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1. APRESENTAÇÃO
Nos termos da Resolução-TSE n° 23.435/2015, que regulamenta a aplicação, no
âmbito deste Tribunal, da Lei n° 12.527/2011, que versa sobre o acesso à informação,
divulgamos os dados gerais para o acompanhamento de programas, projetos e planos
de ação em execução no Tribunal Superior Eleitoral.
Este relatório compreende:
Portfólio
 Iniciativas estratégicas relacionadas ao Planejamento Estratégico do TSE 2015 –
2020.
 Iniciativas eleitorais relacionadas ao pleito eleitoral.
Tipo das Iniciativas
 Programa.
 Projeto.
 Plano de Ação.

Periodicidade de atualização do relatório: quadrimestral.
Canal de Divulgação:
http://www.tse.jus.br/transparencia/acesso-a-informacao/acesso-a-informacao#inciso5
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2. PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Descrição

Tipo

Status

Término
previsto

Aquisição da Urna
Eletrônica Modelo 2015
(UE2015)

O projeto visa planejar, executar, monitorar e controlar a aquisição para
a substituição de um total de até 74.665 unidades de urnas eletrônicas
modelo UE2004, bem como contemplar o crescimento da quantidade de
seções eleitorais, com e sem identificação biométrica do eleitor, e
manutenção de reserva técnica para atendimento de demandas urgentes
e extemporâneas dos tribunais regionais eleitorais, o que atualmente
corresponde à estimativa de aquisição de até 110.716 unidades de urnas
eletrônicas modelo UE2015.

Projeto

Em
execução

24/11/16

Elaboração do Plano Diretor
de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(PDTIC 2015-2017)

O projeto visa elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
para o triênio 2015-2017, em alinhamento com o Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação, de forma que possa apoiar a
tomada de decisão dos gestores, nortear as ações e acompanhar a
situação das ações mapeadas na STI, definir estratégias e divulgar
iniciativas a serem empreendidas no triênio 2015-2017.

Projeto

Em
execução

12/9/16

Estabilidade dos leitores
biométricos das UE – ELB

O projeto visa corrigir as falhas apresentadas nas urnas eletrônicas
durante as Eleições 2014, com a meta futura de evoluir o Sistema de
Teste Exaustivo (STE) a ponto de detectar as falhas conhecidas e as
ainda desconhecidas.

Projeto

Em
execução

28/9/16

Implantação do Auditar no
TSE

Implantar o Sistema de Auditoria Auditar no Tribunal Superior Eleitoral.

Projeto

Em
execução

24/6/16

Interligação de Centrais
Telefônicas TSE e TREs

Explorar as facilidades proporcionadas pela tecnologia Voip em
benefício do Tribunal.
Principais entregas:
– Tornar viável a comunicação telefônica entre o TSE e os TREs sem
custos, por meio da interligação de centrais.

Projeto

Em
execução

19/8/16

Módulo de integração dos
Sistemas da Justiça Eleitoral
com o eSocial – eSocial-JE

O projeto visa adaptar os módulos do SGRH impactados pelo eSocial e
desenvolver um gerenciador de transmissão e envio das informações.

Projeto

Em
execução

8/3/17

Nome

Documento produzido pela AGE em 16/8/2016.
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Nome

Descrição

Tipo

Status

Término
previsto

Política de gestão do parque
de microinformática da JE

O plano de ação visa criar política de gestão do parque de
microinformática da Justiça Eleitoral, em que serão definidas estratégias
de garantia, suporte e atualização do parque de microinformática, de
modo que haja um planejamento claro do percentual de equipamentos a
ser substituído, bem como as estratégias de manutenção desse parque.

Plano de
Ação

Em
execução

1º/12/16

Publicação da situação e
julgamento das contas
eleitorais e partidárias na
página da Internet do TSE

Controle quanto ao julgamento dos processos de prestação de contas
anual de partido político e prestação de contas de campanha eleitoral.

Projeto

Em
execução

3/4/17

Sistema de Custos da Justiça
Eleitoral

Implantar sistema tecnológico de acumulação e mensuração de custos da
Justiça Eleitoral (JE) com foco no aperfeiçoamento do cálculo do custo
do processo eleitoral, incluídas atividades como: cadastro de eleitores,
prestação de contas de candidatos e de partidos políticos, atividade
jurisdicional e realização de eleições gerais, municipais e suplementares.
Para tanto, foram definidos como objeto de custos os imóveis ocupados
pela Justiça Eleitoral, distribuídos por eleitor, m², zona eleitoral, entre
outros.

Projeto

Em
execução

28/6/17

Sistema Nacional Integrado
de Estatística Judiciária

Aperfeiçoar as estatísticas processuais da Justiça Eleitoral, de modo a
criar instrumentos capazes de instruir o planejamento e a gerência da
atividade jurisdicional da Corte, além de atribuir-lhe maior clareza.
Aperfeiçoar a visibilidade dos processos que tramitam na Justiça
Eleitoral, possibilitando saber quantitativo, localização, temas, classes
processuais, ano da eleição, situação do candidato (eleito ou não) e tipo
de decisão proferida em cada feito.

Projeto

Em
execução

14/9/16

Soluções para dispositivos
móveis – Mobile 2016

O projeto visa ampliar a gama de serviços fornecidos aos usuários de
dispositivos móveis. Além dos serviços disponibilizados em 2014, o
grupo pretende tornar disponível um conjunto de serviços para o
público interno e externo. Os serviços externos destinam-se aos
eleitores, candidatos, advogados, mesários e público geral.

Projeto

Em
execução

13/12/16

Documento produzido pela AGE em 16/8/2016.
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3. PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ELEITORAIS
Descrição

Tipo

Status

Término
previsto

Ações integradas na Justiça
Eleitoral para aperfeiçoar a
comunicação institucional

Visando aperfeiçoar a comunicação institucional (TSE e regionais) esse
projeto objetiva elaborar um planejamento integrado de comunicação
que contemple demandas, temas e linguagens regionais.
Reavaliar o planejamento das campanhas relativas no fim do alistamento,
a biometria, os recursos de acessibilidade da urna eletrônica e dos locais
de votação e divulgação do DivulgaCand junto da sociedade, conforme
ações definidas na Avaliação das Eleições 2014.
Elaborar com antecedência um planejamento que contemple o plano de
mídia para evitar atraso no cronograma de produção de vídeos.
Estabelecer um calendário para aprovação das artes do material gráfico
da campanha de esclarecimento ao eleitor. Manter a descentralização da
contratação de impressão e distribuição para os regionais do material
gráfico de campanha.

Plano de
Ação

Em
execução

19/9/16

Dia-E 2016

Projeto visa Informações padronizadas das ocorrências, agilidade no
registro da ocorrência pelo regional e repasse ao TSE, melhora na
qualidade da informação veiculada.

Projeto

Em
execução

7/10/16

Ecossistema da Urna
Eletrônica 2016

O projeto visa aprimorar e evoluir continuamente, para corrigir
eventuais falhas, os sistemas que constituem o Ecossistema da Urna
Eletrônica, classificados em produtos para execução em plataforma
desktop e produtos para execução na urna eletrônica, que são parte
fundamental na realização de eleições pela Justiça Eleitoral. Além disso,
visa atender as novas demandas que possam surgir.

Projeto

Em
execução

12/1/17

Nome

Documento produzido pela AGE em 16/8/2016.
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Descrição

Tipo

Status

Término
previsto

Eleições Comunitárias 2016

Projeto visa dar apoio e suporte à realização de eleições parametrizadas.
A Justiça Eleitoral cede, a título de empréstimo, urnas e sistemas de
votação a entidades públicas organizadas e instituições de ensino.

Projeto

Em
execução

29/9/16

Estatísticas das Eleições 2016

Objetiva dar transparência e publicidade aos dados quantitativos
relacionados a cada etapa do processo eleitoral de 2016.

Projeto

Em
execução

7/11/16

Estatísticas de Ocorrências
no Dia das Eleições

Dar transparência e publicidade aos dados quantitativos relacionados às
ocorrências no dia das Eleições de 2016.

Plano de
Ação

Em
execução

31/10/16

Estatísticas de Prestação de
Contas

Dar transparência e publicidade aos dados quantitativos relacionados a
cada etapa do processo eleitoral de 2016 relativos à prestação de contas.

Projeto

Em
execução

8/11/16

Estatísticas Integradas das
Eleições 2016

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) e realizar o aprimoramento dos processos que norteiam
as atividades necessárias para conduzir o processo 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.

Projeto

Em
execução

25/11/16

Estatísticas Processuais das
Eleições

Dar transparência e publicidade aos dados quantitativos relacionados aos
processos relativos às Eleições 2016.

Plano de
Ação

Em
execução

16/8/16

Eventos de teste da Justiça
Eleitoral 2015-2016

O projeto visa realizar a gestão de diversos níveis de eventos testes
planejados para serem realizados no ciclo eleitoral 2015-2016.

Projeto

Em
execução

31/10/16

Nome

Documento produzido pela AGE em 16/8/2016.
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Descrição

Tipo

Status

Término
previsto

Gestão do GT Mesários

Melhorar a gestão dos trabalhos do GT-Mesários e dos projetos e planos
de ação decorrentes da iniciativa de aperfeiçoar o processo de
treinamento dos mesários que atuarão nas Eleições Municipais de 2016.
Monitorar os principais marcos de entrega dos projetos e planos de ação
Eleições 2016:
– Mesário Voluntário (cancelado);
– Mesário Web;
– Produção de materiais instrucionais para capacitação de mesários;
– Produção de treinamentos;
– Fórum de Chefes de Cartório.

Plano de
Ação

Em
execução

19/12/16

JE-Connect Integrado com
Odin

O projeto visa dividir a solução JE Connect em duas partes: um gerador
de kits (JEC gerador), que será uma imagem binária a ser disponibilizada
em pendrives bootáves, e o JEC Prepara Web, que conterá toda a parte
parametrizada do sistema e deverá ser integrado aos demais sistemas
eleitorais no Odin.

Projeto

Em
execução

31/8/16

Mesário Web

Criar um canal de comunicação dinâmico com os cidadãos que atuarão
como mesários nas Eleições 2016, utilizando as mídias sociais e outros
recursos disponíveis na Internet.
Desta forma, alguns produtos serão elaborados e disponibilizados aos
mesários, tais como:
– Canal do Mesário no Portal do TSE;
– Aplicativo Mesário 2016;
– Mídias Sociais.

Plano de
Ação

Em
execução

18/7/16

Nome

Documento produzido pela AGE em 16/8/2016.
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Descrição

Tipo

Status

Término
previsto

Prestação de Contas
Eleitorais (PCE) 2016

O projeto visa desenvolver e aprimorar todos os sistemas e módulos que
realizam o processo de prestação de contas eleitorais com o objetivo de
possibilitar um melhor controle sobre o uso de recursos do fundo
partidário e oferecer à sociedade maior transparência no processo
eleitoral.

Projeto

Em
execução

4/7/17

Produção de materiais
instrucionais para mesários

Planejar a produção de materiais instrucionais e informativos, em
consonância com as demais áreas parceiras para assegurar a correta
produção e formatação dos conteúdos dos seguintes recursos:
– Cartilhas para Mesários – sem Biometria – versões: tradicional e
ilustrada.
– Cartilha para Mesários – com biometria – versões: tradicional e
ilustrada.
– Fôlder para Juízes.
– Fôlder para Justificativa Eleitoral.
– Fôlder para fiscais de partidos políticos.
– Instrução para empregadores (públicos e privados).
– Instrução para eleitores sobre biometria.
– Vídeo de treinamento de mesários.

Plano de
Ação

Em
execução

29/7/16

Nome

Documento produzido pela AGE em 16/8/2016.
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Descrição

Tipo

Status

Término
previsto

Produção de treinamentos

Produzir as matrizes de treinamentos para que os TREs utilizem na
capacitação dos multiplicadores do treinamento de mesários para as
Eleições 2016 e no treinamento de mesários para as Eleições de 2016, a
fim de conferir uniformidade à linguagem, aos recursos andragógicos e
às estratégias didáticas a serem utilizadas pelos multiplicadores em toda a
Justiça Eleitoral, diminuindo a probabilidade de distorções no
compartilhamento das informações e dos procedimentos para os
mesários.
Este plano prevê:
• Curso 1 – Multiplicadores de Mesários com biometria (a distância).
• Curso 2 – Multiplicadores de Mesários sem biometria (a distância).
• Curso 3 – Mesários com biometria (a distância).
• Curso 4 – Mesários sem biometria (a distância).
• Curso 5 – Multiplicadores de Mesários com biometria (presencial).

Plano de
Ação

Em
execução

19/12/16

Programa Eleições 2016

Planejar de forma integrada e realizar as Eleições 2016.

Programa

Em
execução

2/8/17

Programa Eleições
Informatizadas 2016

O programa visa gerir o corpo de servidores e colaboradores da STI,
direcionando, coordenando e integrando as iniciativas de tecnologia da
informação e comunicação, além de empreender inovações e
aperfeiçoamentos voltados para segurança, transparência e desempenho,
garantindo, assim, uma eleição democrática que prima pela garantia da
manifestação legítima no voto.

Programa

Em
execução

28/4/17

Nome

Documento produzido pela AGE em 16/8/2016.
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Nome

Descrição

Tipo

Status

Término
previsto

Programa

Em
execução

10/4/17

Programa Múltiplas Eleições
2016

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 2016,
eleições suplementares de 2014, eleições comunitárias e consultas
populares, com o mesmo conjunto de software de forma transparente e
confiável.

Registro Impresso do Voto

Permitir, através da impressão do voto, a conferência da escolha do voto
pelo eleitor, que passa a ter a prerrogativa de confirmar o seu voto por
meio da leitura no papel antes de efetivamente consignado na urna
eletrônica.

Projeto

Iniciação

7/8/17

Relatório das Eleições 2016

Objetiva relatar o processo eleitoral realizado em 2016, para fins de
melhorias nos pleitos futuros, de dar mais transparência às atividades
desempenhadas pela Justiça Eleitoral e, também, devido ao seu valor
histórico.

Projeto

Em
execução

2/3/17

Simulado Nacional de
Hardware 2016 – 2SNH2016

O plano de ação visa estabelecer critérios e requisitos para a realização
do 2º Simulado Nacional de Hardware de 2016 (2SNH2016), com o
propósito de identificar falhas persistentes, principalmente aquelas que
se manifestam de forma intermitente ou em situações específicas, e
registrá-las para permitir a análise posterior de suas causas e a
identificação de possíveis soluções a tempo do pleito ordinário em todo
o país.

Plano de
Ação

Em
execução

6/9/16

Sistema de Candidaturas e
Propaganda Eleitoral
(Canpe) 2016

O projeto visa gerenciar a manutenção evolutiva e adaptar às novas
regras, permitindo que seja possível manter a realização das eleições
gerais, das eleições suplementares municipais e gerais e das consultas
populares, no que diz respeito ao registro de novas candidaturas, à
gerência desses processos, à distribuição de propaganda eleitoral e à
divulgação dos candidatos.

Projeto

Em
execução

12/12/16

Documento produzido pela AGE em 16/8/2016.
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Descrição

Tipo

Status

Término
previsto

Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias
(SGIP 3) - Versão 3

O projeto visa desenvolver uma nova versão do sistema de
gerenciamento de informações partidárias (SGIP3), unificando os três
módulos atuais do SGIP2 em um único sistema web, que armazenará os
dados em uma base centralizada no TSE.

Projeto

Em
execução

2/5/17

Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais
(PesqEle) 2016

O projeto visa desenvolver um novo sistema de registro de pesquisas
eleitorais todo documentado e parametrizado para anteder às diversas
eleições, bem como uma arquitetura mais robusta para que se tenha um
alto nível de manutenibilidade e usabilidade.

Projeto

Em
execução

4/8/16

Sistemas da Totalização 2016

O projeto visa à manutenção, à adequação e à evolução dos sistemas
envolvidos na preparação, no gerenciamento e na divulgação da
totalização dos dados recebidos pelas urnas eletrônicas, bem como o
tratamento do transporte e a recepção dos arquivos da urna eletrônica.

Projeto

Em
execução

1º/11/16

Sistemas de Eleitores e
Estrutura JE 2016

O projeto visa adaptar os sistemas eleitorais, contemplando os sistemas
ELO, Intercad, Eleições Comunitárias, entre outros sistemas
impactados, às necessidades do processo eleitoral de 2016 compostas
por: adequação aos contratos de integração da CSele e preparação para a
execução dos cronogramas (cronograma operacional do cadastro e atos
preparatórios – incluindo o processamento de Jufa e SPCE, bem como o
cancelamento dos faltosos –, cronograma administrativo e outras
normas ainda não mapeadas).

Projeto

Em
execução

9/3/17

Workshop Eleitoral para os
Jornalistas

A atual gestão do TSE trabalha focada na transparência, um dos valores
definidos no Planejamento Estratégico do TSE 2015-2020. O evento em
questão é uma maneira de permitir que esses jornalistas atualizem seus
conhecimentos em direito eleitoral e, aproximando-os dessa Justiça, de
melhorar a imagem e a credibilidade da instituição.

Plano de
Ação

Em
execução

12/8/16

Nome

Documento produzido pela AGE em 16/8/2016.
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