monitora e avalia periodicamente os 
resultados do plano de implementação da 
PDPJ-Br.", considerando que os § 1º e §2º do 
Art. 8º Portaria CNJ nº 252/2020, incluídos 
pela da Portaria CNJ nº 284 de 28/10/2021, 
faculta a criação do Comitê para os Tribunais 
do Trabalho; e considerando ainda que foi 
criado comitê do CSJT, conforme Acordo de 
Cooperação Técnica nº 85/2021, que 
monitora o avanço do PDTIC mensalmente.

Pergunta 11: Sobre a Plataforma 
Digital do Poder Judiciário Brasileiro 
(PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. 
CNJ nº 252/2020):

O Comitê possui ferramenta de 
comunicação própria (e-mail, 
aplicativo, Teams).

Não
Pode marcar, considerando que a 
comunicação do Comitê do CSJT com os 
Tribunais se dá através do JIRA do CSJT.

Pergunta 11: Sobre a Plataforma 
Digital do Poder Judiciário Brasileiro 
(PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. 
CNJ nº 252/2020):

O Órgão desenvolveu nova 
funcionalidade em seus sistemas 
legados desde a aprovação da 
Resolução 335/2020.

Não

Pergunta 11: Sobre a Plataforma 
Digital do Poder Judiciário Brasileiro 
(PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. 
CNJ nº 252/2020):

O Órgão possui planejamento 
para integração de todos os seus 
sistemas judiciais à PDPJ-Br.

Não

Pergunta 11: Sobre a Plataforma 
Digital do Poder Judiciário Brasileiro 
(PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. 
CNJ nº 252/2020):

As soluções do Órgão a serem 
integradas à PDPJ-Br atendem as 
condições do artigo 2 da Portaria 
CNJ nº 252/2020.

Não

Pergunta 12: Sobre a "Justiça 4.0":
O Órgão implementou o "Juízo 
100% Digital"?

Sim
ATO TRT21-GP N. 165/2021 instituiu o Juízo 100% 
inicialmente em 2 varas do interior

Pergunta 12: Sobre a "Justiça 4.0":
O Órgão implementou o "Balcão 
Virtual"?

Sim
https://www.trt21.jus.br/balcao-virtual instituído 
pelo ATO TRT21-GP Nº 115/2021

Pergunta 12: Sobre a "Justiça 4.0":
O Órgão implementou o "Núcleo 
de Justiça 4.0"?

Não
Não implementou e não há plano conhecido de 
fazê-lo. Monitorar decisão da CNJ ou CSJT se é 
aplicável à JT.

Pergunta 13: Existem ações para 
implementar os modelos de 
inteligência artificial (IA) (Resolução 
CNJ nº 332/2020)?

O Órgão conta com soluções ou 
modelos de IA.

Não
Utilizando o módulo Gemini para classificação de 
documentos processuais, no entando ainda não 
está em produção.

Pergunta 13: Existem ações para 
implementar os modelos de 
inteligência artificial (IA) (Resolução 
CNJ nº 332/2020)?

Existem iniciativas para 
desenvolver modelos de IA.

Sim
A equipe de desenvolvimento começou a fazer 
capacitações relacionadas ao desenvolvimento de 
soluções com IA.

Pode manter a marcação, até porque tem 
atuação do TRT21 no projeto nacional de 
implantação do Sinapses, apesar de atuar 
apenas na validação do modelo.

Pergunta 13: Existem ações para 
implementar os modelos de 
inteligência artificial (IA) (Resolução 
CNJ nº 332/2020)?

A alta administração atua para 
incentivar na concepção de 
iniciativas de IA.

Sim Há iniciativa estratégica para implementação do IA
Pode manter a marcação, considerando a 
iniciativa estratégica.

Pergunta 13: Existem ações para 
implementar os modelos de 
inteligência artificial (IA) (Resolução 
CNJ nº 332/2020)?

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.)

Não

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

Pode passar a marcar, considerando que 
tem atuação do TRT21 no projeto nacional 
de implantação do Sinapses, apesar de atuar 
apenas na validação do modelo do CSJT que 
implanto no TRT21 após concluído.

Pergunta 13: Existem ações para 
implementar os modelos de 
inteligência artificial (IA) (Resolução 
CNJ nº 332/2020)?

O Órgão deposita os modelos de 
Inteligência Artificial 
desenvolvidos no Sinapses? 
(Resolução CNJ nº 332/2020)

Não

Pergunta 13: Existem ações para 
implementar os modelos de 
inteligência artificial (IA) (Resolução 
CNJ nº 332/2020)?

O Órgão possui processos para 
assegurar a realização de 
estudos, pesquisas, ensino e 
treinamentos de Inteligência 
Artificial livre de preconceitos. 
(Resolução CNJ 332/2020)

Não

Pergunta 14: Sobre o funcionamento 
da Central de Serviços de TIC:

As atividades são executadas de 
acordo com o seu ato 
constitutivo.

Sim

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.

Pergunta 14: Sobre o funcionamento 
da Central de Serviços de TIC:

Possui software de gestão de 
atendimento atualizado.

Não

Temos software de gestão de atendimentos, 
porém está desatualizado e estamos em processo 
de aquisição/atualização em conjunto com outros 
tribunais.

Pergunta 14: Sobre o funcionamento 
da Central de Serviços de TIC:

É realizada capacitação periódica 
dos atendentes.

Sim
Estão havendo capacitações dos servidores 
envolvidos e os terceirizados fazem capacitação 
interna

Pergunta 14: Sobre o funcionamento 
da Central de Serviços de TIC:

Possui FAQs atualizadas. Não

Pergunta 14: Sobre o funcionamento 
da Central de Serviços de TIC:

Pelo menos 95% dos 
atendimentos são realizados 
dentro do SLA ou ANO acordados.

Não
A meta atual a ser sugerida ao CGTIC ia ser de 
92,5%

Pode marcar se a meta tiver sido cumprida 
na maioria dos meses no último semetre 
antes da medição.
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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.

-
Não foi realizada pesquisa no 
ciclo do ano anterior.

Este item não era explicitamente incluído na 
pesquisa de satisfação, até então.

Pergunta 16: Sobre os servidores 
gestores e técnicos:

Existem critérios objetivos 
formalmente instituídos para a 
escolha de líderes ocupantes de 
funções de coordenação e de 
gerência na área de TIC.

Não

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.

Será analisado após da aprovação da Política 
de Gestão de Pessoas do Tribunal.

Pergunta 16: Sobre os servidores 
gestores e técnicos:

São definidas formalmente metas 
específicas para os gestores e 
técnicos de TIC.

Não

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.

Será analisado após da aprovação da Política 
de Gestão de Pessoas do Tribunal.

Pergunta 16: Sobre os servidores 
gestores e técnicos:

Há revisão anual e 
aperfeiçoamento, quando 
necessário, dos critérios de 
desempenho exigidos aos 
servidores lotados na área de TIC.

Não

Não se sabe se o projeto Implantar Gestão de 
Pessoas por Competências (PROAD 5102/2019) 
estabelecerá os critérios de desempenho exigidos 
aos servidores.

Será analisado após da aprovação da Política 
de Gestão de Pessoas do Tribunal.

Pergunta 16: Sobre os servidores 
gestores e técnicos:

Há revisão anual e 
aperfeiçoamento, quando 
necessário, das competências 
técnicas e gerenciais definidas 
para as unidades que compõem a 
área de TIC.

Não

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).

Pode marcar já com o mapeamento 
realizado dentro do projeto, mesmo que não 
tenha sido aprovada a Política de Gestão de 
Pessoas.

Pergunta 17: Sobre os servidores da 
área de TIC:

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.

Não

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).

Pergunta 17: Sobre os servidores da 
área de TIC:

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.

Não

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).

Será analisado após da aprovação da Política 
de Gestão de Pessoas do Tribunal.

Pergunta 17: Sobre os servidores da 
área de TIC:

O Órgão realiza análise de 
rotatividade com o objetivo de 
reduzir a evasão de servidores de 
TIC do quadro permanente.

Não

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).

Pode marcar, considerando que há prática 
de realizar questionário de servidores em 
momento do desligamento voluntário, 
porém isso não foi realizado para TIC porque 
não houve essa situação desde 2020 quando 
começou essa prática.

Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de 
TIC:

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.

Sim
Possuímos links de 30Mbps que atualmente 
atende as demandas das unidades do Orgão. Não 
possuíos redundância para esses links. 

Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de 
TIC:

São disponibilizados links de 
internet redundantes para o 
Órgão, com operadoras distintas, 
com comprometimento máximo 
de 80% da capacidade total dos 
links.

Sim
Poussímos dois links de Internet, um de 200Mbps 
(Tely) e outro de 100Mpbs (Aloo Telecom).

Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de 
TIC:

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

Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de 
TIC:

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.

Sim

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.

Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de 
TIC:

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.

Não

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.

Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de 
TIC:

É disponibilizado ambiente de 
Data Center com os requisitos 
mínimos de segurança e de 
disponibilidade estabelecidos em 
normas nacionais e 
internacionais. 

Sim Possuímos uma sala cofre da ACECO certificada.

Pergunta 18: Sobre a infraestrutura de 
TIC:

Existe réplica do Data Center em 
local seguro em prédio distinto 
do Data Center Principal.

Não AInda não possúimos essa infraestrutura.
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Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

Provê serviços de autoscaling, 
permitindo que as soluções 
tenham acesso automático a 
maior quantidade de recursos 
computacionais, em função da 
demanda.

Não

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)

Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

Os serviços prestados são 
portáveis para outros provedores, 
sem possibilidade de 
aprisionamento (lock-in), salvo 
quando justificável tecnicamente 
e autorizados formalmente pelo 
Órgão.

Não
Esta questão trata de IaaS, que não é contratada 
pelo TRT21

Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

O nível mínimo de serviço de 
disponibilidade das instâncias é 
igual ou superior a 99,741% para 
cada período de 1 mês.

Não
Esta questão trata de IaaS, que não é contratada 
pelo TRT21

Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

O serviço em nuvem permite a 
construção e execução de 
containers, como o Docker.

Não
Esta questão trata de IaaS, que não é contratada 
pelo TRT21

Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

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.

Não
Esta questão trata de IaaS, que não é contratada 
pelo TRT21

Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

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/monitorament
o do serviço em produção.

Não
Esta questão trata de IaaS, que não é contratada 
pelo TRT21

Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

As aplicações do Órgão 
provisionadas em nuvem 
possuem Matrizes de Riscos e 
Planos de Saída criados e 
atualizados.

Não
Esta questão trata de IaaS, que não é contratada 
pelo TRT21

Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

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.

Não
Esta questão trata de IaaS, que não é contratada 
pelo TRT21

Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

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.

Não
Esta questão trata de IaaS, que não é contratada 
pelo TRT21

Pergunta 19: Sobre o provedor de 
serviços em nuvem:

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.

Não
Esta questão trata de IaaS, que não é contratada 
pelo TRT21

Pergunta 20: Sobre a prestação de 
serviços em nuvem:

O Órgão conta com plataforma de 
serviços em nuvem.

Não Não disponibilizamos serviço em nuvem

Pergunta 20: Sobre a prestação de 
serviços em nuvem:

Atende os requisitos de 
segurança da informação 
alinhados com as diretrizes do 
CNJ.

Não

Pergunta 20: Sobre a prestação de 
serviços em nuvem:

Conta com proteção de dados 
alinhados com as diretrizes do 
CNJ.

Não

Pergunta 20: Sobre a prestação de 
serviços em nuvem:

Conta com ações para migrar 
serviços antigos para serviços em 
nuvem.

Não

Pergunta 20: Sobre a prestação de 
serviços em nuvem:

Conta com ações para que novos 
serviços já sejam iniciados como 
serviços em nuvem.

Não

Pergunta 21: Sobre o gerenciamento 
de serviços de TIC, quais foram 
implementados, são executados, 
monitorados e revisados?

O processo de gerenciamento de 
ativos de TIC.

Não
O processo 3.5.5-Gerir configuração de ativos de 
TIC foi formalizado recentemente, mas não 
encontra-se implantado.

Manter o entendimento que só deve ser 
marcado se o processo estiver totalmente 
operacional e revisado, como consta no 
enunciado.

Pergunta 21: Sobre o gerenciamento 
de serviços de TIC, quais foram 
implementados, são executados, 
monitorados e revisados?

O processo de gerenciamento de 
capacidade de TIC.

Não
Há projeto para modelar o Processo de 
Gerenciamento de Capacidade de TIC (PROAD 
5700/2017)
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Pergunta 21: Sobre o gerenciamento 
de serviços de TIC, quais foram 
implementados, são executados, 
monitorados e revisados?

O processo de gerenciamento de 
disponibilidade de TIC.

Não
Há projeto para modelar Processo de 
Gerenciamento de Disponibilidade de TIC (PROAD 
5697/2017)

Pergunta 21: Sobre o gerenciamento 
de serviços de TIC, quais foram 
implementados, são executados, 
monitorados e revisados?

O processo de gerenciamento de 
incidentes de TIC.

Sim
Processo 3.4.5-Gerir incidentes (de TIC) está 
implantado e tem tido revisão anual de DCP e 
práticas.

Pergunta 21: Sobre o gerenciamento 
de serviços de TIC, quais foram 
implementados, são executados, 
monitorados e revisados?

O processo de gerenciamento de 
liberação e implantação de TIC.

Sim
Processo 3.5.4-Gerir liberação e implantação de 
TIC revisado e implantado recentemente.

Pergunta 21: Sobre o gerenciamento 
de serviços de TIC, quais foram 
implementados, são executados, 
monitorados e revisados?

O processo de gerenciamento de 
mudanças de TIC.

Sim
Processo 3.5.3-Gerir mudanças de TIC revisado e 
implantado recentemente.

Pergunta 21: Sobre o gerenciamento 
de serviços de TIC, quais foram 
implementados, são executados, 
monitorados e revisados?

O processo de gerenciamento de 
problemas de TIC.

Não
Há projeto para Implantar processo Gerir 
Problemas de TIC (PROAD 2345/2020)

Pergunta 21: Sobre o gerenciamento 
de serviços de TIC, quais foram 
implementados, são executados, 
monitorados e revisados?

O processo de gerenciamento de 
requisições de TIC.

Sim
Processo 3.4.4-Gerir requisições (de TIC) está 
implantado e tem tido revisão anual de DCP e 
práticas.

Pergunta 22: Sobre o Comitê de 
Segurança da Informação do Órgão 
(Resolução CNJ nº 396/2021): 

-

O comitê se reúne pelo menos 
semestralmente de forma a 
atuar de maneira preventiva aos 
riscos.

PROAD 5223/2019

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: 
Existem ações para implementar, 
elevar e manter o nível de 
segurança das infraestruturas 
críticas e especialmente os itens 
dispostos no Artigo 11.

Não
Dos 12 incisos do artigo, talvez possamos justificar 
iniciativas de apenas 3 deles, quais sejam: VI, XI, 
XII

Pode marcar se tiver mais de duas ações

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: 
Existem ações para realizar a 
governança da segurança da 
informação e especialmente os 
itens dispostos no Artigo 19.

Não

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

Pode marcar se tiver mais de duas ações

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 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: O 
Órgão implementou o Protocolo 
de Prevenção de Incidentes 
Cibernéticos do Poder Judiciário 
(PPINC-PJ).

Não Ainda não implantado

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 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: O 
Órgão implementou o Protocolo 
de Gerenciamento de Crises 
Cibernéticas do Poder Judiciário 
(PGCRC-PJ).

Não Ainda não implantado

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 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: O 
Órgão implementou o Protocolo 
de Investigação de Ilícitos 
Cibernéticos do Poder Judiciário 
(PIILC-PJ).

Não Ainda não implantado

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 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: O 
Órgão criou plano de ação para 
implementar os itens do Manual 
de Proteção de Infraestruturas 
Críticas de TIC.

Não Ainda não implantado

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 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: O 
Órgão criou plano de ação para 
implementar os itens do Manual 
de Prevenção e Mitigação de 
Ameaças Cibernéticas e 
Confiança Digital.

Não Ainda não implantado

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 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: O 
Órgão criou plano de ação para 
implementar os itens do Manual 
de Gestão de Identidades.

Não Ainda não implantado
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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 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: 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).

Não

Pergunta 24: Sobre o Plano de Gestão 
de Riscos de TIC:

É formalmente instituído. Sim PROAD 5162/2019

Pergunta 24: Sobre o Plano de Gestão 
de Riscos de TIC:

Os processos foram definidos. Sim PROAD 5162/2019

Pergunta 24: Sobre o Plano de Gestão 
de Riscos de TIC:

É executado. Não
PROAD 5162/2019. A metodologia de gestão de 
riscos será implantada de forma gradativa, 
conforme TEP do projeto

Pergunta 24: Sobre o Plano de Gestão 
de Riscos de TIC:

É revisado periodicamente. Sim
PROAD 5162/2019. O processo foi definido em 
2020.

Quando perguntado se executa, só deve ser 
marcada a revisão de um processo se estiver 
em execução.

Pergunta 25: Sobre a Política de 
Segurança da Informação (PSI):

É formalmente instituída. Sim Res. TRT 21/2010

Pergunta 25: Sobre a Política de 
Segurança da Informação (PSI):

É executada. Sim
Ferramentas de controle de acesso, ações de 
conscientização etc

Pergunta 25: Sobre a Política de 
Segurança da Informação (PSI):

É revisado periodicamente. Sim
Reuniões do CGSI ref. exceções e/ou desvios, atos 
GP etc

Pode manter o entendimento de revisão a 
partir dos atos que regulamentam a política.

Pergunta 26: O Órgão conta com ações 
para adequar os seus sistemas de 
informação, aos padrões de 
interoperabilidade estabelecidos pelo 
CNJ.

-

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.

Pergunta 27: Sobre o processo de 
desenvolvimento e sustentação de 
sistemas:

Existe um processo formalmente 
instituído.

Não
Projeto de instituição do processo está em 
andamento.

Pode marcar com a instituição do Ato de 
regulamentação

Pergunta 27: Sobre o processo de 
desenvolvimento e sustentação de 
sistemas:

O processo é revisado 
periodicamente.

Não
Projeto de instituição do processo está em 
andamento.

Pode marcar considerando a instituição 
recente do Ato de regulamentação, com a 
revisão das práticas atuais.

Pergunta 27: Sobre o processo de 
desenvolvimento e sustentação de 
sistemas:

As equipes de projeto estão 
capacitadas no processo de 
desenvolvimento e sustentação.

Não
Projeto de instituição do processo está em 
andamento.

Pode marcar considerando a capacitação já 
realizada recentemente da equipe da SETIC, 
sendo preferível que os gestores negociais 
sejam capacitados também antes da 
resposta do questionário.

Pergunta 27: Sobre o processo de 
desenvolvimento e sustentação de 
sistemas:

Os projetos de desenvolvimento 
estão aderentes ao processo de 
desenvolvimento e sustentação.

Não
Projeto de instituição do processo está em 
andamento.

Pergunta 28: Sobre as soluções de TIC:

O Órgão possui um catálogo 
(portfólio) de soluções de TIC 
formalmente instituído.

Sim
Existe inventário de sistemas aprovado pelo CGTIC, 
porém atualmente sem previsão normativa de 
competência para aprovação de novas versões.

Pergunta 28: Sobre as soluções de TIC:

Existe normativo que define 
papéis e responsabilidades no 
ciclo de vida das soluções de TIC.

Não
Existe inventário de sistemas aprovado pelo CGTIC, 
porém atualmente sem previsão normativa de 
competência para aprovação de novas versões.

Pergunta 28: Sobre as soluções de TIC:

A área negocial é responsável por 
receber, avaliar e priorizar as 
demandas referentes ao negócio 
de uma solução de TIC.

Sim

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.
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