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1. APRESENTAÇÃO 
 

É com a missão de apoiar à Defensoria Pública do Rio Grande do Norte no alcance de 

seus objetivos estratégicos que a Subcoordenadoria de Tecnologia da Informação (STI) apresenta seu 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o período compreendido entre os anos de 2020 

e 2021. 

O PDTI é o instrumento de gestão para a execução das ações e projetos de Tecnologia 

da Informação do órgão, possibilitando justificar os recursos aplicados em Tecnologia da Informação 

(TI), minimizar desperdício, garantir o controle, aplicar recursos no que é mais relevante e, por fim, 

melhorar o direcionamento da verba pública, bem assim o serviço prestado ao cidadão.  

Diante da necessidade de estabelecer um documento norteador e de planejamento 

estratégico, esta Subcoordenadoria de Tecnologia da Informação inicia a criação do primeiro Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte 

(DPE/RN).  
 

O presente plano terá vigência de 2 (dois) anos e será revisado anualmente com o 

objetivo de analisar possíveis adequações à realidade da instituição.  

 

Na análise anual, serão verificados os indicadores e metas previstos neste PDTI, além 

da inclusão ou exclusão de projetos e iniciativas que componham o documento. 

 

Desta forma, o presente plano foi desenvolvido com vistas a construir uma síntese de 

metas, as quais representam o conjunto das necessidades da Defensoria Pública deste estado e 

direcionarão o acompanhamento das atividades, de forma eficiente, por esssa órgão. 
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2. METODOLOGIA APLICADA 

 

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação iniciou-se com a realização de um 

levantamento nas necessidades de manutenções, renovações e aquisições, relacionadas ao setor de TI, 

bem como das avalições para a identificação das forças, fraquezas, oportunidade e ameaças do setor. 

 

Além da realização deste levantamento inicial, este PDTI foi elaborado com as 

referências de PDTIs de outras instituições, os quais se constituíram como documentos balizadores para 

gerir informações, consoante orientação disposta no Guia de Elaboração de PDTI versão 2.0, do SISP – 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo: 

 

[…] os conteúdos abordados, bem como as estratégias e táticas sugeridas 

são referências, ou seja, este documento não estabelece uma metodologia 

obrigatória de elaboração de PDTI para os órgãos membros do SISP. 

Dessa forma, os órgãos têm a faculdade de somá-lo a outros modelos 

de mercado, adaptá-lo às necessidades e ao nível de maturidade de 

governança de sua instituição, ou ainda, adotar outra metodologia 

que considerem apropriada para a construção de seus planos. 

(grifos acrescidos) 

 

Assim, devido à ausência de um PDTI próprio anterior nesta instituição, tais 

referências foram necessárias para nortear sua elaboração, quanto ao escopo e especificações, 

considerando as particularidades e as boas práticas já adotadas por esses entes.  

 

Desta forma, a aplicação das teorias e metodologias de trabalho, as quais foram 

levantadas neste Plano Diretor de TI, poderão ser avaliadas e melhoradas, de acordo com a sua prática, 

no curso do período de validade do mesmo, prezando pelo bom funcionamento do setor de TI e 

considerando as perspectivas da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. 
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3. DIAGNÓSTICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

O diagnóstico de Tecnologia da Informação contempla a situação de momento, na 

forma de quatro bases estruturais a seguir descritos, objetivando situar o plano no cenário atual. 

É nesse contexto que são analisadas as anteditas bases estruturais de TIC: 

 

 

 

 

 

3.1 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

Este primeiro quesito diz respeito a um breve detalhamento das estruturas físicas de 

cabeamento lógico e energia dos núcleos da DPE/RN, bem como o parque computacional instalado nas 

unidades deste órgão, incluindo: microcomputadores, notebooks, servidores, impressoras, scanners, 

roteadores e firewalls. 

 

A) INFRAESTRUTURA: Atualmente, apenas 30% (trinta por cento) dos Núcleos da Defensoria 

Pública possuem cabeamento estruturado, ficando o acesso via WiFi responsável pela grande maioria das 

conexões. 

No que tange às instalações elétricas, cerca de 70% (setenta por cento) dos núcleos 

precisam de alguns ajustes como: distribuição de quadros elétricos para balanceamento de carga, divisões 

de rede elétrica de computadores, iluminação e aparelhos de  condicionado, bem como a realização de 

aterramento, evitando que problemas elétricos danifiquem os equipamentos.  

Tais informações foram levantadas de acordo com o conhecimento básico em 

organizações de distribuições de quadros elétricos, imprescindíveis para o bom funcionamento dos 

equipamentos eletrônicos, porém esta Subcoordenadoria de TI sugere uma avaliação completa por 

profissionais especializados na área. 

 

B) EQUIPAMENTOS: O parque computacional instalado no âmbito da DPE/RN é composto 

atualmente por1: 

 

EQUIPAMENTOS EM 

OPERAÇÃO 

QUANTIDADE FABRICANTES 

Microcomputadores 290 DATEN E HP 

Notebooks  139 DELL E HP 

Servidores  3 HP 

Impressoras  100 BROTHER, OKIDATA E HP 

Impressoras locadas  21 RICOH E SAMSUNG 

Scanners  160 AVISION, KODAK E EPSON 

Roteadores WiFi  30 UBIQUITI UNIFI 

Firewall 17 WATCHGUARD 

 
1 Dados informados pela Subcoordenadoria de Materiais e Logística, que levou em consideração as aquisições 

realizadas no período de 2016 a 2020. 

INFRAESTRUTURA E 

EQUIPAMENTOS 

 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

 

REDE DE 

DADOS 

 

PESSOAS E ESTRUTURA 

FUNCIONAL - 

ORGANOGRAMA 

 



7 

 

 3.2 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Os sistemas a seguir relacionados são operados no âmbito da DPE/RN e se destinam, 

precipuamente, para o uso nas atividades fim e meio desta Defensoria Pública.  

Destaca-se que, em sua maioria, os sistemas adiante elencados, foram desenvolvidos 

e adquiridos por meio de contratações decorrentes de procedimentos licitatórios. 

Vide tabela abaixo: 

SOFTWARE FORNECEDOR FINALIDADE ADQUIRIDO PROCESSO Nº 

RH 
TOP DOWN 

CONSULTORIA LTDA 
SISTEMA RH 

LICITAÇÃO 652/2019 

PROTOCOLO 
TOP DOWN 

CONSULTORIA LTDA 

SISTEMA DE 

PROTOCOLO 

LICITAÇÃO 652/2019 

SOFC 
TOP DOWN 

CONSULTORIA LTDA 
SISTEMA FINACEIRO 

LICITAÇÃO 652/2019 

UNU SOLUÇÕES 

UNU SOLUÇÕES 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA 

CADASTRO DE 

PROCESSOS 

LICITAÇÃO 60.929/2017 

VISUAL SISTEMAS 

ELETRÔNICOS 

LICENÇA DE 

SOFTWARE PARA 

GESTÃO DE 

ATENDIMENTO 

PAINEL DE 

CONTROLE DE 

FICHAS 

 

LICITAÇÃO 

151/2020 

BANCO DE PREÇOS 

NP CAPACITAÇÃO E 

SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

LTDA 

FERRAMENTA DE 

PESQUISA E 

COMPARAÇÃO DE 

PREÇOS 

 

LICITAÇÃO 

2.273/2019 

KASPERSKY 

ENDPOINT 

SECURITY 

KASPERSKY ANTIVÍRUS 

 

LICITAÇÃO 

343/2020 

OFFICE 365 

MICROSOFT 

EMAIL 

CORPORATIVO e 

APLICATIVO DO 

OFFICE 

LICITAÇÃO 172/2020 

AGENDAMENTO 

ONLINE 
QUALITEK 

SISTEMA DE 

AGENDAMENTO DE 

ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO 

DESENVOLVIDO 

PELA 

DEFENSORIA 

DESENVOLVIMENTO 

PROPRIO 

INSCRIÇÕES 

CONCURSO 

ESTAGIARIO E 

RESIDENTES 

QUALITEK 

SISTEMA PARA 

INSCRIÇÕES 

DESTINADAS AO 

TESTE SELETIVO DE 

ESTAGIÁRIOS DA 

DPE/RN 

 

DESENVOLVIDO 

PELA 

DEFENSORIA 

DESENVOLVIMENTO 

PROPRIO 

CORREÇÃO DE 

GABARITOS 

GB NETWORK & 

PRINT 

CORREÇÃO 

AUTOMÁTICA DE 

GABARITOS 

LICITAÇÃO 290/2020 

INSCRIÇÕES 

CONCURSO 

REDAÇÃO QUALITEK 

SISTEMA 

UTILIZADO PARA 

CONCURSO DE 

REDAÇÃO ESCOLAR 

DESENVOLVIDO 

PELA 

DEFENSORIA 

DESENVOLVIMENTO 

PROPRIO 

SITE 
QUALITEK 

SITE DA 

DEFENSORIA 

PÚBLICA DO RN 

DESENVOLVIDO 

PELA 

DEFENSORIA 

DESENVOLVIMENTO 

PROPRIO 

 

SOLAR 

DPE-TO 

CADASTRO DE 

ASSISTIDOS 

PARCERIA COM 

A DEFENSORIA 

PÚBLICA DO 

ESTADO DO 

TOCANTINS/TO. 

SISTEMA AINDA 

EM FAZE DE 

INSTALAÇÃO. 

PARCERIA COM 

DPE-TO 

 



8 

 

3.3 – REDE DE DADOS E INTERNET MÓVEL 

A) REDE DE DADOS: No ano de 2019, ocorreu a alteração da operadora responsável pelo fornecimento 

de dados e internet, resultando na contratação de links com velocidades de 50 Mbps, 20 Mbps, 10 Mbps 

e 5Mbps, distribuídos entre os núcleos da capital e interior do estado. 

Abaixo segue quadro demonstrativo referente aos links e as localidades onde se 

encontram instalados: 

 LOCAL MBPS 

1 NATAL SEDE ADM 50 

2 ANEXO I 50 

3 ANEXO II 20 

4 ANEXO IV 20 

5 NÚCLEO PARNAMIRIM 20 

6 NUCLEO SEABRA 1º ANDAR 
10 

7 NÚCLEO SEABRA 2º ANDAR 

8 NÚCLEO CEARA MIRIM 10 

9 NUCLEO MACAÍBA CENTRAL CIDADÃO 10 

10 

NÚCLEO COMPEXO JUDICIÁRIO 

FOSFORITA 5 

11 NÚCLEO SÃO GONÇALO 1 5 

12 NÚCLEO SÃO GONÇALO 2 5 

13 NÚCLEO MACAÍBA FORÚM 5 

14 NÚCLEO JOÃO CÂMARA 5 

15 NÚCLEO NOVA CRUZ 5 

16 NÚCLEO NISÍA FLORESTA 5 

17 NÚCLEO SANTA CRUZ 10 

18 NÚCLEO PAU DOS FERROS 10 

19 NÚCLEO MOSSORRÓ 20 

20 NÚCLEO CAICÓ 20 

21 NÚCLEO ASSU 20 

22 NÚCLEO CURRAIS NOVOS 20 

 

B) INTERNET MÓVEL: A Defensoria Pública do Estado possui 78 modens, adquiridos por meio do 

Contrato Administrativo nº 34/2017, celebrado com a empresa TELEFONICA BRASIL S.A. Desses, 70 

(setenta) estão destinados à utilização dos Defensores Públicos; 3 (três) modens destinados aos núcleos: 

Sala DPE Currais Novos, localizada no Fórum Desembargador Tomaz Salustino, Sala DPE localizada no 

Fórum Miguel Seabra Fagundes, Sala DPE Centro de Custódia Ribeira Natal; e 5 (cinco) modens para o 

setor de TI, a fim de administrá-los diante das necessidades institucionais. 

 

3.4 - QUADRO FUNCIONAL E ESTRUTURA DE PESSOAL 

A Defensoria Pública é um órgão ainda em desenvolvimento, sofrendo com limitações 

estruturais e de recursos humanos. Nesse sentido, destaca-se a jovialidade do Setor de Tecnologia da 

Informação da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, que teve suas primeiras atividades iniciadas 

na instituição no ano de 2016, com a contratação da empresa Qualitek Tecnologia Ltda. – ME, destinada 

ao suporte técnico (nível 1) e área de desenvolvimento/programação. 

A fim de suprir o disciplinamento da estrutura dos seus órgãos auxiliares, foi editada 

a Lei nº 617/2018, que criou, dentre outros, a Subcoordenadoria de Tecnologia da Informação desta 

Defensoria, também com a finalidade de fomentar o alcance das demandas administrativas institucionais, 

voltadas ao planejamento e gestão. 
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Ressalta-se, por oportuno, o diminuto quadro de pessoal que compõe a 

Subcoordenadoria de Tecnologia da Informação da Defensoria, a qual conta apenas com um 

subcoordenador. Tal setor ainda se encontra em fase de estruturação e desenvolvimento de planejamentos. 

Nesse contexto, frisa-se a estrutura de pessoal, através do demonstrativo abaixo 

indicado, que integra a Subcoordenadoria de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública do Estado 

do Rio Grande do Norte: 

ATIVIDADE GESTOR ANALISTA   TÉCNICOS VÍNCULO 

SUBCOORDENADOR 

DE TI 

1 0 0 QUADRO DE PESSOAL DA DPE 

SUPORTE USUÁRIO 0 0 2 TERCEIRIZADO 

DESENVOLVERDOR 0 1 0 TERCEIRIZADO 

ESTAGIÁRIOS 0 0 6 QUADRO DE PESSOAL DA DPE 

 

Destaca-se, portanto, a estrutura organizacional do Setor de Tecnologia da 

Informação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o quadro atual da equipe de TI, salienta-se a premente necessidade 

de se agregar estrutura de pessoal à STI, observando as limitações orçamentárias. A título exemplificativo, 

tomando-se por base as orientações do CNJ em sua Resolução nº 211, de 15 de dezembro de 2015. 

 

O poder judiciário nacional relativamente ao corpo técnico de TI, observa-se o 

seguinte:: 

 

“Art. 13. Cada órgão deverá compor o seu quadro permanente com 

servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área 

de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 

§ 1º O quadro permanente de servidores de que trata o caput deverá ser 

compatível com a demanda, adotando-se como critérios para fixar o 

quantitativo necessário o número de usuários internos e externos de 

recursos de TIC, bem como o referencial mínimo estabelecido no Anexo 

desta Resolução. 

 

§ 2º O referencial mínimo contido no Anexo poderá ser aumentado com 

base em estudos que cada órgão realize, considerando ainda aspectos 

como o portfólio de projetos e serviços, o orçamento destinado à área de 

TIC e as especificidades de cada segmento de Justiça. 

 

Art. 14. Cada órgão deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas 

que promova a fixação de recursos humanos na área da Tecnologia da 

SUBCOORDENADOR 

SUPORTE USUÁRIO DESENVOLVEDOR 

ESTAGIÁRIOS 
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Informação e Comunicação, recomendando-se a criação de cargos, 

especialidades e gratificação específicos para essa área.” 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 211, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

FORÇA DE TRABALHO DE TIC 

Quadro Permanente de Servidores 

Referenciais Mínimos  

TOTAL DE 

USUÁRIOS DE 

RECURSOS DE TIC 

MÍNIMO DA FORÇA DE TRABALHO 

DE TIC (EFETIVOS, COMISSIONADOS 

E TERCEIRIZADOS) 

MÍNIMO NECESSÁRIO 

DE SERVIDORES DO 

QUADRO PERMANENTE 

Até 500 7,00% 4,55% 

Entre 501 e 1.500 4,00% + 15 2,60% + 9,75 

Entre 1.501 e 3.000 3,00% + 30 1,95% + 19,5 

Entre 3.001 e 5.000 1,50% + 75 0,975% + 48,75 

Entre 5.001 e 10.000 1,00% + 100 0,65% + 65 

Entre 10.001 e 20.000 0,50% + 150 0,325% + 97,5 

Entre 20.001 e 40.000 0,25% + 200 0,1625% + 130 

Acima de 40.000 0,10% + 260 0,065% + 169 

 

Como se vê, considerando um universo de usuários de TI gravitando em torno de 350 

pessoas, observa-se que o quadro da equipe de TI está muito aquém do ideal, alcançando o índice de 

apenas 1,2% aproximadamente, quando o recomendado seria 7%, segundo o parâmetro do CNJ, utilizado 

neste plano como referencial. 

De acordo com os dados informados e diante do crescimento da instituição, o aumento 

do quando de TI é imprescindível, sendo sugerido os seguintes cargos mínimos: 

CARGO QUANTIDADE 

SUPORTE TÉCNICO 3 

SEGURANÇA 1 

DESENVOLVIMENTO 3 

 

Além das contratações sugeridas para o quadro da equipe de TI, as parcerias com 

instituições de ensino superior através de convênios serão de grande importância em projetos de 

desenvolvimento que visa à realização à criação, manutenção e alterações de sistemas utilizados por esta 

defensoria. 
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4. PLANO DE AQUISIÇÕES E RENOVAÇÕES 

O plano de aquisições e renovações tem como objetivo a compra ou renovação de 

equipamentos e sistemas, visando à manutenção e ampliação das atividades realizadas por todos os 

membros, servidores, terceirizados e estagiários da Defensoria Pública. 

O quadro abaixo representa as necessidades considerando o grau de urgência nas 

aquisições: 

 OBJETO JUSTIFICATIVA ESTOQUE NECESSIDADE URGÊNCIA 

      

 

 

 AQUISIÇÃO 

 

 

 

AQUISIÇÃO 

ROTEADOR 

WIFI 

A falta de cabeamento 

estruturado nos núcleos da 

defensoria reforça a necessidade 

de aquisições de roteadores Wifi, 

a fim de ampliar o sinal nos 

núcleos, bem como a garantia de 

reposição em caso de defeito dos 

roteadores atualmente em uso e 

que se encontram fora do prazo 

da garantia. 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

MODERADA 

 

 

AQUISIÇÃO 

 

AQUISIÇÃO DE 

WINDOWS 

SERVER/CALLS 

Aquisição de licenças de 

Windows Server, bem como as 

licenças Calls, visando a 

organização, controle e 

segurança nos acessos aos 

computadores utilizados por esta 

Defensoria. 

 

 

0 

 

 

3/450 

 

 

ALTA 

 

AQUISIÇÃO 

 

AQUISIÇÃO DE 

STORAGE 

Aquisição de Storage para 

armazenando e segurança dos 

dados da Defensoria. 

 

0 

 

2 

 

ALTA 

 

 

AQUISIÇÃO 

 

 

AQUISIÇÃO DE 

DESKTOPS 

Aquisições de novos desktops 

devido ao constante crescimento 

do quadro pessoal na instituição, 

bem como da constante 

substituição de desktops antigos 

ou com defeitos, que estão fora 

da garantia e com o reparo 

inviável financeiramente. 

 

 

 

20 

 

 

 

40 

 

 

 

ALTA 

 

 

AQUISIÇÃO 

 

 

AQUISIÇÃO 

ESTABILIZADO

RES 

Aquisições de novos 

estabilizadores, devido ao 

constante crescimento do quadro 

de pessoal na instituição, bem 

como em face da substituição de 

estabilizadores antigos ou com 

defeitos que estão fora da 

garantia e com o reparo inviável 

financeiramente. 

 

 

0 

 

 

40 

 

 

MODERADA 

 

 

AQUISIÇÃO 

 

AQUISIÇÃO DE 

MONITORES 

Aquisições de novos monitores, 

destinados à melhoria nas 

atividades realizadas pelos 

estagiários e residentes desta 

Defensoria, com o acréscimo do 

monitor vertical. 

 

35 

 

200 

 

MODERADA 

 

AQUISIÇÃO 

 

AQUISIÇÃO DE 

SCANNERS 

Aquisições de novos scanners, 

devido à necessidade da 

operacionalização de autos de 

processos virtuais, sendo 

necessário a digitalização de 

documentação para instrução 

processual. 

 

0 

 

50 

 

MODERADA 
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AQUISIÇÃO 

 

AQUISIÇÃO DE 

FIREWALL 

Aquisições de novos Firewlls a 

fim de priorizar a segurança da 

informação e dados da 

Defensoria, sendo primordial a 

aquisição e renovação dos 

Firewalls. 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

ALTA  

 

 

 

 

AQUISIÇÃO 

 

AQUISIÇÃO DE 

FIREWALL 

Visa priorizar a segurança da 

informação e os dados da 

Defensoria, sendo primordial dar 

continuidade das licenças dos 

Firewalls já existentes no âmbito 

desta instituição. 

 

 

0 

 

 

17 

 

 

ALTA 

AQUISIÇÃO VIDEOMONITOR

AMENTO 

Aquisições de sistema de 

segurança por câmeras, para 

garantir o monitoramento dos 

núcleos. 

0 100 MODERADA 

AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE 

NOTEBOOK 

Aquisições de novos notebooks 

devido ao constante crescimento 

do quadro pessoal na instituição. 
2 20 MODERADA 

 

AQUISIÇÃO 

AQUISIÇÃO 

SISTEMA DE 

COMUNICAÇÃO 

PARA 

ATENDIMENTO 

VIRTUAL 

Aquisição de sistema de 

comunicação para atendimento 

virtual para atendimento ao 

público com intuito de facilitar o 

atendimento. 

 

0 

 

Em análise 

 

ALTA 

 

 

RENOVAÇÃO 

 

RENOVAÇÃO 

DA GARANTIA 

SERVIDORES 

Prioridade na segurança da 

informação e dados da 

Defensoria, sendo primordial a 

renovação da garantia dos 

servidores. 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

ALTA 

 

 

RENOVAÇÃO 

 

CONTRATO DE 

INTERNET 

MÓVEL 

Renovação do contrato de 

prestação de internet móvel, 

utilizado por todos os 

Defensores e alguns Servidores, 

dando autonomia no acesso aos 

sistemas do Poder Judiciário em 

qualquer lugar. 

 

 

78 

 

 

90 

 

 

MODERADA 

 

 

 

RENOVAÇÃO 

 

 

 

OFFICE 365 

Abertura de processo licitatório 

para aquisição de licenças do 

Office 365 Business Premium, 

padronizando e dando 

continuidade aos serviços de e-

mail institucional e utilização do 

pacote do Office. 

 

 

 

132 

 

 

 

132 

 

 

 

MODERADA 

 

ESTRUTURAÇÃ

O 

ESTRUTURAÇÃ

O DE 

CABEAMENTO 

LÓGICO E 

ENERGIA 

 

Visa a melhoria das estruturas de 

cabeamento lógico e energia dos 

núcleos da Defensoria. 

30% dos 

núcleos com 

estruturação 

recomenda 

70% dos 

núcleos 

precisando de 

estruturação 

 

 

MODERADA 

ANÁLISE DE 

VIABILIDADE 

TELEFONIA 

FIXA E MOVEL 

Realizar estudo de viabilidade 

visando uma reestruturação na 

telefonia fixa e móvel. 

  

Em análise 

 

ALTA 

 

As aquisições e renovações dos itens citados acima são essenciais para a realização 

das atividades diárias de todos os setores desta Defensoria, sendo extremamente necessário o início ou 

prosseguimento de procedimentos administrativos em prol das contratações em tela, nos moldes adiante 

descritos: 
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A) AQUISIÇÃO ROTEADOR WIFI: A falta de cabeamento estruturado nos núcleos da defensoria 

reforça a necessidade de aquisições de roteadores WiFi para ampliação do sinal nos núcleos, bem como a 

garantia de reposição em caso de defeito dos roteadores que e que se encontram fora do prazo da garantia. 

Observa-se que, apesar do avanço na tecnologia de redes WiFi, esse não é o cenário ideal de acesso à 

internet para o tipo de atividade no âmbito desta instituição, sendo recomendável a estruturação de 

cabeamento. Porém, devido às dificuldades orçamentárias, os roteadores WiFi se mostram como opção 

razoável.  

B) AQUISIÇÃO WINDOWS SERVER/CALLS: Aquisição de licenças de Windows Server e das 

licenças Calls visa organização, controle e segurança nos acessos aos computadores utilizados por esta 

Defensoria. Atualmente a Defensoria necessita em caráter de urgência exercer o controle de acesso aos 

seus computadores. 

C) AQUISIÇÃO STORAGE: A aquisição de Storage se destina ao armazenamento e segurança dos 

dados da Defensoria. Nesse ponto, é de extrema importância a aquisição de Storages para garantir um 

armazenamento básico e seguro dos arquivos dos usuários, bem como a proteção contra perdas das 

informações. 

D) AQUISIÇÃO DESKTOPS: Essa aquisição se fundamenta devido ao constante crescimento do 

quadro pessoal na instituição, bem como a substituição de desktops antigos ou com defeitos que estão 

fora da garantia e com o reparo inviável financeiramente. Desta forma, o setor de TI precisa dispor de 

equipamentos de reposição, ampliação ou substituição dos equipamentos atuais garantindo a continuidade 

das atividades de cada setor. 

E) AQUISIÇÃO ESTABILIZADORES: Devido ao constante crescimento do quadro de pessoal na 

instituição, bem como a substituição de estabilizadores antigos ou com defeitos que estão fora da garantia 

e com o reparo inviável financeiramente. Desta forma, o setor de TI necessita de equipamentos de 

reposição, ampliação ou substituição dos equipamentos atuais garantindo a continuidade das atividades 

de cada setor. 

F) AQUISIÇÃO MONITORES: Projeto de melhoria nas atividades realizadas pelos estagiários e 

residentes desta Defensoria, com o acréscimo do monitor vertical em seus computadores. Este projeto de 

melhoria vem como forma de dá agilidade nas atividades desempenhada pelos estagiários e residentes, 

devido ao grande volume de informações e documentos que são analisados nos autos dos processos 

administrativos ou judiciais. 

G) AQUISIÇÃO SCANNERS: Em decorrência da operacionalização de autos de processos virtuais, 

imprescindível que seja realizada a digitalização de documentação para instrução processual. A 

digitalização de documentos consiste na transformação de arquivos físicos, sejam eles textos ou imagens 

em arquivos digitais, tal procedimento traz benéficos como: Redução no armazenamento de papéis, 

segurança na informação dos dados, economia do gasto com papeis e cartuchos/tonners de impressoras e 

a preservação do meio ambiente. 

H) AQUISIÇÃO DE FIREWALL: Prioridade na segurança da informação e dados da Defensoria, sendo 

primordial a aquisição e renovação dos Firewalls. O firewall é uma medida de segurança que bloqueia 

acessos externos indevidos em uma conexão privada. É um mecanismo utilizado para reforçar as barreiras 

de proteção de acesso a internet, acesso a informação e segurança dos dados, além de realizar todo o 

monitoramento de acesso e bloqueios de sites com proibição na Defensoria Pública.  

I) AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO: Diante da necessidade de 

aquisições de sistema de segurança por câmeras, visando garantir o monitoramento dos núcleos trazendo 

segurança e possibilitando o acesso a gravações caso necessário. Desta forma o setor de TI sugere a 

abertura de processo administrativo para aquisição dos equipamentos bem como instalação física. 
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J) AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS: Aquisições de novos notebooks devido ao constante crescimento 

do quadro pessoal na instituição. Nesse contexto, se faz necessário abertura de processo licitatório para a 

aquisições de notebooks para o ano de 2021. 

 

K) AQUISIÇÃO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO VIRTUAL: Na 

aquisição do referido sistema, cada núcleo terá um único número de whatsapp divulgado ao público e os 

colaboradores da DPE e, internamente, por meio do sistema, se fará possível transferir o atendimento para 

os setores e/ou gabinetes dos Defensores Públicos. Trata-se de sistema que também poderá ser utilizado 

para realização de diligências processuais, a exemplo da solicitação de encaminhamento de documentos 

pelos assistidos da Defensoria Pública.    

Diante de tal necessidade, a STI está realizando um estudo preliminar visando levantar informações de 

quantitativo de colaboradores que utilizarão o sistema, bem como, uma análise financeira garantido 

segurança na utilização do dinheiro público 

L) RENOVAÇÃO GARANTIA SERVIDORES: Prioridade na segurança da informação e dados da 

Defensoria, sendo primordial a renovação da garantia dos servidores. Atualmente a Defensoria possui 3 

(três) servidores do seguinte modelo: HPE DL380 Gen9 8SFF CTO Server. Desse modo, é imprescindível 

a renovação da garantia destes equipamentos, assegurando o bom funcionamento dos mesmos e, por 

consequência, a continuidade dos serviços neles instalados. 

M) RENOVAÇÃO DE FIREWALL - Visa priorizar a segurança da informação e os dados da 

Defensoria, sendo primordial dar continuidade das licenças dos Firewalls já existentes no âmbito desta 

instituição. As referidas licenças são indispensáveis, pois servem para habilitar todos os recursos de 

proteção existente nos UTMs utilizados por esta Defensoria e a falta delas deixariam a instituição 

vulnerável a ataques e invasões.  

N) CONTRATO INTERNET MÓVEL - A utilização dos modens é de grande importância para 

atividades dos Defensores Públicos, dando autonomia de acesso à internet em qualquer lugar, facilitando 

a utilização dos sistemas do Poder Judiciário (PJE, ESAJ, SEEU). Além da utilização dos modens pelos 

Defensores Públicos, os modens destinados aos núcleos Sala DPE-Currais Novos no Fórum 

Desembargador Tomaz Salustino, Sala DPE- Fórum Miguel Seabra Fagundes, Sala DPE-Centro de 

Custódia, são essenciais para as atividades dos respectivos locais, pois os núcleos não possuem internet 

fixa. O contrato estará vigente até 11 de setembro de 2020. 

O) OFFICE 365 - Abertura de processo licitatório para aquisição de licenças do Office 365 Business 

Premium, padronizando e dando continuidade aos serviços de e-mail institucional e utilização do pacote 

do Office. Atualmente a Defensoria Pública possui 64 licenças Office 365 E3 e 68 licenças Office 365 

Business Premium. Destaca-se a importância de padronização das licenças, mantendo neste órgão o uso 

de um único tipo de licença, o que gerará economia financeira, já que a licença do tipo Business Premium 

atende as necessidades de uso e armazenamento desta instituição. 

P) ESTRUTURAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO E ENERGIA – Frisa-se a importância de 

realizar melhoria das estruturas de cabeamento lógico e energia dos núcleos da Defensoria, estruturas 

essas que trazem agilidades nos acesso à transmissão de dados e internet, utilizando cabeamento nos 

computadores, bem como o fator segurança dos equipamentos e seus operadores com as estruturação dos 

quadros elétricos dos núcleos. Em relação às estruturações dos quadros elétricos, a Subcoordenadoria de 

TI exerce a atividade meramente orientativa, pois tais projetos e estruturações elétricos deverão ser 

realizados por profissionais capacitados na área. 

Q) ANÁLISE DE VIABILIDADE TELEFONIA MOVEL - Realizar estudo de viabilidade visando uma 

reestruturação na telefonia fixa e móvel. Com o avanço da tecnologia na área de telecomunicação, é cada 

vez comum a diversificação na comunicação, seja por voz ou dados. 
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Diante de tal necessidade, a STI está realizando um estudo preliminar visando levantar informações para 

realização de uma reestruturação na telefonia fixa e móvel, bem como, uma análise financeira garantido 

segurança na utilização do dinheiro público 

5. ANÁLISE S.W.O.T 

A análise SWOT é uma ferramenta extremamente útil no estudo do ambiente interno 

e externo das instituições, pois através dela é possível identificar os pontos fortes e fracos da instituição 

e, ainda, as oportunidades e ameaças das quais poderá está suscetível. 

A tabela apresenta o resultado da análise S.W.O.T  perante o contexto da Defensoria 

Pública: 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Relacionamento interpessoal da equipe Quadro de pessoal insuficiente 

Responsabilidade e comprometimento da equipe Gerenciamento de risco insuficiente 

Apoio da administração Baixa capacitação de usuários na utilização de 

sistemas TIC 

Parcerias institucionais Falta de redundância de alguns ativos tecnológicos 

críticos 

Equipe de TI engajada em trazer resultados 

eficientes 

 

Relacionamento da equipe com demais setores  

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
Cooperação entre órgãos públicos Restrições orçamentárias 

 Riscos à segurança da informação 

 Demandas geradas sem tempo hábil para estudo 

técnico de viabilidade 

 Serviços de telecomunicações deficientes 

 Capacitação técnica insuficiente dos usuários de 

TIC 

 

6. PLANO DE META 

O Plano de Metas está ligado diretamente ao Plano de Aquisições e Renovações, e 

define marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para a satisfação de cada necessidade 

identificada. Além disso, o Plano de Metas expressa o alinhamento da STI com as metas da DPE/RN. O 

Plano de Meta considera, portanto, as necessidades a serem priorizadas e as metas a serem alcançadas 

durante o período de abrangência do PDTI. 

 

As metas estabelecem ou contribuem para os objetivos de negócio da organização. 

Elas são acompanhadas por indicadores que medem o alcance da meta em determinado prazo. As tabelas 

seguintes apresentam, para cada necessidade, quais as metas a serem alcançadas e quais ações serão 

realizadas para viabilizar o cumprimento das metas. As metas são compostas por indicadores, valores e 

prazos estimados. 

 

DESCRIÇÃO META PRAZO % DA META 

 

 

WINDOWS 

SERVERS 

A meta inicial é adquirir as licenças de 

Windows Server, bem como as licenças 

Calls. Após as aquisições, deverá ser 

iniciada a implantação, que visa à 

organização, o controle e a segurança 

 

2020 - LICITAÇÃO 

 

2021 - IMPLANTAÇÃO 

0% 

NECESSÁRIO 

INICIAR 

PROCESSO DE 

LICITAÇÃO 
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nos acessos aos computadores 

utilizados por esta Defensoria. 

 

 

STORAGE 

 

A meta inicial é adquirir os Storage. 

Após as aquisições, iniciar a 

implantação para armazenando e 

segurança dos dados da Defensoria. 

 

2020 – LICITAÇÃO 

 

2021 - IMPLANTAÇÃO 

0% 

FALTA 

INICIAR 

PROCESSO DE 

LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

SOLAR 

 

 

O direito de uso do Sistema Solar 

adveio da parceria realizada entre a 

DPE/TO e DPE/RN, através da qual foi 

cedido o uso do referido sistema, o qual 

se destina ao cadastro de atendimento 

aos assistidos. Finalizar a 

parametrização do sistema e realizar 

treinamentos dos servidores e 

funcionários terceirizados que irão 

operacionalizar o sistema. 

 

 

 

 

 

2020-2021 

IMPLANTAÇÃO 

            40%, 

Sistema já foi 

instalado, com 

a realização de 

algumas 

parametrizaçõe

s. Falta 

continuar a 

parametrização 

e o início de 

implantação de 

teste em 1 

núcleo desta 

Defensoria. 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

O quadro atual da equipe de TI é 

insuficiente para realização de um bom 

projeto de planejamento e execução das 

atividades, sendo extremamente 

necessário o aumento do quadro de 

pessoal. 

 

 

2021 

0%, 

CRIAÇÃO DE 

CARGOS OU 

CONTRATAÇÃ

O DE 

TERCEIRIZAD

OS 

 

As metas Windows Servers/calls e Storages são básicas para o bom funcionamento e 

segurança institucionais. Assim, dentro das limitações orçamentárias e, principalmente, diante do 

diminuto quadro de recursos humanos da equipe de TI, as metas citadas se caracterizam como iniciais no 

processo de organização de acesso e segurança da informação.  

Ademais, a implantação do sistema SOLAR cedido pela DPE-TO irá promover 

melhorias no cadastro dos assistidos quando dos atendimentos iniciais. Além das metas 

supramencionadas, o setor de TI tem como objetivo a continuidade do bom trabalho diário de manutenção, 

análise, suporte e segurança realizados dentro da instituição, bem como a manutenção dos itens citados 

no Plano de Aquisições e Renovações.  

Sendo assim, mediante o aumento do quadro de pessoal da equipe de TI, tais metas se 

ampliarão concedendo mais benefícios à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e, 

consequentemente, ao serviço prestado à população hipossuficiente do Estado do Rio Grande do Norte. 

  

7. CONCLUSÃO 
 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação atua como um instrumento de gestão, 

formalizando e norteando os processos e ações estratégicas comuns à instituição e à Tecnologia da 

Informação, promovendo a integração setorial.  

Dito documento realiza o monitoramento continuado das necessidades 

institucionais quanto aos serviços de Tecnologia da Informação e a mensuração dos indicadores de metas 

a serem observadas, traçando, desta forma, um panorama completo dos resultados alcançados, com vistas 

a concretizar o compromisso da STI com sua missão institucional. 

 

A concretização dos objetivos estabelecidos neste documento resultará na melhoria 

dos serviços de Infraestrutura de TI, Segurança, Sistemas de Informação e Suporte ao Usuário, permitindo 

que as ações sejam executadas de forma planejada e não de forma reativa. 
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É oportuno salientar que, utilizando-se como parâmetro a Resolução nº 211 do 

CNJ, de 15 de Dezembro de 2015,que dispõe sobre a necessidade de cada órgão constituir um Comitê de 

Governança de TI para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, na realidade desta 

Defensoria Pública e,  diante do quadro de TI bastante reduzido, o presente PDTI foi elaborado com 

limitações de pessoal, técnica e gerencial. 

 

Entretanto, importa registrar que este instrumento disciplina as ações básicas a 

serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais sejam alcançadas, a fim de direcionar os 

investimentos tecnológicos no âmbito defensorial, respeitando-se os princípios básicos da Administração 

Pública. 

                          

REFERÊNCIAS: 

GUIA DE PDTI DO SISP 

Disponível em: 

http://www.sisp.gov.br/guiapdti/wiki/download/file/Guia_de_PDTI_do_SISP_v2_Beta.pdf 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - RESOLUÇÃO 211 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

PODER JUDICIÁRIO (ENTIC-JUD) 

Disponível em: 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/75732/2015_res0211_cnj.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

 

PDTI-MPRN 2020-2023 

Disponível em: 

http://transparencia.mprn.mp.br/Arquivos/C0011/2020/R1167/41885.pdf?dt=30062020230547 
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