
•Projeto Cuidar + Resultados obtidos: 1 - Sistema Integrado de Gestão de Saúde (SIGS) 
implantado no Tribunal; 2 - Portal/Site exclusivo para Divisão de Saúde) – Unidade responsável: 
Divisão de Saúde

•Sistema de Alarme Interno (Botão de Pânico) Resultados obtidos: Sistema Web para 
gerenciamento dos alarmes emitidos (incluindo sua infraestrutura); Sistema de Alarme Interno -
Sistema Desktop (máquina usuário) para disparo de alarmes. Unidade Responsável: Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

Macrodesafio

“Melhoria da gestão de pessoas” 

Objetivo 1: Promover a melhoria da gestão 
de pessoas e da qualidade de vida 

•Aumentar o grau de cumprimento do índice de execução do orçamento disponibilizado. 
Resultados obtidos: 92,08% de execução (orçamento efetivamente liquidado) do orçamento. 
Grau de cumprimento de 131,57% (a meta para 2020 era 70,54%). Unidade Responsável: Divisão 
de Orçamento e Finanças - DOF

Macrodesafio 

“Aperfeiçoamento da gestão de custos”

Objetivo 2: Aperfeiçoar a gestão de custos

•- DATAJUD - Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário. Resultados obtidos: 
Dentro do cronograma estabelecido pelo CNJ, foram enviados todos os processos presentes no 
PJe (mais de 520.000 processos) com sucesso para a base do DATAJUD. Unidade Responsável: 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC.

• Implantação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI). Resultados obtidos: 
Ato TRT7 nº 78/2020 que Institui o Sistema de Gestão de Segurança da Informação no TRT da 
7ª Região. Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação –
SETIC.

•Modernização da infraestrutura da rede de dados do Fórum Autran Nunes. Resultados obtidos: 
Infraestrutura da rede de dados modernizada.

Macrodesafio 

“Melhoria da infraestrutura e governança 
de TIC”

Objetivo 3: Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de TIC

Objetivos estratégicos Principais programas, projetos, ações, e atividades



•DATAJUD - Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário. 
Resultados obtidos: Dentro do cronograma estabelecido pelo CNJ, foram 
enviados todos os processos presentes no PJe (mais de 520.000 processos) 
com sucesso para a base do DATAJUD. 

•Modernização da infraestrutura da rede de dados do Fórum Autran Nunes. 
Resultados obtidos: Infraestrutura da rede de dados modernizada.

•DITICP-05  - Modernização da infraestrutura da rede de dados do Fórum 
Autran Nunes

•DITICP-18  - Garantir o suporte e atualizar o ambiente de virtualização 
Vmware do Fórum Autran Nunes através da aquisição de subscrições

•DITICP-19  - Garantir o suporte e atualizar o ambiente de virtualização 
Vmware da Sala Cofre através da aquisição de subscrições

•DITICP-23  - Atualizar o serviço de diretório - Microsoft Active Directory - do 
Tribunal

•DITICP-40  - Garantir fornecimento ininterrupto de energia elétrica para a 
Sala Cofre através da aquisição de no-breaks

•DSTIC-533  - PJe - Fluxo pós sentença na KZ

•DSTIC-540  - Sistema de Alarme Interno (Botão de Pânico)

•DSTIC-546  - Banco de Diligências

•DSTIC-554  - PJe 2.5 - Homologação e Implantação da versão e Satélites

•DSTIC-557  - Padronização da página inicial do Portal do TRT7

•NGTICP-08  - Implantação do Sistema de Gestão da Segurança da 
Informação (SGSI)

•NGTICP-35  - Revisar a norma de backup

•NGTICP-36  - Revisar normas de controle de acesso e de uso de recursos de 
TIC

•NGTICP-39  - Construção de uma base de conhecimento dos sistemas 
utilizados no TRT7

•Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – SETIC.

Macrodesafio 

“Melhoria da 
infraestrutura e 

governança de TIC”

Objetivo 3: 
Aprimorar a 

infraestrutura e a 
governança de TIC

Principais programas, projetos, ações, e atividades



• PJe 2.5 - Homologação e Implantação da versão e Satélites. Resultados Obtidos: 1 - PJe versão 
2.4 homologado e implantado em produção no TRT7; 2 - Satélites obrigatórios liberados junto à 
versão 2.4 homologados e implantados em produção no TRT7; 3 - Satélites opcionais. Unidade 
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC.

•- PJe - Fluxo pós sentença na KZ. . Resultados Obtidos: Fluxo "apreciação de admissibilidade de 
recursos" no 1º grau * Fluxo "análise de embargos de declaração" no 1º grau * Fluxo verificar 
trânsito em julgado no 1º grau * Fluxo "aguardando prazo" no 2º grau * Fluxo verificar trânsito 
em julgado" no 2º grau * Quadro de controle de recursos no 1º grau * Quadro de controle de 
recursos no 2º grau.  . Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – SETIC.

Macrodesafio 

“Celeridade e 
produtividade na 

prestação jurisdicional”

Objetivo 4: Assegurar a 
celeridade e a 

produtividade na 
prestação jurisdicional

•Estímulo às conciliações/Conciliar é Legal. Resultados obtidos: Incremento nos processos 
remetidos ao CEJUSC, nas audiências realizadas no CEJUSC e no atendimento ao jurisdicionado. 
Unidade responsável: varas do trabalho, gabinetes e CEJUSC

Macrodesafio “Adoção de 
soluções alternativas de 

conflito”

Objetivo 5: Estimular a 
conciliação e as soluções 

alternativas de negociação 
de conflitos

Principais programas, projetos, ações, e atividades



• Gestão à vista. Resultados Obtidos: Dashboards com os 
processos dos grandes litigantes para acompanhamento e 
priorização. Unidade responsável: Secretaria de Gestão 
Estratégica.

Macrodesafio 

“Gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes 

litigantes”

Objetivo 6: Gerenciar as 
demandas repetitivas e os 

grandes litigantes

•X Semana Nacional de Execução - âmbito TRT7. Resultados 
Obtidos: 1º grau: 274 audiências agendadas – 518 acordos 
homologados - 2.684 pessoas atendidas – 2º grau: 150 
audiências agendadas – 104 acordos homologados. Unidade 
responsável: Varas do trabalho, CEJUSC/DEULAJ

Macrodesafio

“Impulso às execuções 
fiscais, cíveis e 
trabalhistas”

Objetivo 7: Impulsionar as 
execuções trabalhistas e 

fiscais

Principais programas, projetos, ações, e atividades



• Gestão à vista. Resultados Obtidos: Dashboards com os 
processos dos grandes litigantes para acompanhamento e 
priorização. Unidade responsável: Secretaria de Gestão 
Estratégica.

Macrodesafio 

“Instituição da 
governança judiciária”

Objetivo 8. Fortalecer os 
processos de governança 
e o combate à corrupção

• DATAJUD - Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário. 
Resultados obtidos: Dentro do cronograma estabelecido pelo CNJ, foram 
enviados todos os processos presentes no PJe (mais de 520.000 
processos) com sucesso para a base do DATAJUD. Unidade responsável: 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

• Prêmio CNJ de Qualidade 2020. Resultados obtidos: Selo Prata. Unidade 
responsável: TRT7

Macrodesafio 

“Garantia dos direitos de 
cidadania”

Objetivo 9. Assegurar a 
efetividade da prestação 
jurisdicional e garantir os 

direitos da cidadania

Exercício 2020

Principais programas, projetos, ações, e atividades



• Gestão à vista. Resultados Obtidos: Dashboards com os 
processos dos grandes litigantes para acompanhamento e 
priorização. Unidade responsável: Secretaria de Gestão 
Estratégica.

Macrodesafio 

“Instituição da 
governança judiciária”

Objetivo 8. Fortalecer os 
processos de governança 
e o combate à corrupção

• DATAJUD - Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário. 
Resultados obtidos: Dentro do cronograma estabelecido pelo CNJ, foram 
enviados todos os processos presentes no PJe (mais de 520.000 
processos) com sucesso para a base do DATAJUD. Unidade responsável: 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

• Prêmio CNJ de Qualidade 2020. Resultados obtidos: Selo Prata. Unidade 
responsável: TRT7

Macrodesafio 

“Garantia dos direitos de 
cidadania”

Objetivo 9. Assegurar a 
efetividade da prestação 
jurisdicional e garantir os 

direitos da cidadania

Exercício 2020

Principais programas, projetos, ações, e atividades



DITICP-04  - Implantar a infraestrutura de suporte ao processo de Gestão 
de Ativos de TIC (pausado)

DITICP-03  - Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores (aguardando 
início)

DITICP-05  - Modernização da infraestrutura da rede de dados do Fórum 
Autran Nunes (encerrado)

DITICP-18  - Garantir o suporte e atualizar o ambiente de virtualização 
Vmware do Fórum Autran Nunes através da aquisição de subscrições 
(encerrado)

DITICP-19  - Garantir o suporte e atualizar o ambiente de virtualização 
Vmware da Sala Cofre através da aquisição de subscrições (encerrado)

DITICP-22  - Restruturar o ambiente de banco de dados Oracle do 
Tribunal (executando)

DITICP-23  - Atualizar o serviço de diretório - Microsoft Active Directory -
do Tribunal (encerrado)

DITICP-25  - Implantação do ambiente de conteneirização com 
Kubernetes e Docker (executando)

DITICP-27  - Modernização do sistema de armazenamento de dados em 
storage (pausado)

DITICP-28  - Revisão das regras dos filtros de conteúdo para acesso WEB 
(aguardando início)

DITICP-29  - Implantar mecanismo de controle dos computadores 
desktop que podem acessar a rede interna do Tribunal (aguardando 
início)

DITICP-32  - Centralização dos servidores de rede das Varas do Trabalho 
do interior (pausado)

DITICP-36  - Garantir rede sem fio para a promoção dos serviços 
ofertados aos usuários(aguardando início)
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DITICP-29  - Implantar mecanismo de controle dos computadores desktop que podem 

acessar a rede interna do Tribunal (aguardando início)

DITICP-39  - Implantação do regime de sobreaviso na SETIC (pausado)

DITICP-40  - Garantir fornecimento ininterrupto de energia elétrica para a Sala Cofre 

através da aquisição de no-breaks (encerrado)

DSSUTICP-01  - Melhorar a Gestão de Ativos de Microinformática (pausado)

DSSUTICP-06  - Revisar os acordos de nível de serviços (ANS) (aguardando início)

DSSUTICP-07  - Apresentar o catálogo de serviços do assyst revisado (aguardando início)

DSSUTICP-08  - Facilitar o uso do sistema de registro de chamados (executando)

DSSUTICP-09  - Melhorar o Monitoramento dos atendimentos (aguardando início)

DSSUTICP-10  - Publicar as soluções para os principais chamados (aguardando início)

DSSUTICP-11  - Modernizar o parque de Microinformática (computadores, impressoras e 

notebooks). (executando)

DSSUTICP-13  - Implantar Solução de Contagem de Impressões (aguardando início)

DSSUTICP-14  - Criar o Núcleo de Compartilhamento de Impressoras A3 e Coloridas 

(aguardando início)

DSSUTICP-17  - Implantação de sistema para videoconferência e sustentação oral à 

distância (aguardando início)

DSSUTICP-18  - Estruturação da Escola Judicial para criação de videoaulas, gravação e 

transmissão de cursos e eventos presenciais (aguardando parecer técnico)

DSTIC-527  - Implantação do Sistema de Jurisprudência do TST/TRT23 e readequação da 

Biblioteca Digital (executando)



DSTIC-529  - Novo Portal de Serviços para descontinuar os sistemas legados (aguardando 
início)

DSTIC-533  - PJe - Fluxo pós sentença na KZ (encerrado)

DSTIC-534  - Sistema de classificação e tratamento das informações (aguardando início)

DSTIC-539  - Plano e Sistema de Dados Abertos do TRT7 (aguardando início)

DSTIC-540  - Sistema de Alarme Interno (Botão de Pânico) (encerrado)

DSTIC-542  - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7 (aguardando 
início)

DSTIC-546  - Banco de Diligências (encerrado)

DSTIC-551  - Dados estatísticos do CEJUSC de 1º e 2º graus (aguardando início)

DSTIC-552  - Projeto Cuidar + (executando)

DSTIC-554  - PJe 2.5 - Homologação e Implantação da versão e Satélites (encerrado)

DSTIC-555  - GPREC - Gestão Eletrônica de Precatórios (pausado)

DSTIC-557  - Padronização da página inicial do Portal do TRT7 (encerrado)

DSTIC-559  - Painel de acompanhamento das contratações (pausado)

DSTIC-561  - DATAJUD - Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário 
(executando)

DSTIC-562  - Integração Sistema SIGEP com o Sistema AJ/JT (SIGEO) de cadastro e gestão de 
pagamento de perícias (aguardando comitê)

DSTIC-59  - Sistema Auditar do CNJ - Gestão de Auditorias do Controle Interno (aguardando 
início)

NGTICP-01  - Implantar a Gestão de Ativos de TIC (pausado)

NGTICP-03  - Implantação da Gestão de Controle de Acesso (executando)

NGTICP-05  - Plano de Continuidade de TI (pausado)

NGTICP-06  - Implantação do Monitoramento de uso dos recursos de TI 

legados (aguardando início)

NGTICP-08  - Implantação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação 

(SGSI) (encerrado)

NGTICP-12  - Campanha institucional de conscientização em segurança da 

informação - SI (pausado)

NGTICP-24  - Criar o Plano Anual de Capacitação de TIC para o Tribunal 

(aguardando início)

NGTICP-32  - Elaborar PETIC 2020-2025 (aguardando início)

NGTICP-34  - Melhorar o processo de gerenciamento de contratos (pausado)

NGTICP-35  - Revisar a norma de backup (encerrado)

NGTICP-36  - Revisar normas de controle de acesso e de uso de recursos de 

TIC (encerrado)

NGTICP-37  - Avaliar o processo de gerenciamento de vulnerabilidades 

técnicas (aguardando início)

NGTICP-39  - Construção de uma base de conhecimento dos sistemas 

utilizados no TRT7 (encerrado)

NGTICP-40  - Projeto para adequação das práticas adotadas pelo Tribunal no 

tratamento de dados pessoais para cumprimento da Lei n. 13.709/2018 - Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (aguardando comitê)

TEPDP-04  - Adaptação e montagem de contorno em vidro temperado em área 

externa à entrada principal das Varas do Trabalho de Pacajus, Limoeiro do 

Norte, Maracanaú e Caucaia (encerrado)
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TEPDP-05  - Renovação do sistema de sonorização da sala de sessões (aguardando 
parecer técnico)

TEPDP-07  - Serviços de adaptação às normas de acessibilidade e conservação do Fórum 
do Trabalho do Cariri (executando)

TEPDP-14  - Reforma da Sala de Sessões (encerrado)

TEPDP-16  - Comunicação Visual para os prédios do Complexo Sede (encerrado)

TEPDP-15  - Estudo técnico-econômico de soluções viáveis e projeto de Retrofit dos 
sistemas de climatização dos Anexos I e II do TRT-7 - Sede Aldeota. (pausado)

TEPDP-18  - Energia Fotovoltaica no Fórum do Cariri (pausado)

TEPDP-17  - Construção de galpão no espaço desapropriado no Centro, denominado "casa 
da "D. Ricardina", implantação de cerca metálica no contorno do edifício Dom Hélder 
Câmara e reforma do telhado do prédio anexo do complexo Autran Nunes (encerrado)

TEPDP-19  - Serviços de Manutenção nas Instalações do Complexo Aldeota do TRT7 
(encerrado)

TEPDP-20  - Serviços de troca do toldo em lona e pintura da estrutura metálica da 
cobertura para veículos junto ao Ed. Casa Sede (encerrado)

TEPDP-21  - Elaboração de projeto arquitetônico do Fórum de Aracati (encerrado)

TEPDP-22  - Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu (executando)

TEPDP-23  - Serviço de troca da escada de marinheiro do Edifício Dom Helder. 
(aguardando comitê)

TEPDP-24  - Melhorias nas Subestações do complexo TRT-7 Sede Aldeota (aguardando comitê)

TEPDP-25  - Criação de duas lajes técnicas para remanejamento das unidades condensadoras 

de split e reforma da Coberta da Casa Sede (executando)

TRAPDP-01  - Projeto de implantação do e-social (executando)

TRAPDP-02  - Vídeo da Exposição Holográfica "Na Palma da Mão - Uma Experiência 

Visual“(pausado)

TRAPDP-04  - Regulamento para uso dos estacionamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 

7ª Região, em Fortaleza (aguardando início)

TRAPDP-06  - Central de Atendimento do Fórum Autran Nunes (aguardando início)

TRAPDP-07  - Gestão à vista (encerrado)

TRAPDP-08  - Mapeamento de Processos Prioritários (executando)

TRAPDP-14  - Planejamento Estratégico em Gestão de Pessoas (aguardando parecer técnico)

TRAPDP-15  - Projeto de mostra fotográfica em alusão ao Centenário do Magistrado Osmundo 

Pontes (encerrado)

TRAPDP-16  - Revista de Gestão 2018-2020 (executando)

TRAPDP-17  - Fluxograma e mapeamento dos processos de Gestão de Bens Móveis e Gestão 

de Bens Imóveis (aguardando parecer técnico)

TRJPDP-02  - Plano de auxílio ao cumprimento de mandados nas Varas do Interior e 

racionalização de diligências (aguardando parecer técnico)

TRJPDP-04  - Sistema Cita Fácil (executando)

TRJPDP-05  - Eliminação acervo 1ª Instância 1996-2006 (executando)

TRJPDP-07  - Redução do acervo de liquidações em ações coletivas (pausado)

TRJPDP-08  - Cadastro de grandes litigantes como procuradorias (aguardando início)

TRJPDP-09  - Redução do acervo de processos do segundo grau pendentes de elaboração de 

voto de relatoria (aguardando comitê)

TRJPDP-10  - Novo Relatório de Atividades (encerrado)
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