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     Um Planejamento Estratégico tem como alvo delinear a situação desejada de uma organização e 
apontar os caminhos que devem ser trilhados para atngir tal posição. Seu produto, o Plano Estratégico, 
fornece um verdadeiro mapa, uma reunião dos esforços necessários para o alcance de resultados 
concretos e mensuráveis. 

     Devido ao alto grau de relevância da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o sucesso de 
qualquer negócio - tanto na perspectva de riscos como na de oportunidades - a defnição de um Plano 
Estratégico específco de TIC passa a ser requisito indispensável para uma gestão pública efetva. 

     O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TRT da 2ª Região está 
baseado no Balanced Scorecard - BSC (Indicadores de Desempenho Balanceados), metodologia 
amplamente utlizada nas esferas pública e privada. A concepção do BSC compreende a tradução da visão 
e da estratégia de uma organização em um conjunto integrado de objetvos e indicadores que formam a 
base para um sistema de gerenciamento estratégico e de comunicação. Tem como objetvo alinhar os 
recursos e as ações de TIC e de segurança da informação às prioridades e estratégias consolidadas no 
Plano Estratégico Insttucional (PEI) para o período de 2016 a 2020, bem como cumprir as determinações 
do Conselho Nacional de Justça (CNJ), emanadas no Art. 26 da Resolução Nº 211/2015.

     A realização do planejamento e a elaboração da proposta do PETIC fcaram a cargo do Comitê de 
Gestão de TIC e foram revisadas pelo Comitê de Tecnologia da Informação (CTI), pelo Comitê de Segurança 
da Informação e Comunicações (CSIC) e pelo Comitê de Planejamento e Gestão (CPG), insttuído pelo Ato 
GP nº 28/2010.

A ESTRATÉGIA NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOA ESTRATÉGIA NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



  

MISSÃO, VISÃO E VALORES



  

Entregar e suportar serviços e soluções de tecnologia 
da informação e comunicação ao TRT da 2ª Região, 

primando pelo bom uso dos recursos, pela otmização 
dos custos e pelo controle dos riscos.

MISSÃOMISSÃO



  

Ser reconhecida como parte integrante da cadeia de 
valor do TRT da 2ª Região, contribuindo de forma atva 

no alcance e preservação da imagem da Insttuição.

VISÃOVISÃO



  

● Étca
● Transparência
● Celeridade
● Efcácia, Efciência e Efetvidade
● Comprometmento
● Inovação

● Acessibilidade
● Responsabilidade 

Socioambiental
● Qualidade
● Credibilidade
● Visão Sistêmica
● Proatvidade

VALORESVALORES



  

MAPA ESTRATÉGICO



  

MISSÃO
Entregar e suportar serviços e 

soluções de tecnologia da informação 
e comunicação ao TRT da 2ª Região, 

primando pelo bom uso dos recursos, 
pela otmiiação dos custos e pelo 

controle dos riscos.

VISÃO
Ser reconhecida como parte integrante 
da cadeia de valor do TRT da 2ª Região, 

contribuindo de forma atva no alcance e 
preservação da imagem da Insttuição.

VALORES
Étca - Transparancia - eeleridade - Efcácia, 

Efciancia e Efetvidade - 
eomprometmento - Inovação - 

Acessibilidade - Responsabilidade 
Socioambiental - Qualidade - eredibilidade 

- Visão Sistamica - Proatvidade

Sociedade Primar pela satsfação dos 
usuários de TIe

Processos 
Internos

Garantr o gerenciamento de 
serviços de TIe com qualidade

Aprimorar a gestão de 
riscos de TIe

Aprimorar a gestão da 
segurança de TIe

Recursos

Garantr a disponibilidade dos 
sistemas judiciais e 

administratvos

Desenvolver competancias 
técnicas e gerenciais com 

foco na estratégia

Garantr a adequação dos 
quadros de pessoal de TIe 

para a execução da 
estratégia

Buscar a excelancia na gestão 
orçamentária e de custos de 

TIe

Prover infraestrutura e 
recursos tecnológicos 

adequados ao suporte das 
atvidades

Aprimorar a gestão de 
incidentes de segurança de 

TIe

Assegurar conformidade com 
os requisitos internos em 

segurança de TIe
Aprimorar a gestão de 
vulnerabilidades de TIe



  

OBJETIVOS



  

Objetvo 1 - Primar pela satsfação dos usuários de TIC
Garantr que os sistemas e serviços de TIe sejam ágeis, intuitvos e de fácil utliiação, dando 
retorno à sociedade e contribuindo para melhorar a imagem do TRT da 2ª Região.

Ações relacionadas
● Ação 5: eontribuir para a satsfação dos usuários internos e externos de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 1: Índice de insatsfação no atendimento de TIe
● Indicador 22: Taxa de Satsfação dos elientes Internos com as Soluções de TI oferecidas pelo Regional 
● Indicador 23: Taxa de Satsfação dos elientes Internos com o PJe-JT 
● Indicador 24: Índice de Satsfação dos Usuários com os Serviços de TI   

Alinhamento
PEI
● Objetvo 3: Garanta de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atvidades judiciais e administratvas
● Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
PETIe-JT
● Objetvo: Primar pela satsfação do usuário de TIe
ENTIe-JUD
● Objetvo 9: Primar pela satsfação dos usuários

OBJETIVOS - Perspectva SociedadeOBJETIVOS - Perspectva Sociedade



  

Objetvo 2 - Garantr o  erenciamento de serviços de TIC com qualidade
Estruturar os processos e as equipes responsáveis para garantr o adequado gerenciamento de 
serviços de TIe. 

Ações relacionadas
● Ação 2: Garantr a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIe
● Ação 3: Garantr a implantação dos processos de gestão de TIe estabelecidos na ENTIe-JUD

Indicadores relacionados
● Indicador 2: Índice de solução, dentro do praio, dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT (ANS)
● Indicador 18: Índice de implantação dos processos de gestão de TIe estabelecidos na ENTIe-JUD
● Indicador 21: Índice de atendimento ao Acordo de Nível de Serviço (ANS) estabelecido para os serviços de TI  

Alinhamento
PEI
● Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade
ENTIe-JUD
● Objetvo 6: Promover a adoção de padrões tecnológicos
● Objetvo 4: Aperfeiçoar a governança e a gestão

OBJETIVOS - Perspectva Processos InternosOBJETIVOS - Perspectva Processos Internos



  

Objetvo 3 - Aprimorar a  estão de riscos de TIC
Prover recursos materiais e tecnológicos que permitam identfcar, analisar e mitgar, de forma 
contnua, os riscos de TIe.

Ações relacionadas
● Ação 4: Garantr a implantação do processo de gestão de riscos de segurança da informação
● Ação 9: Garantr que todos os processos crítcos de negócio tenham seus riscos de TIe identfcados, 

avaliados e tratados

Indicadores relacionados
● Indicador 3: Índice de serviços locais crítcos de TIe com riscos mapeados
● Indicador 20: Índice de Maturidade em Segurança da Informação
● Indicador 25: Índice de riscos de TIe controlados no ambiente computacional do TRT

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Aprimorar a gestão de riscos de TIe
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

OBJETIVOS - Perspectva Processos InternosOBJETIVOS - Perspectva Processos Internos



  

Objetvo 4 - Aprimorar a  estão da se urança de TIC
Gerir a integridade, a confdencialidade, a disponibilidade e a autentcidade das informações sob 
custódia de TIe. 

Ações relacionadas
● Ação 4: Garantr a implantação do processo de gestão de riscos de Segurança da Informação
● Ação 11: Garantr a implantação do processo de gestão de atvos de TIe
● Ação 13: Garantr a disseminação da Polítca de Segurança da Informação

Indicadores relacionados
● Indicador 4: Total de partcipantes, dentre os usuários internos da Insttuição, em eventos de Segurança de TIe por 

ano
● Indicador 19: Índice de equipamentos monitorados
● Indicador 20: Índice de Maturidade em Segurança da Informação

Alinhamento
PEI
● Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

OBJETIVOS - Perspectva Processos InternosOBJETIVOS - Perspectva Processos Internos



  

Objetvo 5 - Garantr a disponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos
Minimiiar a indisponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos, de forma a promover o  
amplo acesso aos serviços de TIe oferecidos pelo TRT da 2a Região.

Ações relacionadas
● Ação 12: Garantr a implantação dos processos de gerenciamento de contnuidade e de disponibilidade

Indicadores relacionados
● Indicador 5: Índice de indisponibilidade não programada do PJe-JT
● Indicador 6: Índice de indisponibilidade programada do PJe-JT
● Indicador 7: Índice de disponibilidade dos sistemas administratvos
● Indicador 29: Índice de serviços locais crítcos de TIe com planos de contnuidade implementados

Alinhamento
PEI
● Objetvo 3: Garanta de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atvidades judiciais e administratvas
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr a disponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos

OBJETIVOS - Perspectva RecursosOBJETIVOS - Perspectva Recursos



  

Objetvo 6 - Desenvolver competências técnicas e  erenciais com foco na estraté ia
Adotar polítcas, métodos e prátcas na gestão de comportamentos internos, com o objetvo de 
potencialiiar o capital humano no TRT da 2ª Região, por meio de programas e ações relacionados 
à avaliação e ao desenvolvimento de competancias gerenciais e técnicas dos servidores de TIe. 

Ações relacionadas
● Ação 6: Garantr a execução do Plano Anual de eapacitação

Indicadores relacionados
● Indicador 8: Índice de capacitação gerencial
● Indicador 9: Índice de capacitação técnica
● Indicador 10: Índice de execução do Plano Anual de eapacitação

Alinhamento
PEI 
● Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
PETIe-JT
● Objetvo: Desenvolver competancias técnicas e gerenciais com foco na estratégia
ENTIe-JUD
● Objetvo 1: Aperfeiçoar as competancias gerenciais e técnicas de pessoal

OBJETIVOS - Perspectva RecursosOBJETIVOS - Perspectva Recursos



  

Objetvo 7 - Garantr a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estraté ia
Adequar as estruturas funcionais de TIe para atender a demanda crescente gerada pela execução 
da estratégia do TRT da 2ª Região para os próximos cinco anos, bem como aos normatvos, 
requisitos legais e melhores prátcas de governança. 

Ações relacionadas
● Ação 8: Garantr o atendimento aos referenciais mínimos do quadro permanente de servidores de TIe
● Ação 17: Garantr o atendimento aos referenciais mínimos da força de trabalho de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 11: Índice de conformidade à estrutura mínima de pessoal de TIe
● Indicador 31: Índice de conformidade à força de trabalho mínima de TIe

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr a adequação dos quadros de pessoal de TIe para a execução da estratégia

OBJETIVOS - Perspectva RecursosOBJETIVOS - Perspectva Recursos



  

Objetvo 8 - Buscar a excelência na  estão orçamentária e de custos de TIC
Garantr que o orçamento viabiliie a execução da estratégia de TIe e que seja executado de modo 
efciente e transparente, por meio da utliiação de mecanismos que possibilitem o alinhamento 
das necessidades orçamentárias de custeio, investmentos e pessoal ao aprimoramento da 
prestação jurisdicional. 

Ações relacionadas
● Ação 10: Buscar a excelancia na gestão orçamentária, fnanceira e de custos de TIe, assim como o 

aprimoramento das contratações

Indicadores relacionados
● Indicador 12: Índice de liquidação orçamentária
● Indicador 13: Índice de empenho orçamentário
● Indicador 14: Índice de efciancia de execução orçamentária
● Indicador 15: Índice de ações orçamentárias de investmento efetvadas

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Buscar a excelancia na gestão orçamentária e de custos
ENTIe-JUD
● Objetvo 3: Aprimorar a gestão orçamentária e fnanceira
● Objetvo 5: Aprimorar as contratações

OBJETIVOS - Perspectva RecursosOBJETIVOS - Perspectva Recursos



  

Objetvo 9 - Prover infraestrutura e recursos tecnoló icos adequados ao suporte das atvidades 
judiciais e administratvas
Garantr o fornecimento de recursos de TIe que permitam o bom desempenho dos trabalhos nas unidades 
judiciais e administratvas do TRT da 2a Região, com o objetvo de assegurar a efciancia, confabilidade, 
integralidade e disponibilidade das informações, serviços e sistemas. 

Ações relacionadas
● Ação 1: Garantr a adequação dos ambientes de processamento centrais (datacenters) aos requisitos 

mínimos de segurança e de disponibilidade, conforme as melhores prátcas nacionais e internacionais
● Ação 7: Garantr a aderancia dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)

Indicadores relacionados
● Indicador 16: Índice de adequação de infraestrutura de sistemas de informação

Alinhamento
PEI 
● Objetvo 3: Garanta de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atvidades judiciais e administratvas
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr a infraestrutura de TIe que suporte o negócio
ENTIe-JUD
● Objetvo 2: Prover infraestrutura de TIe apropriada às atvidades judiciais e administratvas
● Objetvo 7: Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação

OBJETIVOS - Perspectva RecursosOBJETIVOS - Perspectva Recursos



  

Objetvo 10 - Aprimorar a  estão de incidentes de se urança de TIC
Gerir a identfcação, registro, tratamento e comunicação de incidentes de segurança de TIe. 

Ações relacionadas
● Ação 15: Garantr a implantação do processo de gerenciamento de incidentes de segurança em TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 26: Índice de serviços locais crítcos de TIe com eventos de segurança de TIe analisados

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

OBJETIVOS - Perspectva Processos InternosOBJETIVOS - Perspectva Processos Internos



  

Objetvo 11 - Aprimorar a  estão de vulnerabilidades de TIC
Prover recursos materiais e tecnológicos que permitam identfcar, analisar e mitgar, de forma contnua, as 
vulnerabilidades de TIe.

Ações relacionadas
● Ação 16: Garantr a implantação do processo de gerenciamento de vulnerabilidades de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 27: Índice de serviços locais crítcos de TIe com vulnerabilidades mapeadas
● Indicador 28: Índice de vulnerabilidades de TIe controladas no ambiente computacional crítco do TRT

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Aprimorar a gestão de riscos de TIe
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

OBJETIVOS - Perspectva Processos InternosOBJETIVOS - Perspectva Processos Internos



  

Objetvo 12 - Asse urar conformidade com os requisitos internos em se urança de TIC
Garantr a adequação do ambiente computacional à Polítca de Segurança da Informação do TRT2.

Ações relacionadas
● Ação 14: Garantr a implantação do processo de auditoria e conformidade de segurança de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 30: Índice de conformidade do ambiente computacional crítco à Polítca de Segurança da Informação do 

TRT2 (Ato GP 28/2012)

Alinhamento
PEI
    • Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
ENTIe-JUD
    • Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

OBJETIVOS - Perspectva Processos InternosOBJETIVOS - Perspectva Processos Internos



  

AÇÕES



  

Ação 1 - Garantr a adequação dos ambientes de processamento centrais (datacenter) aos 
requisitos mínimos de se urança e disponibilidade, conforme as melhores prátcas nacionais e 
internacionais

Objetvos relacionados
● Objetvo 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atvidades judiciais e administratvas

Alinhamento
PEI
● Objetvo 3: Garanta de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atvidades judiciais e administratvas
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr a infraestrutura de TIe que suporte o negócio
ENTIe-JUD
● Objetvo 2: Prover infraestrutura de TIe apropriada às atvidades judiciais e administratvas
● Objetvo 7: Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 2 - Garantr a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIC

Objetvos relacionados
● Objetvo 2: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade

Indicadores relacionados
● Indicador 2: Índice de solução, dentro do praio, dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT (ANS)
● Indicador 21: Índice de atendimento ao Acordo de Nível de Serviço (ANS) estabelecido para os serviços de TI  

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 3 - Garantr a implantação dos processos de  estão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD

Objetvos relacionados
● Objetvo 2: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade

Indicadores relacionados
● Indicador 18: Índice de implantação dos processos de gestão de TIe estabelecidos na ENTIe-JUD

Alinhamento
ENTIe-JUD
● Objetvo 4:  Aperfeiçoar a governança e a gestão
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 4 - Garantr a implantação do processo de  estão de riscos de se urança da informação

Objetvos relacionados
● Objetvo 3: Aprimorar a gestão de riscos de TIe
● Objetvo 4: Aprimorar a gestão da segurança de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 3: Índice de serviços locais crítcos de TIe com riscos mapeados
● Indicador 4: Total de partcipantes, dentre os usuários internos da Insttuição, em eventos de segurança de TIe por 

ano

Alinhamento
PEI
● Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
PETIe-JT
● Objetvo: Aprimorar a gestão de riscos de TIe
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 5 - Contribuir para a satsfação dos usuários internos e externos de TIC

Objetvos relacionados
● Objetvo 1: Primar pela satsfação dos usuários de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 1: Índice de insatsfação no atendimento de TIe
● Indicador 22: Taxa de Satsfação dos elientes Internos com as Soluções de TI oferecidas pelo Regional 
● Indicador 23: Taxa de Satsfação dos elientes Internos com o PJe-JT
● Indicador 24: Índice de Satsfação dos Usuários com os Serviços de TI   

Alinhamento
PEI
● Objetvo 3: Garanta de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atvidades judiciais e administratvas
● Objetvo 6: Gestão da Governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
PETIe-JT
● Objetvo: Primar pela satsfação do usuário de TIe.
ENTIe-JUD
● Objetvo 9: Primar pela satsfação dos usuários

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 6 - Garantr a implantação do Plano Anual de Capacitação

Objetvos relacionados
● Objetvo 6: Desenvolver competancias técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Indicadores relacionados
● Indicador 8: Índice de capacitação gerencial
● Indicador 9: Índice de capacitação técnica
● Indicador 10: Índice de execução do Plano Anual de eapacitação

Alinhamento
PEI
● Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
PETIe-JT
● Objetvo: Desenvolver competancias técnicas e gerenciais com foco na estratégia
ENTIe-JUD
● Objetvo 1: Aperfeiçoar as competancias gerenciais e técnicas de pessoal

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 7 - Garantr a aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade 
(MNI)

Objetvos relacionados
● Objetvo 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atvidades judiciais e 

administratvas

Indicadores relacionados
● Indicador 16: Índice de adequação de infraestrutura de sistemas de informação

Alinhamento
PEI
● Objetvo 3: Garanta de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atvidades judiciais e administratvas
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr a infraestrutura de TIe que suporte o negócio
ENTIe-JUD
● Objetvo 2: Prover infraestrutura de TIe apropriada às atvidades judiciais e administratvas
● Objetvo 7: Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 8 - Garantr o atendimento aos referenciais mínimos do quadro permanente de servidores 
de TIC

Objetvos relacionados
● Objetvo 7: Garantr a adequação dos quadros de pessoal de TIe para a execução da estratégia

Indicadores relacionados
● Indicador 11: Índice de conformidade à estrutura mínima de pessoal de TIe

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr a adequação dos quadros de pessoal de TIe para a execução da estratégia

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 9 - Garantr que todos os processos crítcos de ne ócio tenham seus riscos de TIC 
identfcados, avaliados e tratados

Objetvos relacionados
● Objetvo 3: Aprimorar a gestão de riscos de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 3: Índice de serviços locais crítcos de TIe com riscos mapeados
● Indicador 25: Índice de riscos de TIe controlados no ambiente computacional do TRT

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Aprimorar a gestão de riscos de TIe
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 10 - Buscar a excelência na  estão orçamentária, fnanceira e de custos de TIC, assim como 
o aprimoramento das contratações

Objetvos relacionados
● Objetvo 8: Buscar a excelancia na gestão orçamentária e de custos de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 12: Índice de liquidação orçamentária
● Indicador 13: Índice de empenho orçamentário
● Indicador 14: Índice de efciancia de execução orçamentária
● Indicador 15: Índice de ações orçamentárias de investmento efetvadas

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Buscar a excelancia na gestão orçamentária e de custos
ENTIe-JUD
● Objetvo 3: Aprimorar a gestão orçamentária e fnanceira
● Objetvo 5: Aprimorar as contratações

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 11 - Garantr a implantação do processo de  estão de atvos de TIC

Objetvos relacionados
● Objetvo 4: Aprimorar a gestão da segurança de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 19:  Índice de equipamentos monitorados

Alinhamento
PEI
● Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 12 - Garantr a implantação dos processos de  erenciamento de contnuidade e de 
disponibilidade

Objetvos relacionados
● Objetvo 5: Garantr a disponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos

Indicadores relacionados
● Indicador 5: Índice de indisponibilidade não programada do PJe-JT
● Indicador 6: Índice de indisponibilidade programada do PJe-JT
● Indicador 7: Índice de disponibilidade dos sistemas administratvos
● Indicador 29: Índice de serviços locais crítcos de TIe com planos de contnuidade implementados

Alinhamento
PEI
● Objetvo 3: Garanta de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atvidades judiciais e administratvas
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr a disponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 13 - Garantr a disseminação da Polítca de Se urança da Informação

Objetvos relacionados
● Objetvo 4: Aprimorar a gestão da segurança de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 4: Total de partcipantes, dentre os usuários internos da Insttuição, em eventos de segurança da 

informação por ano

Alinhamento
PEI
● Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 14 - Garantr a implantação do processo de auditoria e conformidade de se urança de TIC

Objetvos relacionados
● Objetvo 12: Assegurar conformidade com os requisitos internos em segurança de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 30: Índice de conformidade do ambiente computacional crítco à Polítca de Segurança da Informação do 

TRT2

Alinhamento
PEI
    • Objetvo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações
ENTIe-JUD
    • Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 15 - Garantr a implantação do processo de  erenciamento de incidentes de se urança em 
TIC

Objetvos relacionados
● Objetvo 10: Aprimorar a gestão de incidentes de segurança de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 26: Índice de serviços locais crítcos de TIe com eventos de segurança de TIe analisados

Alinhamento
PETIe-JT
    • Objetvo: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade
ENTIe-JUD
    • Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 16 - Garantr a implantação do processo de  erenciamento de vulnerabilidades de TIC

Objetvos relacionados
● Objetvo 11: Aprimorar a gestão de vulnerabilidades de TIe

Indicadores relacionados
● Indicador 27: Índice de serviços locais crítcos de TIe com vulnerabilidades mapeadas
● Indicador 28: Índice de vulnerabilidades de TIe controladas no ambiente computacional crítco do TRT

Alinhamento
PETIe-JT
    • Objetvo: Aprimorar a gestão de riscos de TIe
ENTIe-JUD
    • Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕESAÇÕES



  

Ação 17 - Garantr o atendimento aos referenciais mínimos da força de trabalho de TIC

Objetvos relacionados
● Objetvo 7: Garantr a adequação dos quadros de pessoal de TIe para a execução da estratégia

Indicadores relacionados
● Indicador 31: Índice de conformidade à força de trabalho mínima de TIe

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr a adequação dos quadros de pessoal de TIe para a execução da estratégia

AÇÕESAÇÕES



  

INDICADORES



  

Indicador 1 - Índice de insatsfação no atendimento de TIC

Mede o grau de insatsfação dos usuários de TIe em relação aos atendimentos efetuados. 
Variáveis
● QtdeRestInsat = Quantdade de avaliações respondidas que consideram o atendimento insatsfatório
● QtdeResp = Quantdade total de avaliações respondidas

Objetvos relacionados
● Objetvo 1: Primar pela satsfação dos usuários de TIe

Ações relacionadas
● Ação 5: Garantr a satsfação dos usuários internos e externos de TIe

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: ISUE - Índice de satsfação de usuários externos com a qualidade dos serviços e sistemas de TIe fornecidos
● Indicador: ISUI - Índice de satsfação de usuários internos de TIe

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

- 2,6% 2,34% 5% 3% 2,6%
QtdeRespInsat

QtdeResp
×100



  

Indicador 2 - Índice de solução, dentro do prazo, dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT 
(ANS)

Mede a proporção de incidentes do PJe-JT resolvidos no praio, segundo o ANS estpulado.

Variáveis
● IR = Total de incidentes do PJe-JT solucionados no praio
● TI = Total de incidentes ocorridos do PJe-JT solucionados no período avaliado ou em aberto com ANS 

expirado

Objetvos relacionados
● Objetvo 2: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade

Ações relacionadas
● Ação 2: Garantr a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIe

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: ISI - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT, no praio (ANSs)

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

72% 74% 76% 78% 80%
IR
TI

×100



  

Indicador 3 - Índice de serviços locais crítcos de TIC com riscos mapeados

Mede a proporção de riscos de TIe de serviços locais, considerados crítcos, que estão mapeados de acordo 
com o processo de Gestão de Riscos, insttuído no Ato GP nº 28/2012.

Variáveis
● QSM = Quantdade de serviços locais de TIe considerados crítcos que tveram seus riscos mapeados
● QT = Quantdade total de serviços locais de TIe considerados crítcos

Objetvos relacionados
● Objetvo 3: Aprimorar a gestão de riscos de TIe

Ações relacionadas
● Ação 4: Garantr a implantação do processo de gestão de riscos de segurança da informação
● Ação 9: Garantr que todos os processos crítcos de negócio tenham seus riscos de TIe identfcados, 

avaliados e tratados.

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: ISN - Índice de soluções nacionais crítcas de TIe com riscos mapeados.
ENTIe-JUD
● Indicador 8: Índice de Tribunais que possuem processo formal de Gestão de Riscos implantado

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

50% 75% 100% 100% 100%
QSM
QT

×100



  

Indicador 4 - Total de partcipantes, dentre os usuários internos da Insttuição, em eventos de 
se urança de TIC por ano

Mede a quantdade de partcipantes, dentre os usuários internos da Insttuição, em eventos de segurança de 
TIe a cada ano.

Variáveis
● QtdePartSTIe = Total de partcipantes, dentre os usuários internos da Insttuição, de eventos de segurança 

de TIe no ano

Objetvos relacionados
● Objetvo 4: Aprimorar a gestão da segurança de TIe

Ações relacionadas
● Ação 13: Garantr a disseminação da Polítca de Segurança da Informação

Alinhamento
PEI
● Indicador 6. Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

QtdePartSTIC 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

200 300 300 300 300



  

Indicador 5 - Índice de indisponibilidade não pro ramada do PJe-JT

Mede a indisponibilidade anual (conforme Resolução eSJT Nº 136, de 25 de abril de 2014) não programada do 
PJe-JT.

Variáveis
● TINP = Tempo de indisponibilidade total não programada do sistema PJe-JT
● Tt = Tempo total que o PJe-JT deveria estar disponível no ano

Objetvos relacionados
● Objetvo 5: Garantr a disponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos

Ações relacionadas
● Ação 12: Garantr a implantação dos processos de gerenciamento de contnuidade e de disponibilidade

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: INPJE - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJeJT

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

2,0% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5%
TINP
Tt

×100



  

Indicador 6 - Índice de indisponibilidade pro ramada do PJe-JT

Mede a indisponibilidade anual (conforme Resolução eSJT Nº 136, de 25 de abril de 2014) programada do PJe-JT.

Variáveis
● TIP = Tempo de indisponibilidade total programada do sistema PJe-JT
● Tt = Tempo total que o PJe-JT deveria estar disponível no ano

Objetvos relacionados
● Objetvo 5: Garantr a disponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos

Ações relacionadas
● Ação 12: Garantr a implantação dos processos de gerenciamento de contnuidade e de disponibilidade

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: IPJE - Índice de Indisponibilidade Programada do PJe-JT

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

6% 5% 4% 3% 3%
TIP
Tt

×100



  

Indicador 7 - Índice de disponibilidade dos sistemas administratvos

Mede o percentual de disponibilidade efetva dos sistemas administratvos em relação à disponibilidade 
acordada. Os sistemas considerados são: SIGEP Módulo online, SIGEP Módulo principal, Assyst, PROAD, 
SMP/SeMP.

Variáveis
● ΣHDispAdm: Somatória da quantdade de horas de disponibilidade efetva dos sistemas administratvos
● ΣHAcordAdm: Somatória da quantdade de horas de disponibilidade acordada dos sistemas administratvos

Objetvos relacionados
● Objetvo 5: Garantr a disponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos

Ações relacionadas
● Ação 12: Garantr a implantação dos processos de gerenciamento de contnuidade e de disponibilidade

Alinhamento
PEI
● Indicador 8: Índice de Disponibilidade de Serviços de TI

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

99,10% 99,20% 99,30% 99,40% 99,50%
∑ HDispAdm

∑ HAcordAdm
×100



  

Indicador 8 - Índice de capacitação  erencial

Mede o percentual de capacitação gerencial de ocupantes de cargos formais de chefa, lotados na área de TIe.

Variáveis
● QSeG = Quantdade de servidores ocupantes de cargos de chefa capacitados em no mínimo 40hs de cursos 

gerenciais de TIe. Os cursos devem ser os aceitos pela área de capacitação do Tribunal para concessão de 
Adicional de Qualifcação por ações de treinamento.

● QTSTIe = Quantdade total de servidores de TI que ocupam cargo de chefa

Objetvos relacionados
● Objetvo 6: Desenvolver competancias técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Ações relacionadas
● Ação 6: Garantr a execução do Plano Anual de eapacitação

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: IeG - Índice de eapacitação Gerencial

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

55% 75% 75% 75% 75%
QSCG
QTSTIC

×100



  

Indicador 9 - Índice de capacitação técnica

Mede o percentual de capacitação técnica de servidores não ocupantes de cargos formais de chefa, lotados 
na área de TIe.

Variáveis
● QSeT = Quantdade de servidores não ocupantes de cargo de chefa capacitados em, no mínimo, 40hs de 

cursos técnicos de TIe. Os cursos devem ser aceitos pela área de capacitação do Tribunal para concessão de 
Adicional de Qualifcação por ações de treinamento.

● QTSTI = Quantdade total de servidores de TI, não ocupantes de cargo de chefa

Objetvos relacionados
● Objetvo 6: Desenvolver competancias técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Ações relacionadas
● Ação 6: Garantr a implantação do Plano Anual de eapacitação

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador IeT - Índice de eapacitação Técnica.

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

40% 60% 60% 60% 60%
QSCT
QTSTI

×100



  

Indicador 10 - Índice de execução do Plano Anual de Capacitação

Mede o percentual de execução do Plano Anual de eapacitação de TIe.

Variáveis
● NeE: Número de capacitações executadas
● NeP: Número de capacitações planejadas

Objetvos relacionados
● Objetvo 6: Desenvolver competancias técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Ações relacionadas
● Ação 6: Garantr a execução do Plano Anual de eapacitação

Alinhamento
ENTIe-JUD
● Indicador 1: Índice de Tribunais com o Plano Anual de eapacitação de TIe executado em, no mínimo, 90% 70%

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

90% 95% 60% 65% 70%
NCE
NCP

×100



  

Indicador 11 - Índice de conformidade à estrutura mínima de pessoal  de TIC

Mede o percentual de atendimento aos normatvos referentes à estrutura mínima de TIe.

Variáveis
● NSQP: Quantdade de servidores do quadro permanente
● MNSQP: Quantdade mínima necessária de servidores do quadro permanente

Objetvos relacionados
● Objetvo 7: Garantr a adequação dos quadros de pessoal de TIe para a execução da estratégia

Ações relacionadas
● Ação 8: Garantr o atendimento aos referenciais mínimos do quadro permanente de servidores

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: IeEM - Índice de conformidade à estrutura mínima de TIe

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

60% 60% 70% 90% 100%
NSQP
MNSQP

×100



  

Indicador 12 - Índice de liquidação orçamentária

Mede o percentual de liquidação de despesas na execução orçamentária de TIe.

Variáveis
● DespLiquidada: Valor em reais da despesa de TIe liquidada
● OrçAprovado: Valor em reais do orçamento disponível para TIe

Objetvos relacionados
● Objetvo 8: Buscar a excelancia na gestão orçamentária e de custos de TIe

Ações relacionadas
● Ação 10: Buscar a excelancia na gestão orçamentária, fnanceira e de custos de TIe, assim como o 

aprimoramento das contratações

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: ILO - Índice de Liquidação Orçamentária

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

55% 60% 65% 70% 75%
DespLiquidada
OrçAprovado

×100



  

Indicador 13 - Índice de empenho orçamentário

Mede o percentual de empenho orçamentário de TIe.

Variáveis
● DespEmpenhada: Valor em reais das despesas de TIe empenhadas no ano
● OrçAprovado: Valor em reais do orçamento disponível para TIe

Objetvos relacionados
● Objetvo 8: Buscar a excelancia na gestão orçamentária e de custos de TIe

Ações relacionadas
● Ação 10: Buscar a excelancia na gestão orçamentária, fnanceira e de custos de TIe, assim como o 

aprimoramento das contratações

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: IEO - Índice de Empenho Orçamentário

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

90% 90% 95% 95% 97%
DespEmpenhada
OrçAprovado

×100



  

Indicador 14 - Índice de efciência de execução orçamentária

Mede o percentual de efciancia de execução orçamentária de TIe.

Variáveis
● ILO: Indicador 12: Índice de liquidação orçamentária
● IEO: Indicador 13: Índice de empenho orçamentário

Objetvos relacionados
● Objetvo 8: Buscar a excelancia na gestão orçamentária e de custos de TIe

Ações relacionadas
● Ação 10: Buscar a excelancia na gestão orçamentária, fnanceira e de custos de TIe, assim como o 

aprimoramento das contratações

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: IEEO - Índice efciancia de execução orçamentária
ENTIe-JUD
● Indicador 3: Índice de Tribunais com o Plano Orçamentário de TIe executado em, no mínimo, 80%

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

61% 66% 68% 73% 77%
ILO
IEO

×100



  

Indicador 15 - Índice de ações orçamentárias de investmento efetvadas

Mede o percentual de acerto no planejamento das ações de investmento de TIe.

Variáveis
● QAOE: Quantdade de ações orçamentárias previstas no plano com recursos empenhados no exercício
● QAOP: Quantdade total de ações orçamentárias previstas no Plano de eontratações de Soluções de TIe 

para o exercício corrente

Objetvos relacionados
● Objetvo 8: Buscar a excelancia na gestão orçamentária e de custos de TIe

Ações relacionadas
● Ação 10: Buscar a excelancia na gestão orçamentária, fnanceira e de custos de TIe, assim como o 

aprimoramento das contratações

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: IAOE - Índice de ações orçamentárias de investmento efetvadas
ENTIe-JUD
● Indicador 5: Índice de Tribunais com o Plano de contratações de TIe executado em, no mínimo, 80%

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

75% 80% 85% 85% 90%
QAOE
QAOP

×100



  

Indicador 16 - Índice de adequação de infraestrutura de sistemas de informação

Mede a adequação da infraestrutura de TIe em relação ao capítulo IV, seções I e II da resolução n° 211  do 
eNJ de 15 de deiembro de 2015.

Variáveis
● Pesos: Peso atribuído ao artgo, parágrafo, inciso ou alínea da resolução, quando aplicável
● Estados: Estado de adequação ao artgo, parágrafo, inciso ou alínea da resolução, quando aplicável

Objetvos relacionados
● Objetvo 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atvidades judiciais e 

administratvas

Ações relacionadas
● Ação 1: Garantr a adequação dos ambientes de processamento centrais (datacenters) aos requisitos mínimos de 

segurança e disponibilidade, conforme as melhores prátcas nacionais e internacionais.
● Ação 7: Garantr a aderancia dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI).
Alinhamento
PEI - Indicador 7: Índice de Adequação aos Padrões de Nivelamento de TI Estabelecidos pelo eNJ (Resolução 211, itens de infraestrutura)
PETIe-JT - Indicador: IeIM - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIe.
ENTIe-JUD - Indicador 7: Índice de Tribunais com, no mínimo, 80% de seus sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade 
(MNI)

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

70% 80% 90% 100% 100%
∑ Pesos×Estados

∑ Pesos
×100



  

Indicador 18 - Índice de implantação dos processos de  estão de TIC estabelecidos na ENTIC-
JUD

Mede o percentual de implantação dos processos de gestão de TIe explicitados no capítulo I, seção II, art. 12 
da resolução n° 211  do eNJ de 15 de deiembro de 2015 (ENTIe-JUD).

Variáveis
● Pimpl = Quantdade de processos/funções implantados
● TotProcENTIe = Quantdade de processos previstos na ENTIe-JUD

Objetvos relacionados
● Objetvo 2: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade

Ações relacionadas
● Ação 3: Garantr a implantação dos processos de gestão de TIe estabelecidos na ENTIe-JUD

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

70% 80% 78% 89% 100%
PImpl

TotProcENTIC
×100



  

Indicador 19 - Índice de equipamentos monitorados    

Mede o percentual de equipamentos do tpo estação de trabalho (desktops e laptops fxos instalados em salas 
de sessão) monitorados a partr do sofware de inventário de TIe.

Variáveis
● QtEquiMon = Quantdade de equipamentos do tpo estação de trabalho que se comunicaram com o 

software de inventário de TIe nos últmos 90 dias
● QtEqui = Total de estações de trabalho instaladas

Objetvos relacionados
● Objetvo 4: Aprimorar a gestão de segurança de TIe

Ações relacionadas
● Ação 11: Garantr a implantação do processo de gestão de atvos de TIe

Alinhamento
PEI
● Objetvo 6: Gestão de governança de Tecnologia da Informação e eomunicações

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

68% 80% 85% 90% 95% 98%
QtEquiMon

QtEqui
×100



  

Indicador 20 - Índice de Maturidade em Se urança da Informação  

Mede e acompanha o índice de maturidade em segurança da informação segundo os mesmos critérios do 
relatório de Levantamento de Governança de TI publicado pelo TeU. 

Variáveis
● ITISeg = Índice de Segurança da Informação em TI
● ITIMaxSeg = Índice Máximo de Segurança da Informação em TI

Objetvos relacionados
● Objetvo 3: Aprimorar a gestão de riscos de TIe
● Objetvo 4: Aprimorar a gestão da segurança de TIe

Ações relacionadas
● Ação 

Alinhamento
PEI
● Objetvo 6: Gestão de governança de Tecnologia da Informação e eomunicações

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

60% 64% 66% 68% 70%
ITISeg

ITIMaxSeg
×100



  

Indicador 21 - Índice de atendimento ao Acordo de Nível de Serviço (ANS) estabelecido para os 
serviços de TI  

Mede e acompanha a evolução da aderancia dos serviços de TI aos Acordos de Nível de Serviço estabelecidos. 

Variáveis
● ServANSAder = Quantdade de serviços de TI aderente ao ANS 
● ServANS = Total de serviços de TI com ANS estabelecido 

Objetvos relacionados
● Objetvo 2: Garantr o gerenciamento dos serviços de TIe com qualidade

Ações relacionadas
● Ação 2: Garantr a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIe

Alinhamento
PEI
● Objetvo 6: Gestão de governança de Tecnologia da Informação e eomunicações

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual
ServANSAder

ServANS
×100



  

Indicador 22 - Taxa de Satsfação dos Clientes Internos com as Soluções de TI oferecidas pelo 
Re ional  

ealcula o percentual de itens com respostas positvas no questonário de satsfação dos clientes internos com 
as soluções de TI oferecidas pelo Regional. 

Variáveis
● AvalPInt = Quantdade de itens com respostas positvas de clientes internos 
● AvalInt= Total de itens avaliados de clientes internos 

Objetvos relacionados
● Objetvo 1: Primar pela satsfação dos usuários de TIe

Ações relacionadas
● Ação 5: eontribuir para a satsfação dos usuários internos e externos de TIe

Alinhamento
PEI
● Objetvo 3: Garanta de Infraestrutura e Recursos Tecnológicos Adequados às Atvidades Judiciais e Administratvas

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual
AvalPInt
AvalInt

×100



  

Indicador 23 - Taxa de Satsfação dos Clientes Internos com o PJe-JT  

ealcula o percentual de itens sob controle do Regional com respostas positvas no questonário de satsfação 
dos clientes internos com PJe-JT. 

Variáveis
● AvalPJePInt = Quantdade de itens com respostas positvas de clientes internos - PJe-JT
● AvalPJeInt= Total de itens avaliados de clientes internos - PJe-JT 

Objetvos relacionados
● Objetvo 1: Primar pela satsfação dos usuários de TIe

Ações relacionadas
● Ação 5: eontribuir para a satsfação dos usuários internos e externos de TIe

Alinhamento
PEI
● Objetvo 3: Garanta de Infraestrutura e Recursos Tecnológicos Adequados às Atvidades Judiciais e Administratvas

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual
AvalPJePInt
AvalPJeInt

×100



  

Indicador 24 - Índice de Satsfação dos Usuários com os Serviços de TI   

Mede e acompanha a evolução da satsfação dos usuários com os serviços de TI, permitndo verifcar se a 
melhoria na qualidade dos serviços está provocando os refexos desejados. 

Variáveis
● AvalTIPExt = Quantdade de avaliações positvas na pesquisa de satsfação - TI - externa 
● AvalTIExt= Total de avaliações da pesquisa de satsfação - TI - externa 

Objetvos relacionados
● Objetvo 1: Primar pela satsfação dos usuários de TIe

Ações relacionadas
● Ação 5: eontribuir para a satsfação dos usuários internos e externos de TIe

Alinhamento
PEI
● Objetvo 3: Garanta de Infraestrutura e Recursos Tecnológicos Adequados às Atvidades Judiciais e Administratvas

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual
AvalTIPExt
AvalTIExt

×100



  

Indicador 25 - Índice de riscos de TIC controlados no ambiente computacional crítco do TRT

Mede a proporção de riscos de TIe controlados, considerando-se sua probabilidade, relevância e severidade,  
em relação aos riscos de TIe aplicáveis (riscos controlados + riscos aceitos) dos  serviços locais crítcos de TIe, 
de acordo com a ferramenta utliiada para Gestão de Riscos de TIe no TRT2.

Variáveis
● PSRImp = Somatório do PSR dos controles implementados
● PSRTot = Somatório do PSR dos controles aplicáveis ao ambiente computacional crítco do TRT.
Obs.: PSR = Probabilidade x Severidade x Relevância 

Objetvos relacionados
● Objetvo 3: Aprimorar a gestão de riscos de TIe

Ações relacionadas
● Ação 4: Garantr a implantação do processo de gestão de riscos de segurança da informação
● Ação 9: Garantr que todos os processos crítcos de negócio tenham seus riscos de TIe identfcados, avaliados e 

tratados

Alinhamento
PETIe-JT: Indicador: ISN - Índice de soluções nacionais crítcas de TIe com riscos mapeados.
ENTIe-JUD: Índice de Tribunais que possuem processo de Gestão de Riscos implantado

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

68% - - 70% 75% 80%
PSRImp
PSRTot

×100



  

Indicador 26 - Índice de serviços locais crítcos de TIC com eventos de se urança de TIC (lo s) 
analisados

Mede a proporção de atvos tecnológicos associados aos serviços locais crítcos de TIe com eventos de 
segurança de TIe (logs) analisados em relação ao total de atvos tecnológicos para os mesmos serviços.
Variáveis
● QAA = Quantdade de atvos tecnológicos associados aos serviços locais de TIe considerados crítcos com 

eventos de segurança de TIe (logs) analisados
● QT = Quantdade total de atvos tecnológicos associados aos serviços locais de TIe considerados crítcos
Objetvos relacionados
● Objetvo 10: Aprimorar a gestão de incidentes de segurança de TIe

Ações relacionadas
● Ação 15: Garantr a implantação do processo de gerenciamento de incidentes de segurança em TIe

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Garantr o gerenciamento de serviços de TIe com qualidade
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

70% - - 70% 80% 95%
QAA
QT

×100



  

Indicador 27 - Índice de serviços locais crítcos de TIC com vulnerabilidades mapeadas

Mede a proporção de serviços locais crítcos de TIe com vulnerabilidades mapeadas, considerando os serviços 
que estão disponíveis para acesso a partr da internet.

Variáveis
● QVM = Quantdade de serviços locais crítcos de TIe com vulnerabilidades mapeadas
● QT = Quantdade total de serviços locais de TIe considerados crítcos

Objetvos relacionados
● Objetvo 11: Aprimorar a gestão de vulnerabilidades de TIe

Ações relacionadas
● Ação 16: Garantr a implantação do processo de gerenciamento de vulnerabilidades de TIe

Alinhamento
PETIe-JT
● Objetvo: Aprimorar a gestão de riscos de TIe
ENTIe-JUD
● Objetvo 8: Aprimorar a segurança da informação

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

40% - - 40% 100% 100%
QVM
QT

×100



  

Indicador 28 - Índice de vulnerabilidades de TIC controladas no ambiente computacional crítco 
do TRT

Mede a proporção de vulnerabilidades de TIe controladas, em relação às vulnerabilidades de TIe aplicáveis ao 
ambiente computacional crítco do TRT.

Variáveis
● Veon = Quantdade de vulnerabilidades controladas
● VApl = Quantdade de vulnerabilidades aplicáveis no ambiente computacional crítco do TRT

Objetvos relacionados
● Objetvo 11: Aprimorar a gestão de vulnerabilidades de TIe

Ações relacionadas
● Ação 16: Garantr a implantação do processo de gerenciamento de vulnerabilidades de TIe

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

50% - - 55% 55% 65%
QVM
QT

×100



  

Indicador 29 - Índice de serviços locais crítcos de TIC com planos de contnuidade elaborados

Mede a proporção de serviços locais crítcos de TIe que tveram Plano de eontnuidade elaborado de acordo 
com o processo de Gerenciamento da eontnuidade de Serviços de TIe.

Variáveis
● QSP = Quantdade de serviços locais crítcos de TIe que tveram seus planos de contnuidade 

implementados
● QT = Quantdade total de serviços locais crítcos de TIe

Objetvos relacionados
● Objetvo 5: Garantr a disponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos

Ações relacionadas
● Ação 12: Garantr a implantação dos processos de gerenciamento de contnuidade e de disponibilidade 

Alinhamento
PEI: Objetvo 3: Garanta de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atvidades judiciais e administratvas
PETIe-JT: Objetvo: Garantr a disponibilidade dos sistemas judiciais e administratvos

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

- - 27% 63% 100%
QSP
QT

×100



  

Indicador 30 - Índice de conformidade do ambiente computacional crítco à Polítca de 
Se urança da Informação do TRT2

Mede a conformidade do ambiente computacional crítco do TRT à Polítca de Segurança da Informação, 
insttuída por meio do Ato GP nº 28/2012.

Variáveis
● Reqeonf = Quantdade de requisitos em conformidade no ambiente computacional crítco
● ReqTot = Quantdade de requisitos presentes na Polítca de Segurança da Informação do TRT2 aplicáveis ao 

ambiente computacional crítco.

Objetvos relacionados
● Objetvo 12: Assegurar conformidade com os requisitos internos em segurança de TIe

Ações relacionadas
● Ação 14: Garantr a implantação do processo de auditoria e conformidade de segurança de TIe

Alinhamento
PEI
● Indicador 6. Gestão da governança de Tecnologia da Informação e eomunicações

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração
Base 2016 2017 2018 2019 2020 Anual

- - Primeira 
medição

+10% +15%ReqConf
ReqTot

×100



  

Indicador 31 - Índice de conformidade à força de trabalho mínima de TIC

Mede o percentual de atendimento aos normatvos referentes à estrutura mínima de TIe.

Variáveis
● NEeT: Quantdade efetvos, comissionados e terceiriiados
● MNFT: Quantdade mínima necessária da força de trabalho de TIe

Objetvos relacionados
● Objetvo 7: Garantr a adequação dos quadros de pessoal de TIe para a execução da estratégia

Ações relacionadas
● Ação 17:  Garantr o atendimento aos referenciais mínimos da força de trabalho de TIe

Alinhamento
PETIe-JT
● Indicador: IeEM - Índice de conformidade à estrutura mínima de TIe

INDIeADORESINDIeADORES

Fórmula Metas Apuração

2016 2017 2018 2019 2020 Anual

60% 60% 70% 90% 100%
NECT
MNFT

×100
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