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1. APRESENTAÇÃO
Em cumprimento à Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações previsto na
Constituição Federal, e em atendimento à Resolução-TSE nº 23.583/2018, divulgamos os dados
gerais para o acompanhamento de programas, projetos e planos de ação do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
Este relatório compreende os programas, projetos e planos de ação relacionados ao Plano
Estratégico do TSE 2018 – 2021 e estão divididos e classificados da seguinte forma:

Portfólio de Projetos Institucionais
 Iniciativas Estratégicas Institucionais.
Subportfólio de Projetos de TI
 Iniciativas Estratégicas de TI.

Status das Iniciativas:
 Iniciação.
 Planejamento.
 Execução.
 Encerramento.
Periodicidade de atualização do relatório: quadrimestral.
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2. PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Iniciativa

Descrição

Fase atual

Ampliar o acesso ao fundo arquivístico do TSE,
implantando instrumento de pesquisa automatizado, em
que serão disponibilizados documentos que já se
Iniciação
encontram em fase de guarda permanente, tais como
mapas eleitorais, relatórios de eleições, processos
históricos, fotos, publicações técnicas, decisões, etc.
Com o intuito de aprimorar a transparência do TSE por
meio do seu Portal, propõe-se a criação da Agenda da
Agenda da
Transparência, que tem por finalidade precípua auxiliar
Execução
Transparência
as unidades gestoras de conteúdo no Portal do TSE a
disponibilizá-lo de acordo com as diretrizes traçadas pela
LAI e pela Resolução-CNJ nº 215/2015.
Formular e implementar modelo de gestão e
dimensionamento de força de trabalho no âmbito da
Dimensionamento da
Justiça Eleitoral, conforme recomendado no relatório da
Execução
Força de Trabalho
Auditoria Integrada da Justiça Eleitoral (doc. SEI nº
0866930).
Este projeto visa gerenciar as atividades relativas à
elaboração das seguintes instruções: Calendário
Eleições 2020 Eleitoral, Cronograma do Cadastro, Pesquisas Eleitorais,
Instruções
Registro de Candidatos, Propaganda Eleitoral,
Planejamento
Normativas para as
Reclamações e Representações, Lacres e Etiquetas, Atos
Eleições 2020
Preparatórios, Auditoria e Fiscalização e Prestação de
Contas.

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI
OE3 – Fomentar a aproximação da JE com a
sociedade.
OE4 – Aprimorar o mecanismo de transparência.
OE5 – Aprimorar a gestão da informação e do
conhecimento.

Acesso on-line ao
arquivo permanente
do Tribunal Superior
Eleitoral

24/01/2020

OE4 - Aprimorar os mecanismos de transparência.
OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.

29/05/2020

OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.

10/12/2019

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.
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Iniciativa
Estatísticas
Processuais

Descrição

Fase atual

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

Este projeto objetiva acompanhar as etapas do
desenvolvimento da nova versão da página, validação
dos dados e aprimoramentos conforme as necessidades
apresentadas pelos gabinetes.

Execução

17/10/2019

OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.

14/11/2019

OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.
OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.

20/08/2019

OE5 – Aprimorar a gestão da informação e do
conhecimento.
OE6 – Aprimorar a gestão de processos
organizacionais.

Ampliar a atuação do TSE na disponibilização de dados
Normatização dos
Planejamento
dados abertos no TSE abertos por meio da criação de uma política específica e
do primeiro plano de dados abertos do Tribunal.
O projeto é decorrente da necessidade de conhecer e
Mapeamento do
documentar o processo eleitoral, permitindo a gestão do
processo eleitoral no
Execução
conhecimento e possibilitando a implantação da gestão
TSE
de riscos.
O programa tal como proposto acolhe o disposto no
Memorando nº 32 da SCI, que orienta para a criação de
um plano que atenda às necessidades de aprimoramento
da governança e dá outros encaminhamentos. Cabe
Programa de
destacar que o programa compreende as ações contidas
Aprimoramento da
no memorando da SCI, as relativas à governança já em
Iniciação
Governança
curso no TSE e outras já identificadas como necessárias.
Faz-se importante ressaltar que o aprimoramento da
governança não se encerra com as iniciativas já
relacionadas. Provavelmente outras surgirão e deverão
ser vinculadas a este programa.
Com a proximidade das Eleições, visando um
acompanhamento mais efetivo das ações relativas à sua
Programa Eleições
realização, foi criado esse programa, no qual são
Planejamento
2020
centralizadas as iniciativas necessárias à sua execução.

OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.
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Iniciativa

Descrição

Teste Público de
Segurança

Previsto na Resolução TSE nº 23.444/2015, tem por
objetivo fortalecer a confiabilidade, a transparência e a
segurança da captação e da apuração dos votos e
propiciar melhorias no processo eleitoral. Ocorre antes
de cada eleição ordinária.

2.1.

Iniciativa

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

Execução

21/05/2020

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.
OE3 – Fomentar a aproximação da JE com a
sociedade.
OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.
OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

Fase atual

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

Execução

26/08/2019

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

Execução

16/07/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de tecnologia da informação e
comunicação.

Fase atual

SUBPORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE TI

Descrição

O projeto visa estabelecer critérios e requisitos para a
realização do 6º Simulado Nacional de Hardware (6SNH),
com o propósito de identificar falhas persistentes,
principalmente aquelas que se manifestam de forma
6º Simulado Nacional
intermitente ou em situações específicas, e registrá-las
de Hardware - 6SNH
para permitir a análise posterior de suas causas e a
identificação de possíveis soluções a tempo do pleito
ordinário em todo o país.
O projeto visa adaptar o sistema PJe 2.0 para que ele
Adaptação do sistema utilize o storage ISILON, bem como migrar os binários e
PJe v2_0 para o
documentos dos processos de segunda e terceira
servidor ISILON
instância para este storage, além de adaptar a aplicação
a fim de recuperar e armazenar não só os binários, mas
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Iniciativa

Descrição

Fase atual

Previsão de
término

Iniciação

29/04/2020

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

Execução

23/07/2021

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

Execução

27/02/2019

Alinhamento com o PEI

também os documentos HTML no storage.

Análise Sistema de
Prestação de Contas
Anual – SPCA Análise

Aquisições STI 2019 2020

Atualização da
Autoridade
Certificadora das
Urnas

O projeto visa Criar um sistema que faça a análise das
prestações de contas partidárias anuais. Nesse primeiro
momento, será criado o módulo para a análise de contas
partidárias sem movimentações, ou seja, deverão ser
aplicadas críticas (batimento entre prestadores de
contas, batimentos de extratos bancários, batimento
ECD, batimento de recibos entre as prestações de
contas) que verificarão a existência de movimentação
financeira do partido. Também será criado um controle
de críticas que deixará gravado o log e não permitirá a
exclusão da crítica sem uma justificativa.
O projeto visa realizar o planejamento, a execução, o
monitoramento e o controle das aquisições previstas no
plano de contratações para o ciclo de 2019-2020 na STI.
O projeto visa atualizar a infraestrutura da autoridade
certificadora das urnas eletrônicas, implantando
backups, contingências e redundâncias; migrando os
certificados existentes para a infraestrutura implantada;
e atualizando a respectiva política de segurança. Dessa
atualização, decorrerão maiores disponibilidade e
auditabilidade da autoridade certificadora.

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.
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Iniciativa

Descrição

Após a instalação da nova versão da ferramenta EPM,
será possível ter acesso a funcionalidades que permitem,
entre outras funções, maior nível de automatização dos
Atualização da
processos de trabalho relacionados às atividades de
Solução de Gestão de gerenciamento de projetos. Além disso, será possível ter
Projetos do TSE –
relatórios dinâmicos, com melhor desempenho e mais
EPM 2016
amigáveis ao usuário. Esses relatórios trarão
informações essenciais para auxiliar os gestores da STI
na tomada de decisões o que reduzirá o esforço e o
custo de administração e suporte da ferramenta.
O objetivo do projeto é atualizar a tecnologia do
FiliaWeb de modo a melhorar seu nível de
manutenibilidade e possibilitar as seguintes evoluções
no
sistema:
• Cumprimento da Resolução-TSE nº 23.535/2017, que
transfere a competência do sistema FiliaWeb para a
Secretaria Judiciária e determina que o sistema passe a
ser
um
módulo
do
SGIP;
• Melhorias no desempenho do processamento e da
Atualização
sincronização
das
listas
de
filiados;
Tecnológica do
• Desacoplamento do banco de dados de filiados com o
Sistema de Filiação
banco de dados do cadastro de eleitores ;
Partidária – FiliaWeb
• Realizar a integração de log in do FiliaWeb com o
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
(SGIP);
• Permitir a integração via serviços com o Cadastro
Eleitoral para cancelamento automático da filiação
partidária
no
caso
de
óbito;
• Melhorias no leiaute e na usabilidade do sistema;
• Implementação de serviços para que os sistemas
próprios de controle de filiados dos partidos possam ser

Fase atual

Previsão de
término

Execução

03/04/2019

Execução

12/6/2019

Alinhamento com o PEI

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.
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Descrição

Fase atual

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

Criação de um mecanismo que convirja na autenticação
dos sistemas desenvolvidos no TSE e nos TREs (por
adesão), proporcionando mais confiabilidade, segurança,
usabilidade e redução dos custos de desenvolvimento.
Esse novo mecanismo será implementado com a solução
Red Hat Single Sign-On (RHSSO), que foi validada
tecnicamente e permite a intermediação do processo de
autenticação entre os sistemas existentes e os
mecanismos de autorização atuais (Odin/Acesso/LDAP).
A implantação do novo mecanismo será conduzida por
fases,
iniciando-se
com
projetos-pilotos
e,
gradativamente, ampliando a abrangência e as
funcionalidades providas. Um dos estágios importantes é
a definição, com a equipe técnica dos tribunais regionais,
de um conjunto de estruturas de autenticação e
autorização adequadas ao parque de sistemas de uso
regional e nacional. Esse trabalho será conduzido de
forma colaborativa, e seus produtos atenderão ao
desenvolvimento colaborativo da Justiça Eleitoral,
conforme discutido e registrado no encontro de
secretários do dia 27/04/2018. Ainda nesse encontro, foi
pedida a criação de um grupo formado pelo TSE e pelos
seguintes tribunais: AL, GO, MA, MT, PB, PR, RJ, RO, RS,
SP.
No decorrer do projeto, serão necessárias adaptações
nos provedores de autenticação atualmente existentes

Execução

31/01/2020

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

Iniciativa
integrados ao FiliaWeb.

Autenticação de
Sistemas da Justiça
Eleitoral – Autentica
JE
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Iniciativa

Descrição

Fase atual

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

e, ao final, tem-se a expectativa de que algumas funções
desses provedores se tornem obsoletas, reduzindo-se
redundância entre as soluções e melhorando-se a gestão
de
controle
de
acesso
dos
sistemas.
Sobre a estratégia de condução, foi estabelecida, entre
os coordenadores da STI, a composição de um grupo de
trabalho com representantes técnicos da COGTI, CSCOR,
CSele e Coinf. Eles definirão o modelo de autenticação e
autorização e serão responsáveis pela gestão de
configuração e repasse técnicos no âmbito de suas
coordenadorias.
O projeto visa proporcionar que a Justiça Eleitoral
disponha de uma Autoridade Certificadora Credenciada
Autoridade
de 1º nível, integrante da Infraestrutura de Chaves
Certificadora da
Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), para a emissão de
Planejamento
Justiça Eleitoral – AC- certificados digitais utilizados na autenticação das urnas
JE
eletrônicas, bem como para outras aplicações que a alta
administração do TSE futuramente considerar
necessárias.
O projeto consiste em armazenar, em um só banco de
dados centralizado no TSE, informações referentes aos
dados de totalização de todo o país para todas as
Centralização da base
eleições, unificação dos sistemas de Preparação e
de totalização –
Gerenciamento (sistemas de totalização) e criação de
Centraliza TOT
um módulo separado para consultas e relatórios.

Execução

20/07/2018

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

01/01/2021

OE11– Otimização de recursos. Com essa ação, não
se aumenta a segurança do processo eleitoral.
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Iniciativa

Documentação e
Melhorias das
Integrações do PJE

Elaboração do PDTIC
2018-2019 e
Atualização do PETIC
2018-2021

Estatísticas
Integradas das
Eleições 2018

Descrição

Fase atual

Pretende-se com este projeto:
• Identificar melhores práticas e padrões de mercado de
integração de sistemas;
Planejamento
• Construir sistema de integração de dados do PJe com
os demais sistemas da Justiça Eleitoral aplicando as
melhores práticas e padrões de mercado de integração.
Devido à recente atualização do Planejamento
Estratégico Institucional (PEI) para o período de 2015 a
2020, faz-se necessária também a atualização do
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
(Peti), de modo a manter o seu alinhamento com
objetivos e metas institucionais. Da mesma forma,
devido ao encerramento da vigência do Plano Diretor de
Execução
Tecnologia da Informação 2015-2017 e à elaboração de
um novo PDTI para o período de 2018 a 2019, é
necessário desenvolver uma solução automatizada que
integre a carteira de projetos ao planejamento
estratégico realizado, de forma que sua execução possa
ser acompanhada de forma prática.
O projeto visa atender o interesse e o direito da
sociedade, regulamentado pela Lei de Acesso à
Informação Pública (Lei nº 12.527, de 18/12/2011);
realizar o aprimoramento dos processos que norteiam as
atividades necessárias para conduzir o processo
Execução
eleitoral, dando a devida importância à eficiência e à
eficácia, buscando melhoria na qualidade; e, finalmente,
consolidar e publicar as informações nas páginas do TSE
de forma autêntica e íntegra.

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

29/01/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

19/07/2019

OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.

23/05/2019

OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.
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Iniciativa

Estatísticas
Processuais por
Gabinete – TSE

Descrição
O projeto será realizado em duas fases. A primeira terá
como produto a página que estava em desenvolvimento
com reestruturação da arquitetura e adequação das
regras de negócio de acordo com a evolução dos
sistemas transacionais SADP e PJe. A segunda etapa será
focada na implementação de novas funcionalidades para
atender às necessidades apontadas pelos gabinetes dos
ministros e na reformulação do aspecto visual da página.

Fase atual

Previsão de
término

Execução

20/06/2019

OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.

28/02/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

16/10/2019

OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.

Realização de prova de conceito e de benchmark, para
verificação e comparação entre a solução de
transferência de arquivos Cand-JET/SPCE-JET e o
Estudo das Soluções @EDIEnterprise, com o objetivo de avaliar a
para Transferência de possibilidade de substituição desse, pela solução
Planejamento
Arquivos do TSE –
desenvolvida pela CSele, apresentando um parecer
ESTA
técnico ao final. O estudo verificará a viabilidade, o custo
de adaptação e o suporte necessário para migração
dessas funcionalidades.

Evolução da
Metodologia de
Gerenciamento de
Projetos da STI –
MGPSTI

O projeto tem como objetivo criar uma proposta de
evolução da MGP 3.0, contemplando a análise das
necessidades atuais e futuras, de modo a traduzir as
expectativas dos stakeholders (partes interessadas) em
relação
à
metodologia.
O produto deve prever a utilização de abordagens ágeis,
focando na criação ou na modificação de
procedimentos, ferramentas, processos e artefatos. Os
esforços estarão direcionados à percepção de valor
agregado dos usuários da metodologia, sobretudo às
áreas clientes, à alta gestão e, não menos importante, às

Execução

Alinhamento com o PEI
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Iniciativa

Descrição

Fase atual

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

10/09/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

30/05/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

11/07/2019

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

equipes dos projetos.

O projeto visa adaptar a solução do DJE do TRE-MT de
Evolução do Diário da modo que ela seja centralizada e disponibilizada para
Justiça Eletrônico –
toda a Justiça Eleitoral, consolidando as publicações em Planejamento
DJE 2019
apenas uma base de dados.
O projeto visa à implantação de funcionalidades que
permitam receber informações do aplicativo Logus
Mobile de forma a agilizar a captura, o armazenamento
Evolução Tecnológica
e o processamento de informações advindas do Planejamento
do Logus
processo de conservação e manutenção dos
equipamentos eleitorais (urnas eletrônicas e outros).
O projeto visa acompanhar e garantir a implantação da
nova versão do Sistema de Informação de Contas (SICO
Implantação da nova
2) no ambiente de homologação e produção e do
versão do SICO – SICO
módulo de consulta externa para o cidadão, bem como
2
dar publicidade e transparência para a área cliente nas
ações que estão sendo realizadas pela Secon.

Execução
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Iniciativa
Implantação dos
processos de
gerenciamento de
mudança e de
liberação na STI

Descrição

Fase atual

Previsão de
término

A execução desse projeto proporcionará a implantação
do processo de gerenciamento de mudança, desde a sua
compreensão até a aprovação da mudança solicitada.
Uma vez aprovada a mudança, será possível incorporar a
mudança no fluxo de trabalho das áreas envolvidas.

Execução

31/07/2019

OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.

Execução

19/12/2018

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

Execução

13/06/2019

OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.

17/05/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

12/09/2018

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

O projeto objetiva a criação de uma base única de dados
biográficos e de biometria com informações
consolidadas a partir dos dados enviados pelas
Importação de
instituições por meio de Acordos de Cooperação com o
Biometrias de Órgãos TSE. Esse banco de dados será armazenado e
Externos – BioEx
administrado pelo TSE e posteriormente serão
disponibilizados serviços de identificação biométrica e
de consultas para serem utilizados pelas instituições
parceiras.
PA2017 –
O plano de ação visa, por meio do aprimoramento da
Aprimoramento da
arquitetura e governança atual, melhorar a organização
arquitetura e
interna de suas aplicações, padrões e fluxo de trabalho
governança de TI
realizados na Seai.
O plano de ação visa avaliar o modelo transacional
utilizado pelo sistema transacional – Sigec – a fim de
identificar as diferenças em relação ao modelo
PA2018 – Adequação
dimensional atual e aplicar os ajustes necessários nas
no Data Mart de
dimensões, além de adequar as rotinas de cálculos das
Custos da JE
atividades de serviços e itens de custos definidos pela
Justiça Eleitoral.
Processo Judicial
Eletrônico nas Zonas
Eleitorais – PJe-ZE

Execução

Pro eto criado para implantar o sistema PJe nas unidades
do
grau de urisdição cart rios eleitorais) para uso Planejamento
em 2.549 zonas eleitorais.

Alinhamento com o PEI
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Iniciativa

Programa Eleições
Informatizadas 2018

Programa Eleições
Informatizadas 2020

Programa Múltiplas
Eleições 2020

Descrição
O Programa Eleições Informatizadas 2018 visa direcionar
e coordenar, de forma integrada, articulada e dinâmica,
o corpo de servidores e colaboradores da STI e as
iniciativas de Tecnologia da Informação, com foco na
inovação, no aperfeiçoamento da segurança, na
transparência e no desempenho, garantindo assim a
realização de uma eleição geral de forma democrática,
que prima pela garantia da manifestação legítima do
voto.
O Programa Eleições Informatizadas 2020 tem como
objetivo direcionar e coordenar, de forma integrada,
articulada e dinâmica, o corpo de servidores e
colaboradores da STI e as iniciativas de Tecnologia da
Informação, com foco na inovação, no aperfeiçoamento
da segurança, na transparência e no desempenho,
garantindo, assim, a realização de uma eleição geral de
forma democrática, que prima pela garantia da
manifestação legítima do voto. As ações abordadas no
programa são pautadas nas expectativas geradas pelas
alterações legais trazidas pela reforma eleitoral, no
cenário político atual e ainda nas lições aprendidas
coletadas nas últimas eleições
O programa visa coordenar a evolução das
interdependências dos projetos de softwares eleitorais,
permitindo que a gerência comum possa contribuir para
atingir os objetivos para a realização das eleições
municipais de 2020, eleições suplementares de 2016 e
de 2018, eleições comunitárias e consultas populares,
com o mesmo conjunto de softwares de forma
transparente e confiável.

Fase atual

Previsão de
término

Execução

30/05/2019

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

Iniciação

04/07/2019

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

Iniciação

07/03/2019

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

Alinhamento com o PEI
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Iniciativa

Projeto de
Atualização do
Datacenter do TSE

Reformulação do
Portal da JE

Registro centralizado
de candidaturas –
Cand 2020

Descrição

Fase atual

Este projeto tem como objetivo garantir a infraestrutura
necessária para atender à centralização da totalização e
Planejamento
a ampliação do PJE nas zonas eleitorais, bem como
suporte completo em relação às Eleições 2020.
O projeto visa a uma melhor experiência do usuário por
meio de ampla revisão da página inicial do site, de
utilização de novos recursos, de reorganização dos
conteúdos, de alterações na estrutura de navegação, de
Execução
inclusão de novas páginas, de criação de novas
funcionalidades e de alterações na gestão de conteúdos
do portal da JE.
Este projeto visa à adaptação e à evolução tecnológica
dos sistemas que dão suporte ao processo de registro de
candidaturas, os quais sofrerão manutenções evolutivas
e adaptação à legislação vigente. Entre as iniciativas que
envolvem novas tecnologias, destaca-se a integração
com o Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com o envio
dos dados do registro de candidaturas pela Internet. O Planejamento
objetivo é dar apoio às secretarias judiciárias, aos
cartórios eleitorais, às autoridades responsáveis e aos
usuários externos à Justiça Eleitoral na sistematização e
na utilização dessa nova forma eletrônica de tramitação
dos processos judiciais, assim como ampliar o uso da
rede de comunicação de dados no desenrolar dos

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

10/03/2020

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

11/06/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

04/04/2019

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.
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Iniciativa

Descrição

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

Execução

31/10/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

Execução

19/07/2019

Fase atual

procedimentos eleitorais.

O Aceitus deve cobrir todo o processo de aceite técnico
de equipamentos, desde o recebimento dos dados de
Sistema de Aceite das
fabricação e recebimento dos equipamentos nos locais
Urnas Eletrônicas 2 –
de entrega, até o aceite e envio dos dados para
Aceitus 2
importação no sistema de patrimônio da Justiça
Eleitoral.
pro eto tem como ob e vo o desenvolvimento de nova
ferramenta em plataforma eb com centralização dos
dados no
para melhor controle e agilidade dos
Sistema de
registros l m da evolução na tecnologia do sistema há
Acompanhamento e necessidade de aperfeiçoar a estrutura gerencial das
Gerenciamento da
despesas em alinhamento com o novo cenário scal da
Proposta
dministração P blica Dessa maneira novos requisitos
Orçamentária –
tamb m se fazem necessários Com a edição da menda
Sigepro Web
Constitucional n
que estabeleceu teto de
gastos para os pr imos e erc cios a forma de se
registrar a demanda orçamentária por parte dos
tribunais eleitorais bem como a análise da proposta por

OE10 – Garantir a eficiência na gestão orçamentária
e financeira.
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Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

O projeto tem por objetivo realizar evoluções e
correções no Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA), visando à gestão da prestação de contas dos
partidos políticos de modo a facilitar o reconhecimento
dos problemas, garantir a fluidez e a harmonia dos
processos, reduzir custos e melhorar a produtividade,
Sistema de Prestação
tudo isso para obter os insumos de dados e possibilitar,
de Contas Anual 2019
Planejamento
com isso, a realização de uma análise de contas eficiente
– SPCA 2019
e eficaz pela Justiça Eleitoral. A análise das contas
partidárias nacionais é realizada pelo TSE, ao passo que
análise das contas partidárias estaduais é realizada pelos
TREs. Já a análise das contas partidárias distritais e
zonais é realizada pelo TRE/DF, e das contas partidárias
municipais, pelos cartórios.

23/12/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

O projeto tem por objetivo realizar melhorias, correções
Sistema de Prestação e adaptações no Sistema de Prestação de Contas
de Contas Eleitorais
Eleitorais para as eleições de 2020, visando obter maior Planejamento
2020 – SPCE 2020
controle sobre o uso de recursos dos fundos partidário e
eleitoral, bem como sobre o uso de recursos financeiros

01/10/2020

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

Iniciativa

Descrição

Fase atual

parte desta etorial rçamentária, devem ser revistas e
a atual solução não contempla a e pansão necessária.
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Iniciativa

Descrição

Fase atual

Previsão de
término

Execução

25/07/2019

OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.

04/04/2019

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

Alinhamento com o PEI

e não financeiros, angariados por candidatos e partidos
políticos.

Sistema de Registro
de Imóveis e
Gerenciamento de
Custos da JE – Sigec

Sistemas de
configuração de
eleição – ConfEle
2020

O projeto visa apurar o custo da infraestrutura e dos
serviços prestados pela Justiça Eleitoral (JE). As
informações serão utilizadas pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) e pelos próprios gestores da JE para fins de
transparência das movimentações do custo no TSE.

A cada ano, a Justiça Eleitoral evolui, novas regras são
definidas e os sistemas precisam acompanhar o processo
eleitoral. Visando a essa adaptação e evolução
tecnológica dos sistemas, o projeto gerenciará a
manutenção evolutiva e a adaptação às novas regras,
para que seja possível manter a realização das eleições
Planejamento
gerais, eleições suplementares municipais, estaduais e
gerais, consultas populares e eleições comunitárias.
O projeto engloba os seguintes sistemas:
- Popula Cand;
- CFE;
- Comunitárias.
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Iniciativa

Sistemas de
informações de
candidaturas –
InfoCand 2020

Descrição

Fase atual

Este projeto visa à adaptação e à evolução tecnológica
contínua dos sistemas que dão suporte ao processo de
registro de candidaturas, os quais sofrerão manutenções
evolutivas e adaptação à legislação vigente.
O objetivo é dar apoio às secretarias judiciárias, aos
Planejamento
cartórios eleitorais, às autoridades responsáveis e aos
usuários externos à Justiça Eleitoral na sistematização e
na utilização dos softwares envolvidos neste projeto.

Este projeto visa à adaptação e à evolução tecnológica
dos sistemas que dão suporte aos partidos políticos e
Sistemas de
que sofrem manutenções evolutivas e adaptativas à
Informações
legislação vigente. Tendo em vista que tais sistemas
Planejamento
partidárias – InfoPart tratam de informações partidárias e compartilham as
2020
mesmas partes envolvidas, pretende-se realizar a
integração e a padronização de seus procedimentos
técnicos.

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.
04/04/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.
25/03/2019

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.
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Iniciativa

Descrição

Fase atual

Previsão de
término

Teste Público de
Segurança STI 2019 –
TPS2019

O projeto visa coordenar as ações da STI no tocante às
atribuições da comissão reguladora, instituídas no art. 9º
da Resolução-TSE nº 23.444/ 2015, para a organização e
realização do Teste Público de Segurança, que ocorrerá
entre os dias 26/11/2019 e 28/11/2019, nas
dependências do TSE, conforme diretrizes estabelecidas
em edital. Está fora do escopo deste projeto o
planejamento, o controle, o monitoramento e a
execução de ações de competência das comissões
organizadora, avaliadora e de comunicação institucional,
restringindo-se, portanto, a atividades afins à STI.

Execução

11/06/2020

Alinhamento com o PEI

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.

OE2 – Promover a efetiva prestação jurisdicional.

Unificação das Bases
de Dados de
Publicações – Mural

O projeto visa à construção do Mural Eletrônico
Unificado para toda a Justiça Eleitoral, consolidando
todas as publicações em apenas uma base de dados e
permitindo ao público externo pesquisar as decisões de
forma centralizada, independentemente de onde elas Planejamento
foram publicadas. Além disso, haverá necessidade de se
criar um pequeno módulo gerencial para configuração
de parâmetros do sistema.

O projeto visa melhorar o processo de planejamento,
desenho e execução de testes de integração e eventos
Melhoria do Processo
de testes realizados pela Seint, bem como propor a
de Testes da Seint –
criação e melhoria dos artefatos de teste.
MPTSeint

Suspenso

OE3 – Fomentar a aproximação da Justiça Eleitoral
com a sociedade.
02/08/2019

OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.
OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

28/06/2018

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.
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Iniciativa

PA2018 – Ampliação
das Proteções de
Segurança

Descrição
Com o objetivo de responder ao diagnóstico de
vulnerabilidades nos mecanismos de segurança da
informação no âmbito da Justiça Eleitoral, serão
aplicados procedimentos, políticas e normas de
segurança considerados fundamentais para suprimir os
riscos com ataques externos e internos. As ações
previstas nessa iniciativa contemplam desde o
encaminhamento de recomendações aos usuários dos
serviços da JE, de análise de viabilidade de publicação de
código-fonte, de investimentos em atualização
tecnológica até a solicitação formal para criação de
unidade de segurança de Tecnologia da Informação.

Fase atual

Previsão de
término

Alinhamento com o PEI

OE1 – Assegurar a legitimidade do processo
eleitoral.
Execução

09/01/2020

OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação.
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