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O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRESC) é órgão da Justiça Eleitoral (art. 118, inciso II, e art. 120, caput, da 

Constituição Federal de 1988), ao qual cumpre assegurar a organização das eleições nacionais, estaduais e municipais no 

âmbito do Estado e a realização do planejamento, da execução e do acompanhamento de todas as etapas do processo eleitoral, 

garantindo a legitimidade e a lisura no exercício dos direitos políticos dos cidadãos, em especial aqueles com domicílio eleitoral 

no Estado de Santa Catarina.  

Do ponto de vista estratégico, a missão do TRESC é garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito 

de votar e de ser votado, a fim de fortalecer a democracia.  

Dos nove objetivos estratégicos estabelecidos para o período 2016 a 2021, o TRESC teve como foco o cumprimento de cinco 

no exercício de 2018: fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral; aperfeiçoamento da gestão da 

informação; aperfeiçoamento da gestão orçamentária; fortalecimento da governança e aperfeiçoamento da governança de 

tecnologia da informação.  

A evolução no cumprimento desses objetivos, ao longo desse período do planejamento estratégico, tem como principal alvo o 

fortalecimento da credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança.  

Destacamos as seguintes campanhas institucionais realizadas e voltadas paras as Eleições 2018:  

Campanha “Eleição com participação é eleição sem corrupção” dirigida ao combate à corrupção no financiamento das 

campanhas eleitorais, que teve a parceria de instituições públicas e privadas. Foram realizadas, além de peças publicitárias, 

ações concretas dirigidas a eleitores, partidos, imprensa e outros públicos. 

Campanha “Se é fake, não é news” teve como objetivo informar a comunidade sobre o que são as chamadas fake news e proporcionar alternativas e dicas para que 

eleitores não caíssem em notícias falsas. O TRESC foi o pioneiro nessa área, com a disseminação de materiais gráficos nas redes sociais do Tribunal e a realização de 

palestras com membros do Comitê Consultivo da Internet. 

Campanha “O voto é meu. Meu futuro. Minha escolha” teve como objetivo o engajamento dos jovens eleitores no processo democrático. Foi dividida em duas fases: 

na primeira fase, lançada em março, foram produzidos vídeos, posts e material gráfico incentivando o alistamento eleitoral de adolescentes entre 15 e 17 anos; na 

segunda fase, realizada em setembro, foram produzidos 22 vídeos respondendo as dúvidas mais frequentes sobre as Eleições.  

Campanha “Mulheres na política. Elas podem. O país precisa.” criada com o propósito de diminuir a disparidade da participação político-eleitoral entre mulheres e 

homens no Brasil. Foi lançada em outubro de 2017, um ano antes do pleito, considerando os prazos para filiação partidária e mudança de domicílio eleitoral. 

No texto que segue, os resultados obtidos no exercício de 2018 serão apresentados com mais detalhes. 

Desembargador Ricardo José Roesler 

Presidente do TRESC 

24 de abril de 2019 
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2018 - PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Resultados medidos conforme Anexo I da Res. TRESC n. 7.991/2018 
Saiba mais nas páginas 36 a 44. 
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•O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRESC) é órgão da Justiça Eleitoral (art. 118, inciso II, e art. 120, caput, da Constituição Federal)
ao qual cumpre assegurar a organização das eleições nacionais, estaduais e municipais no âmbito do Estado e a realização do planejamento, da
execução e do acompanhamento de todas as etapas do processo eleitoral, garantindo a legitimidade e a lisura no exercício dos direitos políticos
dos cidadãos.

•As competências do TRESC estão fixadas nos arts. 29 e 30 da Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) e nos arts. 20 e 21 de seu
Regimento Interno (Resolução TRESC n. 7.847, de 12 de dezembro de 2011). O TRESC está localizado na Rua Esteves Júnior n. 68, Centro,
Florianópolis, SC.

•98 Zonas Eleitorais 

•5.073.052 eleitores 

•295 municípios

O QUE É?

•Pelo Código Eleitoral de 1932 (Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932).
•Atualmente é regida principalmente pelo Código Eleitoral de 1965 (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965) e sua existência e estrutura possuem

previsão legal nos artigos 118 a 121 da Constituição Federal de 1988, os quais, dentre outras determinações, instituem o Tribunal Superior
Eleitoral como seu órgão máximo, de última instância, e impõem a existência de um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada Estado e no
Distrito Federal.

COMO FOI 
CRIADA?

•A Justiça Eleitoral é estruturada em dois graus de jurisdição, não possuindo, entretanto, quadro próprio de magistrados:
•1º Grau: composto por um juiz eleitoral em cada zona eleitoral, escolhido dentre os juízes de direito, e pelas juntas eleitorais, de existência

provisória apenas nas eleições e compostas por um juiz de direito e por dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade.
•2º Grau: é representado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que possuem em sua composição dois desembargadores do Tribunal de

Justiça, dois juízes de direito, um juiz do Tribunal Regional Federal (desembargador federal) ou um juiz federal e dois advogados de notável saber
jurídico e idoneidade moral. Os juízes dos TREs, salvo por motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios
consecutivos.

COMO É A SUA 
ESTRUTURA?
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Estrutura Organizacional do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina 

A estrutura ora apresentada corresponde à estrutura orgânica simplificada do 
TRESC, instituída pela Res. TRESC n. 7.930/2015, que aprovou o Regulamento 
Interno da Estrutura Orgânica do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 

Saiba mais:  
http://www.tre-sc.jus.br/site/institucional/estrutura-organica/index.html 

 
 

Ambiente Externo 

Foi um ano de grandes desafios para a Justiça Eleitoral. A realização das Eleições 
2018, em um cenário político complexo, exigiu uma atuação institucional mais 
proeminente perante a sociedade. Reclamou, também, uma comunicação 
institucional mais efetiva: esclarecedora e desmistificadora quanto aos aspectos 
relacionados à segurança do processo eleitoral e da urna eletrônica. Como ameaça, 
há os reflexos da Emenda Constitucional n. 95/2016, que instituiu o novo regime 
fiscal, que começaram a impactar o alcance dos resultados da Instituição frente 
aos objetivos estratégicos, principalmente quanto à impossibilidade de 
recomposição da força de trabalho, que afeta direta e indiretamente a entrega dos 
valores esperados pela sociedade. 

 
 

Modelo de Negócios 

Os macroprocessos finalísticos agrupam processos de trabalho identificados na 
cadeia de valor que são essenciais para o cumprimento da missão institucional.  

Em razão da relevância, em 2018 o TRESC passou a medir o indicador “IA8.10 - 
Índice de mapeamento de processos de trabalho identificados na cadeia de valor” 
para monitorar a sua evolução, promovendo ajustes necessários a fim de que os 
processos identificados sejam mapeados e aperfeiçoados e entregues os valores 
esperados à sociedade e demais partes interessadas.  

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina executa quatro macroprocessos 
finalísticos identificados em sua cadeia de valor a seguir detalhados:  

Saiba mais: http://internet.tre-
sc.gov.br/site/fileadmin/arquivos/institucional/planejamento_estrategico/TRE
_SC_-_Cadeia_de_Valor_18.pdf
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Cadeia de Valor  

(finalística)  
Descrição Principais Insumos Partes Interessadas Valor Gerado/Impacto 

1. PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL 

Agrupamento de processos de trabalho relacionados 
à garantia da legitimidade dos pleitos eleitorais 
mediante prestação jurisdicional em relação às ações 
eleitorais, prestação de contas de campanhas 
eleitorais, propaganda eleitoral, funcionamento dos 
partidos políticos e direitos políticos. 

Ações Eleitorais; 

Processos de Registro de Candidaturas; 

Processos de Prestação de Contas Eleitorais 
e Partidárias; 

Outras demandas judiciais e administrativas. 

Sociedade;  

Eleitores;  

Partidos Políticos;  

Candidatos;  

Advogados. 

Processos julgados; 

Legitimidade do processo eleitoral 
garantida; 

Livre exercício do direito de votar e 
ser votado garantido. 

2. ORGANIZAÇÃO DE 
ELEIÇÕES 

Agrupamento de processos de trabalho relacionados 
à realização do sufrágio universal, logística de votação 
e apuração, registro de candidaturas, convocação de 
auxiliares, preparação de locais críticos, preparação 
de urnas, acompanhamento da votação, totalização, 
divulgação de resultados, diplomação, procedimentos 
de auditoria e segurança do processo eleitoral. 

Eleições municipais, estaduais e gerais. 

Cidadão/Eleitor, Ministério Público 
Eleitoral, 

Advogados,  Partidos Políticos,  

Candidatos; Presidência da 
República do Brasil; Câmara dos 
Deputados; Senado Federal; 
Governo do Estado de Santa 
Catarina; Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina; 
Prefeituras municipais;  

Câmaras de Vereadores; Imprensa. 

Candidaturas registradas; 

Logística de votação realizada; 

Eleições apuradas e totalizadas; 

Resultados divulgados; 

Eleições auditadas e seguras; 

Candidatos eleitos e diplomados; 

Eleitores representados; 

Democracia fortalecida. 

 

3. CONSCIENTIZAÇÃO 
POLÍTICA E EDUCAÇÃO 

Agrupamento de processos de trabalho relacionados 
à formação da cidadania, educação e capacitação, 
treinamento de auxiliares, orientação, instrução e 
realização de eleições na comunidade contribuindo 
para o aperfeiçoamento da democracia e 
promovendo a conscientização política. 

Aperfeiçoamento de magistrados e 
servidores da Justiça Eleitoral; 
Desenvolvimento de ações institucionais de 
responsabilidade social voltadas ao 
fortalecimento da cidadania;  

Desenvolvimento de ações de estímulo ao 
estudo, à pesquisa e à produção científica em 
matéria eleitoral; Promoção da qualificação 
de agentes políticos. 

Advogados; Auxiliares eleitorais; 

Candidatos; Cidadão/Eleitor; 

Imprensa; Ministério Público 
Eleitoral; 

Partidos Políticos; Sociedade. 

Servidores e magistrados 
capacitados; 

Agentes políticos qualificados; 

Eleitores conscientizados; 

Cidadania fortalecida. 
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Cadeia de Valor  

(finalística)  
Descrição Principais Insumos Partes Interessadas Valor Gerado/Impacto 

4. CADASTROS E GESTÃO 
DA INFORMAÇÃO 

Agrupamento de processos de trabalho relacionados 
à realização de operações de regularização de 
situação do eleitor, a administração e a manutenção 
do cadastro eleitoral, o sistema de alistamento 
eleitoral, a revisão do eleitorado e a fiscalização dos 
partidos políticos, à execução da gestão documental e 
à segurança da informação. 

Requerimento de Alistamento Eleitoral 
(RAE); 

Formulário de Atualização da Situação 
Eleitoral (FASE); 

Registros de órgãos partidários estaduais e 
municipais; 

Registros de filiação partidária. 

Cidadão/Eleitor; 

Ministério Público Eleitoral; 

Advogados; 

Partidos Políticos; 

Candidatos; 

Imprensa. 

Eleitores alistados; 

Eleitores revisados, 

Eleitores transferidos; 

Cadastros de eleitores e de órgãos 
partidários atualizados; 

Situação do eleitor regularizada; 
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Segurança da urna eletrônica e do processo eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/seguranca-das-eleicoes-
informatizadas)

Lex Eleitoral

Conheça o manual produzido pelo TRESC que reúne as principais normas aplicáveis ao processo eleitoral de 2018 
(http://www.tre-sc.jus.br/site/institucional/catalogo-de-publicacoes/eleicoes-2018/index.html)

Guia do Eleitor 

A fim de promover a conscientização política e difundir conceitos relacionados ao exercício da cidadania, o TRESC publicou o Guia do
Eleitor contendo dois grandes tópicos: Conhecendo o Nosso Sistema Eleitoral e Exercendo a Cidadania. A primeira parte apresenta os
principais institutos do nosso sistema eleitoral, enquanto a segunda tem a finalidade de dirimir eventuais dúvidas do eleitor sobre o
alistamento eleitoral e o exercício do voto.

(http://www.tre-sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/institucional/publicacoes/imagens/Guia_do_Eleitor_2018.pdf)

Guia do candidato 

Reúne os principais temas concernentes ao registro da candidatura, à propaganda eleitoral e à prestação de contas, a fim de esclarecer as
dúvidas mais frequentes dos partidos e candidatos.

(https://www.tre-sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/institucional/publicacoes/imagens/Pdfinterativo_Guia_do_Candidato_20092018.pdf)
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O Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina foi 
instituído pela Resolução TRESC n. 7.935/2015 e está alinhado à Estratégia 
Nacional do Poder Judiciário (estabelecida pela Res. CNJ n. 198/2014) e às 
diretrizes estratégicas estabelecidas para o segmento Justiça Eleitoral. 

Em 2018, o instrumento estratégico do TRESC teve seu texto adequado em razão 
da Res. TRESC n. 7.975/2018 que dispôs sobre o Sistema de Governança da Justiça 
Eleitoral de Santa Catarina e instituiu o Conselho de Governança Corporativa. O 

instrumento também teve sua vigência ampliada em 1 ano (2016-2021) 
incorporando medidas de melhorias propostas pelas unidades e aprovadas pelas 
instâncias de governança internas que resultaram em um novo conjunto de 
indicadores e metas para este Tribunal. 

Saiba mais:  
http://www.tre-sc.jus.br/site/institucional/planejamento-
estrategico/index.html  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinhamento do Planejamento Estratégico do TRESC 

ESTRATÉGIA NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA JUSTIÇA ELEITORAL 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRESC 

INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS SETORIAIS 
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Objetivos Estratégicos Descrição 

 
Objetivo relacionado ao desafio de garantir, no plano concreto, os direitos da cidadania, buscando fortalecer a 
democracia, observando o acesso à informação, práticas sustentáveis e acessibilidade. 

 
Objetivo relacionado ao conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à lisura nos processos eleitorais, à 
preservação da probidade administrativa e à persecução dos crimes eleitorais e contra a administração pública, entre 
outros.  

 

 

Objetivo que visa garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da segurança e da transparência dos pleitos eleitorais, 
com a utilização de tecnologias e com a melhoria de processos de trabalho.  

 Objetivo que tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do 
processo. Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica na tramitação dos processos 
judiciais, bem como elevar a produtividade dos magistrados e servidores.  

 Objetivo relacionado ao estabelecimento de políticas e práticas para a efetivação da gestão da informação alinhada às 
normativas legais e adequada às necessidades do Tribunal, visando à transparência pública, ao acesso à informação e à 
eficiência e eficácia de processos de trabalho.  

 
Objetivo relacionado a políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos internos, objetivando 
potencializar o capital humano no TRESC. Considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento 
de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos servidores e colaboradores; à 
humanização nas relações de trabalho; ao desenvolvimento de práticas de incentivo; à modernização das carreiras e à 
adequada distribuição da força de trabalho. 

 
Refere-se ao aperfeiçoamento dos mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias e ao aprimoramento do 
processo eleitoral e da prestação jurisdicional. Envolve estabelecer uma cultura de redução do desperdício de recursos 
públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritárias e essenciais 
da Justiça Eleitoral.  

 

 

Formulação, implantação, monitoramento e avaliação de estratégias flexíveis e aderentes ao TRESC, produzidas de forma 
colaborativa pelas unidades do Tribunal. Visa à eficiência operacional, à transparência institucional e à adoção das 
melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão de pessoas, de gestão documental, de gestão da informação, 
de gestão de processos de trabalho e de gestão de projetos.  

Combate à corrupção e à 
improbidade administrativ a 

Fortalecimento da segurança e da 

transparência do processo eleitoral  

Garantia dos direitos da cidadania  

Celeridade e produtividade na 

prestação jurisdicional  

Aperfeiçoamento da gestão de 

pessoas  

Aperfeiçoamento da gestão da 

informação  

Aperfeiçoamento da gestão 

orçamentária  

Fortalecimento da governança  
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Desdobramento da Estratégia Institucional 

As estratégias estabelecidas pela Instituição para alcançar seus objetivos estão desdobradas nos seguintes planos: 

Planos Institucionais Descrição 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 

Comunicação 
Instrumento estratégico setorial que institucionaliza objetivos, indicadores e iniciativas específicas para a área 
voltadas a aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação no TRESC durante a vigência do ciclo estratégico. 

Plano Estratégico da Secretaria de Gestão de 
Pessoas  

Instrumento estratégico setorial que institucionaliza objetivos, indicadores e iniciativas específicas para a área 
voltadas a aperfeiçoar a gestão de pessoas no TRESC durante a vigência do ciclo estratégico. 

Plano de Comunicação da Estratégia 
Instrumento que orienta a comunicação institucional frente aos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico 
e respectivas iniciativas definidas para alcançá-los.  

Plano Anual de Comunicação - 2018 

Alinhado ao Plano de Comunicação da Estratégia, o Plano Anual de Comunicação tem como objetivo promover uma 
comunicação institucional de qualidade, eficiência e transparência, capaz de facilitar o conhecimento e o acesso às 
informações referentes à Justiça Eleitoral catarinense ao público externo (cidadãos, candidatos, partidos políticos, 
imprensa, advogados, promotores) e interno (magistrados, servidores e colaboradores). 

Plano de Logística Sustentável 
O Plano de Logística Sustentável é o instrumento que estimula a reflexão e a mudança dos padrões de consumo, 
fomentando ações que incentivem o aperfeiçoamento do gasto público, o uso sustentável de recursos e a correta 
gestão de resíduos no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 

    

 

 
 
 
 

 
Visa orientar a utilização dos instrumentos de Tecnologia da Informação para suprir as demandas estratégicas. Busca 
garantir os meios que viabilizem a definição, o planejamento, a priorização e a implantação de soluções tecnológicas que 
apoiem os processos essenciais da Justiça Eleitoral, os controles efetivos dos processos de segurança e de riscos, assim 
como os serviços voltados para a sociedade, com utilização eficiente de recursos.  

Aperfeiçoamento da governança de 

Tecnologia da Informação  
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JUSTIÇA ELEITORAL DE SANTA CATARINA 
Sistema de Governança e Gestão 

Res. TRESC n. 7.975/2018 
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Principais Instâncias Internas de Governança    

Tribunal Pleno 

CF/1988 (art. 120, § 1º, incisos I, II e III), Resolução TRESC n. 7.847/2011 
(Regimento Interno do TRESC).  

Órgão colegiado de 2ª instância da Justiça Eleitoral catarinense, as atribuições do 
Tribunal estão previstas nos arts. 20 (incisos I a IV) e 21 (incisos I a XXVI) do 
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, destacando-
se a disciplina dos atos referentes aos direitos políticos e ao processo eleitoral em 
todas as suas fases. 

 

Presidência 

Resolução TRESC n. 7.847/2011 (Regimento Interno do TRESC). 

Dirigente máximo da Instituição. As atribuições do Presidente estão elencadas no 
art. 22, incisos I a XLII do Regimento Interno do TRESC, dentre estas, destacam-
se:  presidir as sessões, propondo e encaminhando as questões, e registrar os 
votos, proclamando o resultado dos julgamentos; despachar o expediente do 
Tribunal e editar atos, portarias e ordens de serviço; responsabilizar-se pelos atos 
de gestão fiscal, nos termos da lei. 

Conselho de Governança Corporativa (CGC) 

Resolução TRESC n. 7.975/2018 (Sistema de Governança da Justiça 
Eleitoral de Santa Catarina). 

Instituído em 2018, o Órgão colegiado tem em sua estrutura o Comitê Permanente 
de Gestão Estratégica (CPGE) e o Comitê Permanente de Comunicação e 
Integração (CPCI). 

Possui como principais atribuições avaliar, orientar e propor sobre a governança, 
as diretrizes e as políticas institucionais; avaliar a estratégia da Instituição, 
monitorando seu desempenho e conformidade, podendo promover ajustes e 
outras medidas necessárias à melhoria do desempenho institucional; promover o 
alinhamento das estratégias, das diretrizes e das políticas ao interesse público; 
promover o envolvimento das partes interessadas; promover a comunicação e a 
integração entre as instâncias de governança e de apoio à governança; promover 
as boas práticas de governança pública, observando seus princípios. 

 

Direção-Geral 

Resolução TRESC n. 7.930/2015 (Regulamento Interno da Estrutura 
Orgânica do TRESC). 

As atribuições da Direção-Geral estão elencadas no art. 36, incisos I a XXVIII do 
Regulamento Interno da Estrutura Orgânica do TRESC, dentre estas, destacam-se: 
planejar, dirigir, orientar, coordenar e supervisionar as atividades das unidades 
orgânicas do Tribunal, aprovando os respectivos planos de ação e programas de 
trabalho; incumbe também à Direção-Geral receber, transmitir, cumprir e fazer 
cumprir as decisões do Tribunal e da Presidência. 
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Instâncias internas de 
Governança 

Cargo/Classe 

Tribunal Pleno 

Presidente do Tribunal 

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral  

Jurista 1 

Jurista 2 

Juiz de Direito 1 

Juiz de Direito 2 

Juiz Federal 

Presidência Presidente do Tribunal 

Conselho de Governança 
Corporativa (CGC) 

Presidente do Tribunal 

Corregedor Regional Eleitoral 

Magistrado escolhido pelo TRESC 

Magistrado escolhido pelo TRESC a partir de lista de inscritos aberta a todos os 
interessados 

Magistrado eleito por votação direta entre os magistrados do primeiro grau a partir 
de lista de inscrição 

Diretor-Geral 

Secretário da Corregedoria Regional Eleitoral 

Servidor escolhido pelo Tribunal a partir de lista de inscritos aberta a todos os 
interessados 

Servidor eleito por votação direta entre os servidores a partir de lista de inscrição 

Direção-Geral Diretor-Geral 

 



 
 

  

 

19 
 

  

Estrutura CGC Atribuições Composição 

Comitê Permanente 
de Gestão Estratégica 

(CPGE) 

Acompanhar e analisar o desenvolvimento das ações e 
projetos estratégicos, apreciando e sugerindo à 
Presidência medidas necessárias a sua implementação e 
resolução de eventuais pendências; elaborar propostas de 
critérios para avaliação e priorização de planos, programas 
e projetos estratégicos; acompanhar e analisar os 
resultados dos indicadores estratégicos, podendo 
promover os ajustes necessários à melhoria do 
desempenho institucional; identificar alinhamentos entre 
planos, programas e projetos estratégicos das áreas 
judiciária e administrativa;  prover informações à 
Presidência do Tribunal e à Direção-Geral para auxiliar a 
tomada de decisão; auxiliar no desdobramento da 
estratégia de atuação do Órgão, interagindo com as 
unidades orgânicas do Tribunal; atuar, no âmbito das suas 
atribuições, como núcleo de estatística e de gestão 
estratégica; encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça 
as informações periódicas de acompanhamento das 
Metas Nacionais do Poder Judiciário e do Programa Justiça 
em Números. 

Diretor-Geral – Presidente do Comitê 

Secretário Judiciário 

Secretário de Administração e Orçamento 

Secretário de Gestão de Pessoas 

Secretário de Tecnologia da Informação 

Secretário da Corregedoria Regional Eleitoral 

Assessor Especial de Planejamento Estratégico e de 
Eleições 

Comitê Permanente 
de Comunicação e 
Integração (CPCI) 

Promover estudos e apresentar propostas para melhoria 
dos serviços desenvolvidos pelos cartórios eleitorais; 
apresentar demandas de interesse geral dos servidores 
dos cartórios eleitorais; participar de avaliações, estudos 
e projetos de interesse comum da Justiça Eleitoral de 
primeiro grau. 

Representante da 1ª Região (2ª, 4ª, 5ª, 12ª, 13ª, 16ª, 24ª, 
29ª, 31ª, 53ª, 56ª, 67ª, 68ª, 73ª,84ª, 86ª, 91ª, 97ª, 100ª, 
103ª Zonas Eleitorais)  

Representante da 2ª Região (3ª, 15ª, 17ª, 19ª, 22ª, 27ª, 
30ª, 32ª, 38ª, 55ª, 60ª, 64ª, 74ª, 76ª, 87ª, 88ª, 95ª, 96ª, 
105ª Zonas Eleitorais) 

Representante da 3ª Região (1ª, 10ª, 11ª, 20ª, 21ª, 23ª, 
28ª, 33ª, 34ª, 42ª, 44ª, 52ª, 54ª, 62ª, 79ª, 92ª, 93ª, 98ª, 
99ª, 104ª Zonas Eleitorais) 

Representante da 4ª Região (6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 14ª, 18ª, 25ª, 
26ª, 36ª, 37ª, 39ª, 46ª, 47ª, 51ª, 57ª, 77ª,81ª, 85ª, 90ª, 
102ª Zonas Eleitorais) 

Representante da 5ª Região (35ª, 41ª, 43ª, 45ª, 48ª, 49ª, 
50ª, 58ª, 61ª, 63ª, 65ª, 66ª, 69ª, 70ª, 71ª, 78ª, 82ª, 83ª, 
94ª Zonas Eleitorais) 
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Principais Instâncias Internas de Apoio à Governança do TRESC 
 

Corregedoria Regional Eleitoral 

Resolução TRESC n. 7.966/2017 (Regimento Interno da CRESC). 

Órgão orientador, supervisor e fiscalizador dos Cartórios Eleitorais do Estado e dos 
respectivos serviços, as atribuições da Corregedoria Regional Eleitoral estão 
elencadas no art. 5º de seu Regimento Interno. 

 

Secretaria de Controle Interno e Auditoria 

Resolução TRESC n. 7.930/2015 (Regulamento Interno da Estrutura Orgânica do 
TRESC). 

A Secretaria de Controle Interno e Auditoria tem como principais atribuições 
exercer o controle interno do Tribunal, zelando pelo cumprimento das normas 
legais que regem a administração contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, 
fiscalizando o cumprimento das normas do Tribunal Superior Eleitoral e das 
decisões do Tribunal de Contas da União (art. 20, incisos I à XVIII). 

 

Ouvidoria 

A Ouvidoria Regional Eleitoral de Santa Catarina foi criada em cumprimento ao art. 
9º da Resolução CNJ n. 103/2010, sendo atualmente regulamentada pela 
Resolução TRESC n. 7.989/2018, de acordo com a Lei n. 13.460/2017 (Código de 
Defesa do Usuário de Serviços Públicos). 

Possui como atribuições servir de canal de comunicação direta entre o cidadão e a 
Justiça Eleitoral catarinense, com vistas a orientar, transmitir informações e 
colaborar no aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo Tribunal. 

 

Comitê de aquisições 

Incumbe ao Comitê a responsabilidade de auxiliar a Administração nas decisões 
relativas às aquisições realizadas pelo Tribunal. 

 

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (GOVTIC) 

O Comitê possui como principais atribuições: definir os princípios e diretrizes que 
orientam a forma de utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação no 
TRESC; estabelecer objetivos de TIC, bem como deliberar e priorizar planos deles 
decorrentes; definir as prioridades de investimentos em TIC; e aprovar a alocação 
dos recursos orçamentários destinados à TIC. 

 

Comissão de Ética 

A Comissão possui como atribuição zelar pelo cumprimento do Código de Ética 
Profissional do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 

 

Comissão de Segurança da Informação 

A Comissão possui como principais atribuições manter e atualizar a Política de 
Segurança da Informação e promover ações educativas para os usuários do TRESC 
sobre o tema. 

 

Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável 

A Comissão possui como principais atribuições a elaboração, monitoramento, 
avaliação e revisão do Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ) deste Tribunal. 
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Comissão Permanente de Acessibilidade 

A Comissão possui como atribuições promover acessibilidade para as pessoas com 
deficiência de acordo com a Resolução CNJ n. 230/2016. 

 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

A Comissão possui como atribuições orientar e realizar o processo de análise, 
avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no Órgão, tendo em 

vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos 
destituídos de valor. Além disso, a Comissão é responsável pela definição dos 
procedimentos e normas de gestão documental no Órgão, inclusive pela 
atualização dos instrumentos de gestão documental. 
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Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas 

Relacionamento com a Sociedade 
 

 

Ouvidoria do TRESC 

Tem por missão servir de canal de comunicação direta entre o cidadão e a Justiça 
Eleitoral catarinense, com vistas a receber manifestações do usuário, orientar, 
transmitir informações e colaborar no aprimoramento das atividades 
desenvolvidas pelo Tribunal.  
 

 

A Ouvidoria realizou audiências públicas nos dias 1º, 3 e 7 a 9.8.2018, nas Cidades 
de Criciúma, Joinville, Concórdia, Chapecó e São Miguel do Oeste. O Planejamento 
da Ouvidoria para 2019 contempla a realização de audiências públicas - em 
conjunto com a Corregedoria Regional Eleitoral - em municípios submetidos à 
revisão do eleitorado, com o objetivo de esclarecer este e ouvi-lo a respeito dos 
trabalhos e da atuação da Justiça Eleitoral. 

Saiba mais: http://www.tre-sc.jus.br/site/acesso-a-informacao-e-
ouvidoria/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.009

79,72%

13,63%

•formulários eletrônicos de 
Ouvidoria e de Acesso à 
Informação

•respondidos em até 2 dias

•respondidos em até 5 dias
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Atendimento presencial na Sede do TRESC

Instagram

Requerimento no protocolo

(48) 3251-3790

ouvidoria@tre-sc.jus.br

Formulários eletrônicos na página da internet (de Acesso à Informação e de Ouvidoria)

Audiências públicas de ouvidoria

Twitter

Correspondência

Facebook do TRESC

Messenger do Facebook



 
 

  

 

23 
 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) 

Com o advento da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), regulamentada 
no âmbito do Poder Judiciário pela Resolução CNJ n. 215/2015, foi criado o Serviço 
de Informação ao Cidadão – SIC, por meio da Portaria P n. 294/2012, que está sob 
a responsabilidade da Ouvidoria, com apoio do Coordenador de Gestão da 
Informação. 

Saiba mais: http://www.tre-sc.jus.br/site/transparencia/acesso-a-
informacao/index.html 

 

Carta de Serviços ao Cidadão 

O TRESC elaborou, e desde 2011 mantém à disposição do público, duas cartas de 
serviços ao cidadão. A primeira é referente aos serviços ordinariamente prestados 
nas zonas eleitorais. A outra é relativa aos serviços da sede do Tribunal. 

Saiba mais: http://www.tre-sc.jus.br/site/institucional/catalogo-de-
publicacoes/carta-de-servicos/index.html 

A Carta de Serviços dos serviços ordinariamente prestados nas zonas eleitorais 
está em fase final de atualização, por meio do PAE n. 1.855/2019, tendo 
participado da atividade as seguintes unidades do Tribunal: zonas eleitorais, por 
meio da sua representação no Comitê Permanente de Comunicação e Integração 
do Tribunal, a Ouvidoria, a Seção de Orientação do Cadastro Eleitoral, a 
Coordenadoria de Gestão do Cadastro Eleitoral, a Coordenadoria de Gestão da 
Informação, a Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral e a Direção-Geral.  

 

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários 

Aproximadamente 50% dos atendidos pela Ouvidoria responderam à pesquisa de 
satisfação. Destes, 91% avaliaram positivamente o serviço. 

Há que se mencionar, ainda, a existência de pesquisa de satisfação do atendimento 
nos cartórios eleitorais, mantida pela Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral 
(SCRE) e pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).  

Saiba mais: http://www.tre-sc.jus.br/servicos-eleitor/appview/ 
pesquisaQualidade/pesquisaQualidade.faces 

Considerados em conjunto (i) o percentual de satisfação com o atendimento nos 
cartórios (83,67%) e (ii) o percentual de satisfação com os serviços da Ouvidoria 
(91%), o índice de qualidade no atendimento ao cidadão (IA1.1 da Resolução 
TRESC n. 7.991/2018) resultou em 87%. 

 

Portal da Transparência 

As informações referentes à transparência do TRESC estão disponíveis na aba 
Transparência, disponível tanto no menu principal quanto no rodapé da capa do 
site do Tribunal. Saiba mais: http://www.tre-
sc.jus.br/site/transparencia/index.html 

O conteúdo do Portal Transparência é: Acesso à Informação; Contas Públicas; Lista 
de Veículos do TRESC; Controle Interno; Despesas e outras informações; Estatística 
Processual; Metas Nacionais do Poder Judiciário; e Orçamento, Finanças e 
Pagamentos. 

As informações relevantes sobre a atuação da unidade também podem ser 
encontradas nos relatórios de gestão constantes do sítio eletrônico do TRESC.  

Saiba mais:  http://www.tre-sc.jus.br/site/institucional/relatorios-de-
gestao/index.html 
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C
 

Comunicação Institucional 
 

TRE-Informa 

O projeto TRE-Informa consistiu na criação de quatro grupos institucionais na rede 
de conversação WhatsApp, funcionando como um canal direto de comunicação da 
Presidência com os servidores e juízes eleitorais e do Pleno. Os grupos (TRE-
Informa Sede, Zonas Eleitorais, Pleno e Juízes Eleitorais) tem como objetivo 
repassar mensagens da presidência, notícias e materiais de campanhas produzidos 
pela Assessoria de Comunicação Social (ASCOM). 

 

Plano de Divulgação das Eleições 2018 

O Plano de Divulgação das Eleições 2018 teve, como principal objetivo, planejar o 
fornecimento de informações relativas ao pleito de 2018 ao público externo. Para 
sua elaboração, foram realizadas, com os diversos setores do TRESC, reuniões 
conjuntas e por unidade, durante as quais foram mapeados os assuntos relevantes 
de cada unidade e o cronograma de sua divulgação pela ASCOM. Além disso, foram 
definidas quais divulgações seriam realizadas para os diferentes públicos 
(servidores, magistrados, partidos políticos, candidatos, veículos de imprensa, 
eleitores em geral). 

  

Eleições em Pauta 

Seminário sobre temas eleitorais para jornalistas, realizado em julho de 2018, 
tendo em vista a realização das Eleições em outubro.  

Teve como objetivo atualizar os profissionais dos veículos de imprensa do Estado 
sobre os principais assuntos relativos ao processo eleitoral e mudanças em relação 
aos pleitos anteriores.  

Cerca de 100 jornalistas participaram do evento que contou com palestras de 
servidores de áreas técnicas do Tribunal. 

 

Grupo de Apoio Técnico – Combate às Fake News 

Grupo criado para dar suporte ao Comitê Consultivo da Internet para combate às 
fake news.  

Levando em conta a grande quantidade de notícias falsas que circularam durante 
o primeiro turno e que tinham a Justiça Eleitoral como alvo, o grupo foi instituído 
para atuar nas semanas anteriores ao segundo turno e no próprio dia de votação.  

Foram coletadas e filtradas notícias falsas tanto para esclarecimentos imediatos 
nas redes sociais do Tribunal quanto para encaminhamento à Polícia Federal e ao 
Ministério Público. 
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Campanhas institucionais realizadas pelo TRESC em 2018 

 
 

A campanha de combate à corrupção no financiamento das campanhas eleitorais, realizada durante as eleições 
de 2018, mobilizou entidades da sociedade civil, doadores e fornecedores de campanha, partidos políticos e 
cidadãos com o objetivo de realizar uma eleição com mais ética e transparência. A campanha, que teve a parceria 
de instituições públicas e privadas, realizou, além de peças publicitárias, ações concretas dirigidas a eleitores, 
partidos, imprensa e outros públicos.  

Saiba mais: http://www.tre-sc.jus.br/site/imprensa/campanhas/campanha-eleicao-com- 
participacao/index.html 

 

A campanha "Se é Fake não é News" foi uma realização do Comitê Consultivo da Internet e teve como objetivo 
informar a comunidade sobre o que são as chamadas fake news e proporcionar alternativas e dicas para que 
eleitores não caíssem em notícias falsas. O combate à desinformação foi um dos maiores desafios da Justiça 
Eleitoral para as Eleições 2018 e o TRESC foi o pioneiro nessa área, com a disseminação de materiais gráficos nas 
redes sociais do Tribunal e realização de palestras com membros do Comitê. 

Saiba mais: http://www.tre-sc.jus.br/site/imprensa/campanhas/campanha-se-e-fake-nao-e-
news/index.html  

 

A campanha "O voto é meu - meu futuro, minha escolha" teve como objetivo o engajamento dos jovens eleitores 
no processo democrático. Na primeira fase, lançada em março de 2018, foram produzidos vídeos, posts e 
material gráfico chamando adolescentes entre 15 e 17 anos para que realizassem o alistamento eleitoral, 
sempre lembrando da importância de sua participação. Já na segunda fase, realizada em setembro, foram 
produzidos 22 vídeos respondendo as dúvidas mais frequentes sobre as Eleições.  

Saiba mais: http://www.tre-sc.jus.br/site/imprensa/campanhas/campanha-o-voto-e-meu/index.html 
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A campanha "Mulheres na política - elas podem, o o país precisa", criada com o propósito de diminuir a disparidade 
da participação político-eleitoral entre mulheres e homens no Brasil. Um conjunto de ações – materiais gráficos para 
redes sociais e impressão, curso EaD e palestras – foram planejadas para orientar a atuação de mulheres e 
agremiações partidárias. A campanha foi lançada em outubro de 2017, um ano antes do pleito, considerando os 
prazos para filiação partidária e mudança de domicílio eleitoral.  

Saiba mais: http://www.tre-sc.jus.br/site/institucional/escola-judiciaria-eleitoral/mulheres-na-politica/ 
index.html 

 

 
Canais de Comunicação com a Sociedade – Redes Sociais 

 
 

 
facebook.com/trescjusbr

instagram.com/trescjusbr

soundcloud.com/canaltresc

twitter.com/trescjusbr

youtube.com/canalTRESC

flickr.com/trescjusbr
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Para o ciclo em vigência até 2021, o Tribunal identificou problemas relacionados aos objetivos estratégicos e estabeleceu indicadores como formas de monitoramento 
para acompanhar a evolução dos resultados demonstrados na tabela a seguir: 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Perspectiva 
Visão geral sobre a cadeia 

de valor 
Problemas a serem tratados Formas de monitoramento 

 
OE1 – Garantia dos 

direitos da cidadania 
 

 
 

Sociedade 

O objetivo refere-se ao desafio de 
garantir, no plano concreto, os 
direitos da cidadania, buscando 
fortalecer a democracia, observando 
o acesso à informação, práticas 
sustentáveis e acessibilidade. 
 

- Qualidade no atendimento ao cidadão prestado pela Justiça 
Eleitoral catarinense abaixo da expectativa da Instituição; 
- Falta de tempestividade das respostas nos contatos dirigidos 
à Ouvidoria e ao Serviço de Acesso à Informação; 
- Ausência ou insuficiência de ações que promovam a 
cidadania, que despertem a conscientização sobre a ética na 
política e a participação crítica e consciente; 
- Insuficiência de acessibilidade às pessoas com deficiência 
auditiva e visual no sítio eletrônico do TRESC; 
- Desempenho insuficiente relacionado às metas estabelecidas 
no plano de logística sustentável; 
- Insuficiência de comunicação institucional com a sociedade; 
- Insuficiência de acessibilidade nos locais utilizados pela 
Justiça Eleitoral catarinense; 
- Baixa participação dos eleitores de Santa Catarina no 
processo eleitoral. 

IE1 – Índice de garantia dos direitos da cidadania  
IA1.1 – Índice de qualidade no atendimento ao cidadão 
IA.1.2 – Índice de contatos dirigidos à Ouvidoria 
respondidos no prazo 
IA1.3 – Índice de ações de promoção da cidadania 
IA1.4 – Índice de acessibilidade ao sítio eletrônico do 
TRESC 
IA1.5 – Índice de solicitações de acesso à informação 
respondidas no prazo 
IA1.6 – Índice de desempenho do plano de logística 
sustentável 
IA1.7 – Quantitativo de repercussões na imprensa das 
matérias jornalísticas produzidas pelo TRESC 
IA1.8 – Índice de acessibilidade na Justiça Eleitoral 
catarinense 
IA1.9 – Índice de participação eleitoral 

 
OE2 – Combate à 

corrupção e à 
improbidade 

administrativa 
 

 
 

Sociedade 

Conjunto de atos que visem à 
proteção da coisa pública, à lisura nos 
processos eleitorais, à preservação da 
probidade administrativa e à 
persecução dos crimes eleitorais e 
contra a administração pública, entre 
outros. 

- Falta de conscientização do eleitorado, candidatos e partidos 
políticos sobre práticas ilícitas nas campanhas eleitorais; 
- Monitoramento da execução do Plano Anual de Auditoria 
aprovado pela Administração; 
- Falta de celeridade no julgamento de processos que possam 
importar restrições à diplomação ou a perda do mandato 
eletivo; 
- Falta de probidade administrativa;  
-  Participação dos eleitores de Santa Catarina no processo 
eleitoral; 
- Monitoramento de implementação das recomendações 
expedidas pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria do 
TRESC. 

IE2 - Índice de combate à corrupção e à improbidade 
administrativa 
IA2.1 - Índice de execução do plano anual de auditoria 
IA2.2 - Índice de agilidade no julgamento de processos 
da Lei das Inelegibilidades 
IA2.3 - Índice de atendimento à Lei da Ficha Limpa do 
Poder Judiciário 
IA2.4 - Índice de julgamento de processos prioritários 
IA2.5 - Índice de implementação das recomendações 
expedidas pelo Órgão de Controle Interno 
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Objetivos Estratégicos Perspectiva 
Visão geral sobre a cadeia de 

valor 
Problemas a serem tratados Formas de monitoramento 

OE3 – Fortalecimento da 
segurança e da 

transparência do 
processo eleitoral 

 

 
 

Processos 
Internos 

Está relacionado a iniciativas que visem 
garantir à sociedade o aprimoramento 
contínuo da segurança e da 
transparência dos pleitos eleitorais, com 
a utilização de tecnologias e com a 
melhoria de processos de trabalho. 

- Número de eleitores cadastrados biometricamente 
abaixo da expectativa da Instituição; 
- Reconhecimento biométrico do eleitor aquém da 
expectativa, denotando baixa qualidade na coleta da 
biometria dos eleitores; 
- Baixo interesse de entidades participantes das 
audiências públicas do processo eleitoral, denotando 
desinteresse e desconhecimento de etapas 
importantes no processo eleitoral; 
- Número de mesários voluntários e de convocações 
realizadas por meio do Portal do eleitor abaixo das 
expectativas da Instituição; 
- Número de correições e inspeções aquém das 
previstas para realização no exercício. 

IE3 - Índice de fortalecimento da segurança e da 
transparência do processo eleitoral 
IA3.1 - Índice de eleitores com cadastro biométrico 
IA3.2 - Índice de reconhecimento biométrico do eleitor 
IA3.3 - Quantitativo de entidades participantes nas 
audiências públicas do processo eleitoral 
IA3.4 - Índice de mesários voluntários convocados 
IA3.5 - Índice de convocações através do Portal do 
Eleitor 
IA3.6 - Quantitativo de correições e inspeções 

OE4 – Celeridade e 
produtividade na 

prestação jurisdicional 
 

 
 

Processos 
Internos 

Têm por finalidade materializar, na 
prática judiciária, o comando 
constitucional da razoável duração do 
processo. Trata-se de garantir a 
prestação jurisdicional efetiva e ágil, 
com segurança jurídica na tramitação 
dos processos judiciais, bem como 
elevar a produtividade dos magistrados 
e servidores. 

- Ausência de celeridade no julgamento dos processos 
judiciais; 
- Ausência de alcance das metas nacionais do Poder 
Judiciário e específicas da Justiça Eleitoral.  

IE4 - Índice de celeridade e produtividade na prestação 
jurisdicional 
IA4.1 - Índice de agilidade no julgamento de processos 
judiciais 
IA4.2 - Índice de congestionamento líquido 
IA4.3 - Índice de alcance das metas nacionais do Poder 
Judiciário e específicas da Justiça Eleitoral 

OE5 – Aperfeiçoamento 
da gestão da informação 

 

 
 

Processos 
Internos  

O objetivo refere-se ao estabelecimento 
de políticas e práticas para a efetivação 
da gestão da informação e gestão 
documental alinhadas às normativas 
legais e adequadas às necessidades do 
Tribunal, visando à transparência 
pública, ao acesso à informação e à 
eficiência e eficácia de processos de 
trabalho. 

- Falta de maturidade da Instituição na gestão 
documental e na classificação das informações; 
- Ausência de segurança da informação em nível 
adequado; 
- Falta de transparência à população das informações 
da Instituição nos canais adequados. 

IE5 - Índice de aperfeiçoamento da gestão da 
informação 
IA5.1 - Índice de maturidade em gestão documental 
IA5.2 - Índice de maturidade em segurança da 
informação 
IA5.3 - Índice de classificação documental 
IA5.4 - Índice de transparência da Justiça Eleitoral 
catarinense 
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Objetivos Estratégicos Perspectiva 
Visão geral sobre a cadeia 

de valor 
Problemas a serem tratados Formas de monitoramento 

OE6 – Aperfeiçoamento 
da gestão de pessoas 

 

 
 

Pessoas e 
Recursos 

Refere-se a políticas, métodos e 
práticas adotados na gestão de 
comportamentos internos, 
objetivando potencializar o capital 
humano no TRESC. Considera 
programas e ações relacionados à 
avaliação e ao desenvolvimento de 
competências gerenciais e técnicas 
dos servidores e magistrados; à 
valorização dos servidores e 
colaboradores; à humanização nas 
relações de trabalho; ao 
desenvolvimento de práticas de 
incentivo; à modernização das 
carreiras e à adequada distribuição da 
força de trabalho. 

- Baixo índice de governança e gestão de pessoas; 
- Clima Organizacional aquém das expectativas; 
- Ausência de aderência e execução do plano anual de 
capacitação e desenvolvimento; 
- Baixo índice de proteção à saúde do servidor. 

IE6 - Índice de aperfeiçoamento da gestão de pessoas 
IA6.1 - Índice de governança e gestão de pessoas 
(iGovPessoas) 
IA6.2 - Índice do clima organizacional 
IA6.3 - Índice de aderência ao plano anual de 
capacitação e desenvolvimento 
IA6.4 - Índice de execução do plano anual de 
capacitação e desenvolvimento 
IA6.5 - Índice de proteção à saúde do servidor 

OE7 – Aperfeiçoamento 
da gestão orçamentária 

 

 
 

Pessoas e 
Recursos 

Refere-se ao aperfeiçoamento dos 
mecanismos para alinhar as 
necessidades orçamentárias e ao 
aprimoramento do processo eleitoral 
e da prestação jurisdicional. Envolve 
estabelecer uma cultura de redução 
do desperdício de recursos públicos, 
de forma a assegurar o 
direcionamento dos gastos para 
atendimento das necessidades 
prioritárias e essenciais da Justiça 
Eleitoral. 

- Falta de aderência da execução ao planejamento 
orçamentário; 
- Falta de execução do orçamento estratégico; 
-  Economia com a realização dos pregões aquém das 
expectativas da Instituição. 

IE7 - Índice de aperfeiçoamento da gestão 
orçamentária 
IA7.1 - Índice de aderência da execução ao 
planejamento orçamentário 
IA7.2 - Índice de execução do orçamento estratégico 
IA7.3 - Índice de economia com realização de pregões 
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Objetivos Estratégicos Perspectiva 
Visão geral sobre a cadeia de 

valor 
Problemas a serem tratados Formas de monitoramento 

OE8 – Fortalecimento da 
governança 

 

 
 

Pessoas e 
Recursos 

Formulação, implantação, 
monitoramento e avaliação de 
estratégias flexíveis e aderentes ao 
TRESC, produzidas de forma 
colaborativa pelas unidades do Tribunal. 
Visa à eficiência operacional, à 
transparência institucional e à adoção 
das melhores práticas de comunicação 
da estratégia, de gestão de pessoas, de 
gestão documental, de gestão da 
informação, de gestão de processos de 
trabalho e de gestão de projetos. 

- Nível de maturidade em governança e gestão no 
TRESC aquém das expectativas da Instituição; 
- Falta de implementação de iniciativas estratégicas; 
- Ausência de reuniões de análise da estratégia, 
denotando baixa gestão participativa; 
- Ausência de adequação ao planejamento de 
contratações e de agilidade nas modalidades de 
contratações; 
- Insuficiência de mapeamento dos processos de 
trabalho identificados na Cadeia de Valor; 
- Maturidade de gestão de riscos aquém das metas 
estabelecidas para a Instituição; 
- Qualidade e satisfação com os trabalhos de auditoria 
interna aquém das expectativas estabelecidas pela 
Instituição; 
- Baixo índice de governança e gestão de contratações.  

IE8 - Índice de fortalecimento da governança 
IA8.1 – Índice Geral de Governança do Tribunal 
Regional Eleitoral de Santa Catarina 
IA8.2 - Índice de iniciativas estratégicas implementadas 
IA8.3 - Índice de gestão estratégica participativa 
IA8.4 - Índice de adequação ao planejamento de 
contratações 
IA8.5 - Índice de conformidade aos prazos previstos no 
planejamento de contratações 
IA8.6 - Índice de agilidade nas modalidades de 
contratações 
IA8.7 - Índice de maturidade em gestão de riscos 
IA8.8 - Índice de satisfação com os trabalhos da 
auditoria interna 
IA8.9 - Índice de qualidade dos trabalhos de auditoria 
interna realizados 
IA8.10 - Índice de mapeamento de processos de 
trabalho identificados na cadeia de valor 
IA8.11 - Índice de governança e gestão de contratações 
(iGovContrat) 

OE9 – Aperfeiçoamento 
da governança de 

tecnologia da 
informação 

 

 
 

Pessoas e 
Recursos 

Visa orientar a utilização dos 
instrumentos de Tecnologia da 
Informação para suprir as demandas 
estratégicas. Busca garantir os meios 
que viabilizem a definição, o 
planejamento, a priorização e a 
implantação de soluções tecnológicas 
que apoiem os processos essenciais da 
Justiça Eleitoral, os controles efetivos 
dos processos de segurança e de riscos, 
assim como os serviços voltados para a 
sociedade, com utilização eficiente de 
recursos. 

- Nível de governança e gestão de TI aquém das 
expectativas da Instituição; 
- Baixo desempenho dos indicadores do Planejamento 
Estratégico de TIC; 
- Nível de conformidade na área de Tecnologia da 
informação aquém das expectativas estabelecidas pela 
Instituição.   
 

IE9 - Índice de aperfeiçoamento da governança de 
tecnologia da informação 
IA9.1 - Índice de governança e gestão de TI (iGovTI) 
IA9.2 - Índice de desempenho do Planejamento 
Estratégico de TIC 
IA9.3 - Índice de conformidade de TIC 
IA9.4 - Índice de capacidade em gestão de TI (GestaoTI) 
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As principais ações, projetos e programas relacionados aos objetivos estratégicos e que foram executados durante o exercício estão elencados na tabela a seguir: 

 

Principais ações / programas / 
projetos 

Relevância Valores Aplicados Resultados Impactos 

Eleições 2018 Cumprimento da missão institucional 
R$17.545.555,56 (orçamento 
executado com o Projeto Eleições 
2018 disponibilizado pelo TSE) 

O projeto Eleições 2018 envolveu as 
98 zonas eleitorais que atendem os 
295 municípios do Estado de Santa 
Catarina, em 3.708 locais de votação e 
15.562 seções eleitorais. 
Houve acompanhamento estratégico 
da execução do Projeto com 1304 
atividades mapeadas para a Sede do 
Tribunal e 236 atividades para cada 
zona eleitoral. 
Estavam aptos para o exercício do 
direito de votar na Eleição Federal 
5.073.479 eleitores e para a Eleição 
Estadual 5.068.421 eleitores. 
Cargos/ vagas em disputa: 
Presidente: 1 vaga 
  Candidatos: 11 
  Candidatas: 2 
Governador:  1 vaga 
   Candidatos: 7 
   Candidatas: 1 
Senador: Vagas: 2 
   Candidatos: 11 
   Candidatas: 3 
Deputado Federal: 16 vagas 
   Candidatos: 160 
   Candidatas: 75 
Deputado Estadual: 40 vagas 
    Candidatos: 296 
    Candidatas: 139 

Impacta em toda a Cadeia de Valor, 
especialmente os macroprocessos 
finalísticos da Instituição: Prestação 
Jurisdicional, Organização de Eleições, 
Conscientização Política e Educação e 
Cadastros e Gestão da Informação 
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Principais ações / programas / 
projetos 

Relevância Valores Aplicados Resultados Impactos 

Cadastramento biométrico 

Aumento do número de eleitores que 
são identificados por meio de 
biometria, reduzindo a possibilidade 
de fraudes. 

R$ 1.355.971 (orçamento fornecido 
pelo TSE) 

Foram feitos 691.720 atendimentos 
com cadastramento biométrico. 

Aumento na segurança do processo 
eleitoral e, futuramente, a 
possibilidade de integração de bases 
de dados com outros órgãos públicos. 

Campanha: Eleição com participação 
é eleição sem corrupção 

O financiamento de campanhas 
eleitorais das eleições de 2018 
representou o processo eleitoral com 
maior investimento de recursos 
públicos. Ao par do significativo 
aumento dos recursos do Fundo 
Partidário, foi introduzido o Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha e a possibilidade de 
arrecadar recursos pelo 
financiamento coletivo. O alto volume 
de recursos envolvidos, 
principalmente públicos, demandou a 
ampla atuação da Justiça Eleitoral em 
favor da ética, da transparência e 
contra a corrupção no financiamento 
daquelas campanhas eleitorais. 

R$ 10.254,00 em produção de 
materiais gráficos da campanha. 
 
R$ 55.869,78 com despesas de 
pessoal (pacotes de projetos gráficos 
e produção audiovisual, com 
gravação e edição) 

10 mil pessoas foram atingidas. Foram 
desenvolvidas ações junto a todos os 
públicos direta ou indiretamente 
envolvidos no processo, desde as 
entidades organizadas da sociedade 
civil até os doadores e fornecedores 
de campanha. Foram incentivadas a 
adoção de políticas próprias pelas 
entidades parceiras; foram 
amplamente divulgados os 
instrumentos de transparência do 
financiamento de campanhas e os 
mecanismos próprios a eventuais 
denúncias de irregularidades; foi 
promovida a disseminação de 
informações em todo o Estado; foi 
ampliada a base de dados de notas 
fiscais eletrônicas obtidas junto às 
fazendas públicas, permitindo 
aferição mais ampla dos gatos 
declarados; foram elaboradas e 
disseminadas orientações técnicas a 
doadores e fornecedores de 
campanha eleitoral, promovendo a 
adoção de práticas corretas e 
transparentes. 

Mobilizou amplamente entidades da 
sociedade civil, doadores e 
fornecedores de campanha, partidos 
políticos e cidadãos, buscando 
realizar uma eleição com mais ética e 
transparência no financiamento de 
campanhas eleitorais. 
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Principais ações / programas / 
projetos 

Relevância Valores Aplicados Resultados Impactos 

Celeridade nos processos de 
cassação. 

 

Média. Considerando a necessidade 
de acompanhamento de processos 
judiciais prioritários, foi 
implementada ferramenta para 
possibilitar a extração de dados 
diretamente dos bancos de dados do 
PJe. 

Inovação (busca por nova ferramenta 
que permitisse extrair dados de banco 
de dados) e transparência (garantia de 
acesso a informações processuais). 
 

Foi implementada ferramenta 
gratuita para acesso direto ao banco 
de dados do Pje deste Tribunal, a qual 
possibilitou gerar relatórios de 
acompanhamento imediatos, 
conforme a necessidade – iniciativa 
rara inclusive entre os demais 
regionais.  
 

Possibilidade de acompanhamento 
próximo e imediato dos processos 
judiciais eletrônicos prioritários, por 
meio de sistema informatizado. 
 

PJe – implantação de sistemas 
periféricos 

Alta. Considerando a implantação do 
Pje no Tribunal, a proximidade do 
período eleitoral exigiu a 
avaliação/instalação de dois sistemas 
periféricos fundamentais ao 
processamento: o Diário da Justiça 
Eletrônico (TSE) e o Mural Eletrônico 
(TSE), ambos necessários em razão da 
tramitação eletrônica de processos e 
da incompatibilidade dos sistemas 
atuais utilizados no TRESC com o Pje. 

Transparência (garantia de acesso às 
informações processuais), 
flexibilidade (descontinuidade de 
sistema próprio e migração para um 
sistema nacional) e integração 
(adoção de sistema nacional). 
 

Após estudos, foi implantado o Mural 
Eletrônico (TSE) e foi suspensa a 
implantação do DJE (TSE). A 
suspensão do DJE decorreu da análise 
da situação operacional, visto que há 
sinalização de aquisição de outro DJE 
pelo TSE e a implantação da versão 
atual, neste momento, exigiria 
treinamento de todas as zonas 
eleitorais do Estado, o que teria que 
ser repetido quando fosse implantada 
a nova versão. 
 

A instalação do Mural Eletrônico (TSE) 
diminuiu muito a necessidade de 
operação de sistemas diversos (com 
digitação manual ou por cópia), 
permitindo, ainda, que o Pje realizasse 
controle automático de prazos e 
registros. Com isso, foi possível 
diminuir a força-tarefa necessária à 
Eleição. A própria decisão de não 
implantar o DJE (TSE), apesar de exigir 
retrabalho de um setor, diminui a 
demanda por realização de 
treinamento específico e atualização 
de plataforma em ano eleitoral, 
contribuindo indiretamente para a 
realização da Eleição. 

Aprimoramento do planejamento 
orçamentário 

O objetivo em questão reveste-se de 
fundamental relevância para a 
estratégia do TRESC, na medida em 
que o orçamento é fundamental para 
a viabilização das iniciativas 
estratégicas do Órgão. No cenário 
atual, de fortes restrições 
orçamentárias, o aprimoramento do 
planejamento orçamentário adquire 
importância ainda maior, no sentido 
de orientar a correta alocação dos 
recursos e, consequentemente, a 
qualidade do gasto público. 

R$ 48.755.330,50 (Custeio, incluindo 
Pleitos Eleitorais e Investimentos). 
 

Constata-se que o objetivo vem sendo 
atingido, na medida em que a meta 
estabelecida (80%) para o indicador 
respectivo foi superada em 10%, 
atingindo o resultado de 88%. Além 
disso, constatou-se evolução no 
Levantamento de Governança 
realizado pelo TCU em 2018, nos 
índices específicos relacionados à 
Governança de Contratações. 
 

O impacto do aperfeiçoamento da 
gestão orçamentária nos resultados 
da gestão é positivo, na medida em 
que ameniza as dificuldades geradas 
pelas restrições atualmente em vigor, 
bem como pelos cortes e 
contingenciamentos orçamentários. 
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Principais ações / programas / 
projetos 

Relevância Valores Aplicados Resultados Impactos 

Auditorias do Processo Eleitoral 

As auditorias do processo eleitoral são 
eventos realizados no mesmo dia das 
eleições, com o objetivo de 
demonstrar o funcionamento e a 
segurança das urnas eletrônicas. 
Nas Eleições 2018, a Resolução 
TSE n. 23.550/2017 normatizou as 
auditorias a serem realizadas, por 
amostragem, por todos os TREs, quais 
sejam: I – em ambiente controlado, a 
auditoria de funcionamento das urnas 
eletrônicas sob condições normais de 
uso (votação paralela) e II – nas seções 
eleitorais, a verificação da 
autenticidade e integridade dos 
sistemas instalados nas urnas.  
Essas duas auditorias assumem 
notável importância em tempos de 
disseminação de notícias falsas pelas 
redes sociais (“fake news”), pois são 
abertas ao acompanhamento do 
público em geral e contam com a 
participação de representantes de 
partidos políticos, da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e do 
Ministério Público, entre outras 
instituições. 
Para conhecimento de toda a 
sociedade catarinense, o TRESC 
informou, em edital nos cartórios 
eleitorais e mediante a divulgação no 
site, com mais de 20 dias de 
antecedência das eleições, o local 
onde seria realizada a auditoria de 
funcionamento das urnas eletrônicas 
por meio da votação paralela. 
Ainda, com antecedência maior que 
20 dias, expediu ofício aos partidos 
políticos, comunicando-os sobre o 
horário e o local onde seria realizado o 
sorteio das urnas que passariam pelas 
auditorias por meio da votação 

Em Santa Catarina, os valores 
monetários aplicados na realização 
das auditorias do processo eleitoral 
foram relacionados à: 
-  filmagem e transmissão da 
cerimônia de sorteio das urnas 
eletrônicas (UEs), no sábado, véspera 
do pleito, pela intranet e internet, e 
pelo canalTRESC no YouTube; 
-  filmagem, gravação e transmissão 
da auditoria das UEs por meio da 
votação paralela, no domingo da 
eleição, pela internet, via canalTRESC 
no YouTube; 
-  aquisição de lanche para as crianças 
convidadas para participarem do 
preenchimento das cédulas de 
votação na cerimônia de sorteio das 
UEs (crianças do Centro Educacional 
Menino Jesus e filhos de servidores do 
TRESC). 
Nas Eleições 2018, não foi realizado 
processo licitatório para a contratação 
de equipe de filmagem (áudio e vídeo) 
para a votação paralela. Por 
orientação da Secretaria de 
Administração e Orçamento (SAO), foi 
utilizado o contrato vigente no TRESC, 
de responsabilidade da Assessoria de 
Comunicação Social (ASCOM). 
Não foram computados valores 
monetários para locação de espaço 
físico para a realização da auditoria 
das urnas por meio da votação 
paralela, em virtude de parceria com o 
TCU para a cessão do espaço. 
Não foram computadas, ainda, 
quantidade de homens/hora de 
servidores envolvidos com os 
trabalhos de auditoria do processo 
eleitoral (servidores da Comissão de 
Auditoria; servidores de outras 

As auditorias do processo eleitoral 
tiveram resultados satisfatórios, tanto 
no primeiro, como no segundo turno 
das eleições: 
-  I) as UEs auditadas quanto ao 
funcionamento sob condições 
normais de uso (votação paralela) 
apresentaram coincidência entre os 
resultados obtidos nos boletins de 
urna e os dos relatórios emitidos pelo 
sistema de apoio à votação – SAV. No 
caso em que ocorreram divergências 
(apenas uma urna no primeiro turno), 
as mesmas foram localizadas na 
filmagem com base no horário da 
votação e solucionadas; 
- II) as auditorias realizadas nas seções 
eleitorais, quanto à verificação da 
autenticidade e integridade dos 
sistemas instalados, tiveram pleno 
êxito nos dois turnos das Eleições 
2018, e comprovaram a autenticidade 
e integridade dos sistemas eleitorais. 
Todo o processo de auditoria da 
votação paralela foi acompanhado 
por auditores externos, contratados 
pelo TSE. 
Os resultados das auditorias do 
processo eleitoral das Eleições 2018 
estão disponíveis nas atas de 
encerramento dos trabalhos, 
rubricadas pela Comissão de Auditoria 
e pelos auditores externos, e 
encontram-se arquivadas Secretaria 
Judiciária do TRESC. 

Embora os resultados das auditorias 
do processo eleitoral tenham sido 
exitosos, parecem não ter contribuído 
efetivamente para o aumento da 
confiabilidade do processo eleitoral 
junto à população em geral, que não 
participou ativamente das auditorias. 
Um inexpressivo número de eleitores 
compareceu ao TCU e às seções 
eleitorais e o número de acessos para 
o acompanhamento da auditoria pelo 
YouTube também foi pequeno (cerca 
de 300 acessos nos dois turnos). 
O impacto do processo de auditoria 
para os TREs é significativo, 
especialmente quando se considera o 
número de servidores dedicados à 
organização e preparação das 
auditorias e, ainda, a sua realização 
nos finais de semana das eleições. 
Especialmente em relação à nova 
auditoria para a verificação da 
autenticidade e integridade dos 
sistemas instalados, introduzida pela 
Res. TSE n. 23.550/2017, houve a 
necessidade de capacitação de 
servidores das ZEs para a sua 
operacionalização que, em Santa 
Catarina, foi feita através de um EaD 
desenvolvido pela Comissão de 
Auditoria, em parceria com a ASCOM 
e a EJESC. Esta auditoria impactou os 
cartórios eleitorais pois agregou mais 
atividades a serem realizadas no 
período eleitoral e, principalmente, no 
domingo das eleições. 
Um impacto positivo no TRESC é a 
participação de crianças de 11 a 14 
anos na cerimônia de sorteio das UEs, 
na véspera do pleito. Elas são 
recepcionadas com um café da 
manhã, assistem a uma apresentação 
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paralela e por meio da verificação da 
autenticidade e integridade dos 
sistemas eleitorais instalados. 
No segundo turno das Eleições 2018, 
foram auditadas 5 urnas eletrônicas 
por meio da votação paralela 
(amostragem superior à requerida 
pela Res. TSE n. 23.550/2017). No 
primeiro e segundo turnos, as 
auditorias aconteceram no edifício 
que abriga o Tribunal de Contas da 
União – TCU, situado à Rua São 
Francisco, 234, no Centro da capital. O 
local foi aberto ao público, das 8 às 17 
horas, e contava com total 
acessibilidade a pessoas portadoras de 
necessidades especiais. Houve 
transmissão simultânea dessa 
auditoria pelo YouTube, no 
canalTRESC. 
As auditorias para a verificação da 
autenticidade e integridade dos 
sistemas instalados nas urnas 
eletrônicas foram feitas em 8 (oito) 
seções eleitorais do interior do Estado, 
sorteadas no sábado, véspera do 
pleito. Essas auditorias ocorreram às 7 
horas e foram realizadas por servidor 
da Justiça Eleitoral, acompanhado 
pelo Juiz Eleitoral, pelo representante 
do Ministério Público, além de outras 
instituições e do público presente nos 
locais. 

unidades do TRESC – ASCOM, STI, 
EJESC; horas de treinamento de 
servidores das zonas eleitorais; horas 
de deslocamento às seções eleitorais; 
etc.). 

sobre as auditorias do processo 
eleitoral e participam do 
preenchimento das cédulas de papel 
que serão utilizadas nas urnas a serem 
auditadas. É uma experiência que tem 
grande significado, pois demonstra, 
pelo trabalho voluntário, o espírito 
participativo e o civismo das crianças. 
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Principais ações / programas / 
projetos 

Relevância Valores Aplicados Resultados Impactos 

Campanha: O Voto é meu. Meu 
futuro. Minha escolha. 

Engajou jovens eleitores no processo 
democrático, levando-os até as urnas 
para o exercício do voto. Além disso, 
esclareceu suas dúvidas sobre o 
processo eleitoral e buscou 
conscientizá-los da importância de 
buscar informações sobre os 
candidatos e o processo eleitoral em 
si. 

R$ 78.292,66 em pacotes de projetos 
gráficos e produção audiovisual, com 
gravação e edição. 
 

110 mil pessoas foram alcançadas pela 
campanha, proporcionando aos 
26.499 jovens menores de 18 anos 
que fizessem a sua primeira inscrição 
eleitoral. 

A inovação da campanha não está só 
no incentivo de jovens eleitores a 
fazerem o título e participarem da 
eleição, mas sim em integrá-los na 
produção da própria campanha. 
Alunos de escolas públicas e 
particulares, além de filhos de 
servidores, foram os protagonistas 
dos vídeos, materiais gráficos, 
materiais para web e redes sociais, 
entre outros produzidos para a 
campanha. No dia da eleição, alguns 
jovens engajaram-se em trabalhos 
realizados pelas Unidades do TRESC, 
ampliando o conhecimento sobre as 
questões eleitorais 

Pesquisa qualidade no atendimento 
ao Cidadão 

Percepção da qualidade dos serviços Não há custos específicos 
Foram recebidos 354 formulários, 
perfazendo um percentual de 87% de 
aprovação dos serviços. 

Permite identificar falhas na prestação 
dos serviços e sua correção. 

Disque-Eleitor 
Melhoria na prestação de serviços ao 
eleitor 

Teleatendimento: R$ 45.868,17 
Linha 0800: R$ 53.710,37 

Atendimento cerca de 15.260 ligações 
relacionadas ao primeiro turno e 
3.767, ao segundo turno. 

Estabelecimento de canal direto de 
comunicação com eleitor, permitindo 
que usufrua dos serviços eleitorais e 
exerça o voto com maior 
tranquilidade. 

Implantação da Política de Segurança 
da Informação (PSI) 

Observância das normas de segurança 
da informação estabelecidas para a 
Justiça Eleitoral. 
Adoção de boas práticas relacionadas 
à proteção da informação (NBR/ISO). 
Aperfeiçoamento de políticas e 
práticas para a efetiva gestão da 
informação. 
 

Segurança, confidencialidade, 
integridade e disponibilidade. 
*Em se tratando de valor monetário, o 
custo foi apenas de homem/hora dos 
servidores envolvidos 
 

Política de Segurança da Informação 
implantada. 
Acompanhamento dos indicadores - 
meta do IA5.2 - Índice de maturidade 
em segurança da informação (67%) 
foi ultrapassada (69,14%). 
Designação de Gestor da Comissão de 
Segurança da Informação. 
Designação de Gestor de Segurança da 
Informação. 
Designação da Equipe de Tratamento 
e Resposta a Incidentes de Redes 
Computacionais (ETIR). 

Repercussão direta no alcance do OE5 
- Aperfeiçoamento da Gestão da 
Informação. 
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Principais ações / programas / 
projetos 

Relevância Valores Aplicados Resultados Impactos 

Campanha: Mesário Universitário  
Plano local de ações visando a 
construção e manutenção de 
parcerias estratégicas. 

Envolver estudantes de cursos de 
graduação em projetos de cidadania, 
proporcionando a conversão de 
trabalhos prestados à Justiça Eleitoral 
em horas de atividade acadêmica 
extracurricular. 

Em 2018 foram trabalhados com 38 
convênios firmados com universidades 
da capital e do interior do 
Estado, multiplicando os benefícios do 
convênio para 41 municípios. 

Mudança de postura dos 
universitários, os quais passam a 
entender a dinâmica da Justiça 
Eleitoral e suas atividades. 

Campanha: Mesário Voluntário 
Fomentar a participação voluntária de 
auxiliares que atuam no dia da eleição 
e ampliar inscritos no portal do eleitor 

Valores por mesário convocado: 
Pagamento do benefício de 
alimentação (R$ 22,00 para almoço e 
8,00 para o lanche)  
Convocação: 
Serviço de entrega de convocação em 
área urbana: R$ 12,32 
Serviço de entrega de convocação em 
área rural: R$ 19,38 
Portal do eleitor: sem custo.  

48,86% foi o resultado alcançado no 
IA3.4 Índice de mesários voluntários 
convocados. 
33,41% foi o resultado alcançado no 
IA3.5 – Índice de convocações através 
do Portal do Eleitor. 

Economia de recursos na convocação 
de mesários que se inscreveram como 
voluntários por meio do Portal do 
Eleitor. 
Ampliação do número de mesários 
universitários cadastrados no Portal 
do Eleitor. 

Campanha: Mulheres na política: Elas 
podem. O país precisa. 

Atividades educativas e formativas, 
relacionadas aos temas de cidadania, 
com inclusão e multiplicação por 
parceiros. 

Trata-se de uma campanha 
esclarecedora, de inclusão, pensada e 
gerada para ressaltar a grandiosidade 
das mulheres e a necessidade de que 
estas passem a integrar a engrenagem 
política de nosso País.  
A soma do orçamento aplicado a essa 
atividade foi de R$ 5.000,00 para 
impressão das cartilhas desenvolvidas 
para a campanha. 

Foram realizados 10 eventos, 
alcançando um público de 2.433 
pessoas. Foram distribuídas cartilhas e 
material de apoio. 

Reflexões e mudanças 
comportamentais, sob a ótica da 
importância de sua participação no 
processo eleitoral representativo. 

Biometria – Integração dos dados Alta não houve valores aplicados 
Foram importadas 345.830 biometrias 
do Instituto Geral de Perícias de SC. 

A identificação biométrica de mais de 
345.830 eleitores nas Eleições 2018, o 
que contribuiu para maior segurança 
do processo eleitoral. Outro impacto é 
a redução de custos, pois torna-se 
desnecessária a coleta biométrica 
desses eleitores. 
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Declaração do Diretor-Geral 

A Direção-Geral do TRESC constitui instância interna de governança. 

No âmbito de sua competência regimental, destacam-se as seguintes 
atribuições da Direção-Geral: planejar, dirigir, orientar, coordenar e 
supervisionar as atividades das unidades orgânicas do Tribunal, aprovando os 
respectivos planos de ação e programas de trabalho, bem como receber, 
transmitir, cumprir e fazer cumprir as decisões do Tribunal e da Presidência. 

A Diretoria-Geral integra o Conselho de Governança Corporativa (CGC), o qual 
possui as seguintes competências: avaliar, orientar e propor sobre a 
governança, as diretrizes e as políticas institucionais; deliberar sobre proposta 
de planejamento estratégico e submetê-la à Presidência do Tribunal; avaliar a 
estratégia da Instituição, monitorando seu desempenho e conformidade, 
podendo promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do 
desempenho institucional; promover o alinhamento das estratégias, das 
diretrizes e das políticas ao interesse público; acompanhar o cumprimento das 
metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, Tribunal Superior 
Eleitoral e Tribunal de Contas da União; promover o envolvimento das partes 
interessadas; promover a comunicação e a integração entre as instâncias de 
governança e de apoio à governança; promover o acompanhamento periódico 
dos riscos estratégicos; analisar e propor a adequação das demandas dos 
órgãos de fiscalização e controle relacionadas à implantação de estruturas, de 
mecanismos e de instrumentos adicionais de governança no âmbito do TRESC; 
promover, no âmbito do TRESC, as boas práticas de governança pública, 
observando seus princípios. 

Por fim, declara-se que o plano de gerenciamento deste Tribunal para o 
exercício 2018 atendeu à legalidade, transparência, confiabilidade das 
informações, eficácia, eficiência e economicidade da gestão do TRESC. 

 

 

 

Declaração do Assessor Especial de Planejamento Estratégico e 
de Eleições 

A Assessoria Especial de Planejamento Estratégico e de Eleições é unidade 
orgânica integrante da Direção-Geral do TRESC e tem por finalidade assessorar 
a execução do planejamento estratégico institucional, coordenar o 
planejamento das eleições, acompanhar a execução das atividades do 
planejamento das eleições, acompanhar a execução das iniciativas e projetos 
estratégicos e o desempenho das metas estabelecidas, contribuindo para o 
alcance dos objetivos estratégicos do TRESC e consequente cumprimento da 
missão institucional. 

Os resultados dos nove objetivos estratégicos do TRESC estão demonstrados 
nas págs. 36 a 44 deste relato integrado. 

Por fim, declara-se o cumprimento satisfatório das metas contidas nos planos 
para o exercício, a legalidade dos atos, a confiabilidade das informações e a 
eficácia, eficiência e economicidade da gestão do TRESC para viabilizar e 
concretizar os objetivos estratégicos de gestão pública em alinhamento com o 
plano estratégico institucional. 

 

Declaração do Secretário de Administração e Orçamento 

A Secretaria de Administração e Orçamento é unidade orgânica integrante da 
Secretaria do Tribunal do TRESC, integra as instâncias internas de apoio à 
governança e compõe o Comitê Permanente de Gestão Estratégica do TRESC.  

A conformidade e a confiabilidade da gestão orçamentária, financeira e 
contábil estão fundamentadas nas informações extraídas dos sistemas 
gerenciais utilizados pela Justiça Eleitoral (SIAFI, SIGEPRO, SGRH, entre outros), 
corroboradas pelas declarações dos demais gestores responsáveis.  

Assim sendo, declara-se que os padrões de gestão deste Tribunal atendem aos 
requisitos de conformidade e confiabilidade das informações prestadas neste 
capítulo. 
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Gestão orçamentária e financeira

Em virtude do lapso temporal entre a elaboração da proposta orçamentária 
(março de 2017) e o início do exercício orçamentário/financeiro de 2018, bem 
como o contingenciamento orçamentário no valor de R$ 820.616,00 
(oitocentos e vinte mil, seiscentos e dezesseis reais), sendo R$ 730.616,00 
(setecentos e trinta mil, seiscentos e dezesseis reais) no orçamento de 
custeios e R$ 90.000,00 (noventa mil reais) no orçamento de investimentos, o 
orçamento de 2018 foi adequado à nova realidade orçamentária/financeira, o 
que resultou em um índice de aderência ao previamente orçado no percentual 
de 70%. 

Da análise da execução orçamentária/financeira das Ações Orçamentárias e 
por Elemento de Despesa, verifica-se que as despesas decorrentes com o 
pagamento das remunerações de Pessoal Ativo, Inativo e Pensionistas Civis, 
dos Benefícios Assistenciais e Assistência Médica  e Odontológica aos 
servidores Ativos, Inativos e Pensionistas Civis e Obrigações Patronais sobre a 
remuneração de Pessoal Ativo, no montante de R$ 181.645.975,00 (cento e 
oitenta e um milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta 
e cinco reais), representou 80,14% das despesas pagas em 2018. 

Com relação à execução orçamentária/financeira do orçamento de custeios 
por elemento de despesa, verifica-se que na Natureza da Despesa 3.3.90.39 e 
3.3.91.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no montante 
liquidado em 2018 de R$ 26.814.677,50 (vinte e seis milhões, oitocentos e 
quatorze mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) estão 
concentrados os gastos desse orçamento. Destaca-se que, nesse Elemento de 
Despesa, estão concentradas as despesas com a manutenção do órgão, dentre 
elas as despesas com locação de imóveis, serviços de limpeza e conservação, 
serviços de vigilância, conexão de internet entre a sede do TRESC e os cartórios 
eleitorais e manutenção predial. 

Houve, em 2018, um acréscimo no nível de gastos com Pessoal Ativo e Custeios 
no valor de R$ 25.244.966,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e 
quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais), em virtude da organização e a 
realização da Eleições de 2018, sendo este valor composto por R$ 
17.999.810,00 (dezessete milhões, novecentos e noventa e nove mil, 

oitocentos e dez reais) com despesas liquidadas e custeio e R$ 7.245.156,00 
(sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais) 
com despesa liquidadas de Pessoal Ativo. 

 

Fonte: SIAFI e Tesouro Gerencial 
 

35.160.785,00
15% 3.749.600,00

2%

6.368.613,00
3%

17.513.294,00
8%

26.461.717,00
12%111.608.527,00

49%

1.355.971,00 0%

25.244.966,00
11%

Programa de Trabalho
Despesas Liquidadas - R$

Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional

Assistência Médica e Odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes - No Estado
de Santa Catarina
Benefícios Obrigatórios aos Servidores - No Estado de Santa Catarina

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de
Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional
Julgamento de causas e gestão administrativa na Justiça Eleitoral – No Estado de Santa 
Catarina
Pagamento de pessoal ativo da União - No Estado de Santa Catarina

Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor - Nacional

Gestão do Processo Eleitoral / Pleitos Eleitorais - Nacional
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35.160.785,00
19%

3.749.600,00
2%

6.368.613,00
4%

17.513.294,00
10%

111.608.527,00
61%

7.245.156,00
4%

Gastos com Pessoal - R$

Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional

Assistência Médica e Odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes - No
Estado de Santa Catarina
Benefícios Obrigatórios aos Servidores - No Estado de Santa Catarina

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de
Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional
Pagamento de pessoal ativo da União - No Estado de Santa Catarina

Gestão do Processo Eleitoral / Pleitos Eleitorais - Nacional

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: SIAFI e Tesouro Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Finalística; 
124.444.491,01

Área de Suporte; 
66.915.968,78

Custos das Áreas Finalísticas e de Suporte 
(R$)
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Como principal desafio tem-se a manutenção das atividades da Justiça Eleitoral 
catarinense frente à limitação orçamentária dos últimos anos, buscando 
preservar a excelência dos serviços prestados por esta Corte à sociedade 
catarinense, adequando a disponibilidade orçamentária à manutenção do 
órgão e à implantação de projetos que tragam benefícios reais. 

Como ação futura destaca-se a implantação dos Planos de Aquisições, que 
visam vincular o orçamento do TRESC ao efetivamente planejado, evitando 
desperdícios. Ressalta-se, também, a iniciativa da administração deste órgão 
em negociar com os fornecedores, principalmente de serviços, a manutenção 
dos preços praticados, ou seja, com a renúncia aos reajustes previstos em 
contrato. 

Com a implantação, em 2018, dos Planos de Aquisições deste Tribunal, cuja 
divisão se dá entre orçamento de custeio e investimento para a manutenção 
do órgão, orçamento de custeio e investimento para as atividades de 
Tecnologia da Informação (TI) e orçamento de custeio de Pleitos Eleitorais, a 

proposta orçamentária para o ano de 2019 foi elaborada seguindo os 
parâmetros definidos nesses Planos, o que resultará, salvo não haja novo 
contingenciamento orçamentário, em uma aderência maior ao planejado. 

Cabe ressaltar que o orçamento para o ano de 2019 está adequado para 
atender às necessidades de manutenção do órgão, sem sobra orçamentária 
relevante para o desenvolvimento de novos projetos. Para ilustrar os efeitos da 
limitação orçamentária em 2019, verifica-se que o orçamento líquido de 
investimento para o ano de 2018 foi de R$ 3.940.843,00 (três milhões, 
novecentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta e três reais) e o orçamento 
inicial para o ano de 2019 é de R$ 694.825,00 (seiscentos em noventa e quatro 
mil, oitocentos e vinte e cinco reais), ou seja, uma redução de 82,37%.  

Verifica-se, também, que o orçamento de custeios para o ano de 2019 foi 
acrescido, em relação ao mesmo orçamento de 2018, em R$ 566.266,00 
(quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais), ou seja, 
2,35%.

 

 

Evolução da Execução Orçamentária da Despesa por Fu nção (R$)  

Descrição da 
Função 

Função 

Empenhado Liquidado Pago 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Previdência 
Social 

09 26.145.575,00 28.449.209,00 32.497.206,00 35.210.785,00 26.095.575,00 28.377.418,00 32.467.206,00 35.160.785,00 26.095.575,00 28.377.418,00 32.467.206,00 35.160.785,00 

Judiciária 02 142.632.841,00 164.729.555,00 163.825.465,00 194.684.686,00 139.031.096,00 164.386.527,00 163.132.603,00 192.302.688,00 137.505.729,00 162.800.371,00 162.640.944,00 191.498.034,00 

TOTAL 168.778.416,00 193.178.764,00 196.322.671,00 229.895.471,00 165.126.671,00 192.763.945,00 195.599.809,00 227.463.473,00 163.601.304,00 191.177.789,00 195.108.150,00 226.658.819,00 
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Detalhamento das Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 
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Gestão de pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
12 12

82

132

57

103

116

1

60

28

65

41

3 7

Analista Judiciário Técnico Judiciário Agente
Administrativo

Requisitado

CARGO x QUANTIDADE x FAIXA ETÁRIA

Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos Acima de 60 anos

a) R$ 0,01 a 10.000,00 b) R$ 10000,01 a 20.000,00 c) acima de R$ 20.000,01 SOMA

Analista Judiciário - 96 97 193
Técnico Judiciário 46 233 8 287
Analista Judiciário 2 - - 2
Técnico Judiciário 2 - - 2
Analista Judiciário 13 - - 13
Técnico Judiciário 21 - - 21

REQUISITADO Analista Judiciário 1 - - 1
85 329 105 519

QUANTITATIVOS DE CARGOS x REMUNERAÇÃO POR FAIXA SAL ARIAL

CARGOS

SOMA

CARGO EFETIVO CONCURSO

LOTACÃO PROVISÓRIA

REMOVIDO

Outros tribunais Sede Zonas Eleitorais

Servidor sem 

Lotação 

(licenciado)

Soma

47 235 195 4 481
17 91 83 2 193
30 144 112 2 288
- 5 6 - 11
- - 1 - 1
- 3 - - 3
- 2 5 - 7
- 23 29 - 52
- 8 11 - 19
- 15 18 - 33
- 1 177 - 178
- 1 - - 1
- - 177 - 177

47 264 407 4 722

 QUANTITATIVOS DE CARGOS X TIPOS DE LOTAÇÃO

SOMA

Analista Judiciário
Técnico Judiciário

Agente Administrativo
Analista Judiciário
Técnico Judiciário

Analista Judiciário
Técnico Judiciário

Analista Judiciário
***

CARGO EFETIVO CONCURSO

LOTACÃO PROVISÓRIA

REMOVIDO

REQUISITADO

Cargos

F M Soma Perc Fem Perc Masc
218 263 481 30,19% 36,43%
96 97 193 13,30% 13,43%

122 166 288 16,90% 22,99%
6 5 11 0,83% 0,69%
- 1 1 0,00% 0,14%
1 2 3 0,14% 0,28%
5 2 7 0,69% 0,28%
19 33 52 2,63% 4,57%
9 10 19 1,25% 1,39%
10 23 33 1,39% 3,19%

120 58 178 16,62% 8,03%
- 1 1 0,00% 0,14%

120 57 177 16,62% 7,89%
363 359 722 50,28% 49,72%

Analista Judiciário
***

CARGOS

SOMA

Analista Judiciário
Técnico Judiciário

REMOVIDO
Analista Judiciário
Técnico Judiciário
REQUISITADO

QUANTITATIVO DE CARGOS X GÊNERO

CARGO EFETIVO CONCURSO
Analista Judiciário
Técnico Judiciário

LOTACÃO PROVISÓRIA
Agente Administrativo
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Estabeleceu o entendimento 
e a documentação a serem 

adotados nas averbações de 
tempo de serviço para fins 

de disponibilidade, em 
conformidade com as 

normas regentes

PAE n. 38.949/2018

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

É permanentemente atualizada na intranet do Tribunal a legislação relativa a 
direitos e deveres dos servidores, e foram publicadas diversas notícias no 
exercício de 2018 para a sua ampla divulgação. 

 

 

P
R

O
C

ES
SO

S 
A

N
A

LI
SA

D
O

S 
(5

1
)

Averbação (20)

Remoção (22)

Aposentadoria (6)

Concessão de pensão (2)

Reversão de cota parte (1)

AVALIAÇÕES DA CONFORMIDADE LEGAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE 
PESSOAS 

Controle e 
acompanhamento da 

entrega das declarações 
de bens e renda

Registros de 
informações no 

Sistema e-Pessoal 
do TCU

Acompanhamento de 
concessões de 

benefícios e licenças

AFONIA AUDITIVA DISTROFIA MOTORA VISUAL - SOMA
1 1 1 6 3 469 481
- - - - 1 192 193
1 1 1 6 2 277 288
- - - - - 11 11
- - - - - 1 1
- - - - - 3 3
- - - - - 7 7
- - - - - 52 52
- - - - - 19 19
- - - - - 33 33
- - - - - 178 178
- - - - - 1 1
- - - - - 177 177
1 1 1 6 3 710 722

REQUISITADO
Analista Judiciário

***
SOMA

Agente Administrativo
Analista Judiciário
Técnico Judiciário

REMOVIDO
Analista Judiciário
Técnico Judiciário

QUANTITATIVOS DE CARGOS X DEFICIÊNCIA
Cargos

CARGO EFETIVO CONCURSO
Analista Judiciário
Técnico Judiciário

LOTACÃO PROVISÓRIA
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Ocorreu diminuição no quantitativo de servidores efetivos em função da 
vacância de 6 (seis) cargos por aposentadorias, 3 (três) por posse em cargo 
inacumulável, 1 (um) por exoneração e 1 (um) por falecimento, tendo havido 
mais egressos do que ingressos, ante a impossibilidade de provimento de 
cargos efetivos no âmbito da Justiça Eleitoral, determinada pela Portaria TSE n. 
671, de 13.9.2017, alterada pelas Portarias TSE n. 574, de 3.7.2018, e n. 1.091, 
de 12.12.2018. 

Considerando a totalidade de cargos vagos (dos quais hoje apenas 6 são 
passíveis de provimento) e tendo em vista a inexistência de concurso público 
em vigência — com exceção de um, destinado à especialidade “Arquitetura”, a 
fim de minimizar em curto prazo o déficit de força de trabalho, foram realizadas 
tratativas para aproveitamento dos candidatos aprovados no Concurso Público 
n. 1/2017 realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.  

Estima-se que, com essa providência, em 2019 será possível suprir os claros de 
lotação existentes nas zonas eleitorais, sendo providos os cargos que restaram 
vagos nos cartórios eleitorais com a conclusão dos concursos de remoção 
homologados em fevereiro de 2019.  

 

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas 

Diante do cenário restritivo quanto ao incremento da força de trabalho, lançou-
se mão de estratégias de alocação de pessoal, tais como a classificação das 

zonas eleitorais de acordo com um sistema de pontuação que permite 
identificar aquelas mais críticas e, portanto, com prioridade para recebimento 
de servidores, e a formação de equipes de apoio e forças-tarefas compostas 
por servidores deslocados em caráter temporário para unidades com 
atividades consideradas críticas. 

Procurou-se, ainda, prover unidades com necessidade de servidores em áreas 
especializadas, por meio da abertura de concurso público para o cargo de 
Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Arquitetura (concluído em 
2017 e prorrogado por mais 2 anos em 2019) e, na ausência de previsão 
orçamentária para realização de concurso, pela iniciativa de redistribuir um 
cargo vago, para receber um cargo ocupado de Analista Judiciário - Área de 
Apoio Especializado – Medicina (tramitando). 

Além das 100 (cem) vagas permanentes de estágio, distribuídas entre a Sede e 
os cartórios eleitorais, em 2018 foram disponibilizadas 160 (cento e sessenta) 
vagas aos cartórios durante o período de revisão eleitoral, 105 (cento e cinco) 
vagas durante o período eleitoral, bem como 20 (vinte) vagas, de abril a 
novembro, por meio de convênio realizado com a ALESC.  

Para 2019 foram liberadas 140 (cento e quarenta) novas vagas de estágio para 
atender à revisão eleitoral, uma vez que as vagas de estágio relativas às 
eleições 2018 deixaram de existir. Além dessas vagas, em 2019 os cartórios 
eleitorais passaram a contar com o apoio de 66 (sessenta e seis) estagiários, 
mediante a celebração de convênios com prefeituras e instituições de ensino.
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Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista), evolução dos últimos anos e justificativa para o aumento/diminuição 

Do Demonstrativo das Despesas com Pessoal, verifica-se variação expressiva de valor no item Adicionais “Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade” e 
“Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade”, comparados os dados apresentados em 2017 com os do exercício 2018, em decorrência do acréscimo 
das despesas em ano eleitoral, em especial com o pagamento de serviço extraordinário aos servidores. 

Quanto ao item Benefícios Assistenciais e Previdenciários “Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade”, informa-se que os valores constantes 
apresentam variação expressiva de valor em decorrência de pagamento de Auxílio-alimentação para requisitados. 

 

Tipologias/ Exercícios 
 Vencimentos e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas de 

Exercícios 
Anteriores  

 Decisões Judiciais   Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2018 0,00 0,00 11.811.510,91 0,00 124.432,82 0,00 0,00 0,00 0,00 11.935.943,73 

2017 0,00 0,00 11.978.886,31 0,00 56.829,76 0,00 0,00 0,00 0,00 12.035.716,07 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade (*) 

Exercícios 
2018 74.680.005,88 10.528.027,51 7.556.825,15 10.592.879,42 8.468.609,30 3.312.192,03 775.418,00 165.453,56 0,00 116.079.410,85 

2017 68.718.226,56 10.563.123,60 7.134.976,33 5.302.242,38 6.769.334,80 3.065.267,77 934.455,36 357.005,75 0,00 102.844.632,55 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade (*) 

Exercícios 
2018 0,00 817.592,42 86.486,31 1.159.768,91 448.475,33 35.838,72 317.071,24 66.602,54 0,00 2.931.835,47 

2017 0,00  849.291,15 91.182,00 46.460,31 305.821,02 1.263,86 377.839,33 57.202,32 0,00 1.729.059,99 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Demonstrativo de Pagamento do Sistema Folha SGRH do TRE-SC (ano 2017) 
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Quanto ao item Adicionais “Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade” e “Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade”, informa-se que 
os valores constantes apresentam variação expressiva de valor em decorrência de ano eleitoral.  

Quanto ao item Benefícios Assistenciais e Previdenciários “Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade”, informa-se que os valores constantes 
apresentam variação expressiva de valor em decorrência de pagamento de auxílio-alimentação para requisitados. 

 

Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia: gratificação de desempenho, progressão funcional, estágio probatório, tabela de remuneração, 
percentual de cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos, detalhes sobre a igualdade de oportunidades na UPC

Tem-se consciência de que a política de avaliação 
de desempenho possui um papel importante para 
o desenvolvimento de uma cultura voltada para 
resultados, já que o alinhamento de objetivos 
individuais e das equipes às metas da organização 
implica o maior envolvimento dos servidores, que 
passam a se sentir pessoalmente responsáveis 
pelo desempenho da organização. 

A alteração da forma atualmente utilizada para 
avaliação de desempenho é um projeto para os 
próximos exercícios, com início dos estudos 
previsto para logo após a conclusão da primeira 
etapa de implantação da Gestão por 
Competências na sede do Tribunal. Dentre as 
propostas, está a realização de avaliação 
periódica de desempenho para a totalidade dos 
servidores, independentemente do estágio na 
carreira. 

Hoje, a avaliação de desempenho, no modelo 180 
graus, compreende a autoavaliação do servidor 
(peso 1) e a avaliação do superior imediato (peso 
2), com sistema de pontuação de 0 a 3 em 
questões objetivas, nas quais o servidor e sua 
chefia imediata avaliam assiduidade, disciplina, 
iniciativa, produtividade e responsabilidade, bem 

como abre espaço para avaliação da lotação e a 
necessidade de capacitação. A avaliação de 
desempenho é realizada anualmente com a 
finalidade de verificar a aptidão do servidor para 
o exercício das atribuições do cargo efetivo, no 
período do estágio probatório, bem como para 
subsidiar a concessão de progressão funcional e 
promoção. Em 2018, 39 servidores foram 
promovidos e 270 servidores progrediram na 
carreira. 

A avaliação do servidor no período de estágio 
probatório é realizada em 4 (quatro) etapas: ao 
término do 6º mês, 12º mês, 24º mês e 32º mês, 
contadas a partir do início do exercício no cargo. 
Em 2018, 11 servidores tiveram homologada a 
conclusão da Avaliação de Desempenho durante 
o Estágio Probatório. 

No tocante ao tópico tabela de remuneração, 
informa-se que este Tribunal, em conformidade 
com a Resolução CNJ n. 102/2009 e suas 
alterações posteriores, publica no seu sítio as 
informações relativas à estrutura remuneratória, 
quantitativos de cargos, relação de servidores e 
detalhamento da folha de pagamento 
(http://www.tre-

sc.jus.br/site/transparencia/despesas-e-outras-
informacoes/anexo-iii-estrutura-
remuneratoria/index.html), promovendo, dessa 
forma, a transparência da gestão e mecanismo de 
controle social. 

A Lei n. 11.416/2006 determina no art. 5º, § 1º, 
que 80% das funções comissionadas deverão ser 
exercidas por servidores integrantes do quadro 
de pessoal do Poder Judiciário. Para o percentual 
restante poderão ser designados servidores 
efetivos de outras carreiras ou que sejam titulares 
de empregos públicos.  

Assim, no quesito de percentual de cargos 
gerenciais ocupados por servidores ativos, pode-
se notar que o TRESC tem observado a norma, 
pois, no dia 31 de dezembro de 2018, dos 35 
(trinta e cinco) cargos em comissão existentes no 
TRESC (CJs), 34 (trinta e quatro) eram ocupados 
por servidores efetivos do quadro de pessoal do 
próprio Tribunal e 1 (um) era ocupado por uma 
servidora do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, em exercício provisório neste Tribunal, 
ocupante do cargo de Analista Judiciário, Apoio 
Especializado, Psicologia. Além disso, todos os 
servidores ocupantes dos cargos de Chefe de 
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Cartório (1º grau) e Chefe de Seção (2º grau), 
ambos de nível FC-6, são servidores de carreira da 
Justiça Eleitoral, do quadro de pessoal deste 
TRESC ou removidos de outros Regionais 
Eleitorais. 

O bom desempenho da organização está 
intimamente ligado à valorização das pessoas que 
nela atuam, havendo trabalhado intensamente 
no exercício 2018 para propiciar a igualdade de 
oportunidade a todos os seus servidores, seja por 
meio da mediação e gestão de conflitos, da escuta 
ao servidor e do estabelecimento de canal direto 
com a SGP, da execução das etapas da gestão por 
competência, do levantamento anual das 
necessidades de capacitação, das políticas de 
saúde e qualidade de vida no trabalho, da 
realização periódica de pesquisa de clima e da 
promoção de ações para a melhoria do clima 
organizacional. 

 

Capacitação: estratégia e números 

O Plano Anual de Capacitação e 
Desenvolvimento/PACD 2018 foi desenvolvido 
com base no levantamento de necessidades de 
capacitação dos servidores e contou com a 
participação direta das unidades orgânicas. Foi 
dividido nas seguintes modalidades: 

Cursos presenciais: in Company, externo e 
instrutoria interna (ministrado por servidores do 
Tribunal). 

Cursos a distância (Ead): interno (construído e 
desenvolvido pelo TRESC e disponibilizado no 

ambiente Moodle) e externo (contratado no 
mercado).  

 

 

 

Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina 
(EJESC)

 

 

Foi mantida a política de disponibilização de 
cursos no ambiente de Educação a Distância 
originalmente ministrados presencialmente. 
Nesses moldes, foram mantidos abertos os 
cursos: Atualização em Processo Penal, Direito 
Constitucional e no Novo Código de Processo 
Civil até o mês de maio de 2018 e Excelência no 
Atendimento ao Cliente, Media Training e 
Biometria – Novos colaboradores ao longo de 
todo o ano, flexibilizando a participação dos 
servidores a qualquer tempo, sem prazo de 
finalização.  

O desenvolvimento do Curso de Práticas 
Cartorárias: atos processuais foi finalizado e 
houve a aplicação de duas turmas. Esse curso foi 
pioneiro no uso de interações desenvolvidas com 
o software de desenvolvimento de artefatos 
educacionais H5P, tendo sido bastante elogiado 
pelo uso de interações significativas, o que tornou 
os treinamentos mais práticos, interativos e 
didáticos. De acordo com os estudantes, o uso 

R$ 593.677,00 de 
Orçamento para 

Capacitação

R$ 587.560,36 foram 
utilizados em Ações 

de Capacitação

R$ 69.719,00 para 
Auxílio Bolsa-

Estudos

R$ 38.928,00 para 
Cartão Alimentação

107 Ações de Capacitação com 3.671 
participações

81 presenciais

•32 in Company

•49 externos (19 na 
Capital)

26 a distância

•21 internos

•5 externos

45 •turmas de capacitação

869 •horas de treinamento

1.253 •alunos capacitados
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das interações colaborou com a aprendizagem de 
conteúdos com grau de dificuldade maior – como 
a contagem de prazos. Nessa esteira, o Curso de 
Práticas Cartorárias II – processo crime também 
fez uso de interações significativas, sendo bem 
avaliado pelos seus participantes. 

Foram atualizados os conteúdos dos cursos 
Análise de Prestação de Contas Anuais e 
Aplicação do Fundo Partidário – participação das 
mulheres em virtude de alterações na legislação.  

 

Curso Aplicação do Fundo Partidário – 
participação das mulheres 

 

 

Os cursos de Gestão Documental e Formação de 
Tutores foram totalmente reformulados, em 
virtude de constarem como contrapartida do 
TRESC para a realização de cursos de Libras pela 
Fundação Catarinense de Educação Especial – 
FCEE. 

Foram iniciados estudos para aplicar nova 
identidade visual no ambiente virtual de 

aprendizagem, de modo a compatibilizá-lo com a 
última versão do Sistema de Gerenciamento de 
Aprendizagem, a ser instalada no decorrer de 
2019 em virtude de obsolescência de vários 
componentes. O ambiente de EAD na internet 
sofreu atualização entre o primeiro e o segundo 
turno das eleições em virtude de aplicação de 
atualizações de segurança. 

Principais desafios e ações futuras 

Um dos desafios superados em 2018 foi a 
instituição de uma nova modalidade de plano de 
saúde aos servidores e dependentes do Tribunal, 
cujos trabalhos foram efetivados no âmbito da 
Coordenadoria de Pessoal da Secretaria de 
Gestão de Pessoas.  

A nova modalidade do plano de saúde, cuja 
principal alteração ocorreu na natureza da 
contratação, de custo operacional (modalidade 
em que o Tribunal e os beneficiários são 
responsáveis pela quitação de todos os 
procedimentos realizados pelo plano de saúde) 
para pré-pagamento (modalidade em que há um 
custo mensal definido e diversas opções de plano 
de saúde aos beneficiários, tais como: tipo de 
acomodação,  abrangência territorial e 
percentuais de participação, totalizando doze 
modalidades) representou uma maior segurança 
aos beneficiários e ao próprio Tribunal, pois, a 
partir da adoção da nova modalidade, passou-se 
a ter uma concreta previsão mensal de custos 
com o plano de saúde, o que não ocorria no plano 
anterior.  

As problemáticas referem-se à motivação de seus 
servidores; à prestação de serviço de excelência e 
à resolução de conflitos. 

Os grandes desafios enfrentados em 2018 — ano 
eleitoral — foram manter a eficiência no 
funcionamento de todas as atividades do 
Tribunal, apesar da redução do quadro de pessoal 
resultante do corte orçamentário, e promover a 
sensibilização e a liberação dos servidores para 
participar das forças tarefas programadas para 
viabilizar o pleito eleitoral. 

Tem-se como norte, ainda, a necessidade 
constante de aprimorar seus sistemas 
informatizados, de forma a propiciar aos 
executores das atividades maior celeridade, 
menos riscos e resultado para administração 
pública. 

Um dos grandes desafios é a conclusão e a 
manutenção do Programa de Gestão por 
Competências, instituído pela Portaria 162/2018, 
o qual abarca três grandes projetos: (a) Gestão 
por Competência, constituído pelo mapeamento 
de atividades, mapeamento de competências, 
levantamento do Perfil da Unidade e 
levantamento do Perfil do Servidor; (b) 
Dimensionamento da Força de Trabalho; e (c) 
Levantamento das Ocupações Críticas; todos com 
implantação iniciada em 2018 e previsão de 
conclusão, na sede do Tribunal, em meados de 
julho de 2019, com posterior expansão para as 
zonas eleitorais. 

Espera-se que em 2020 estejam implementados 
o mapeamento das competências e dos 

Disponível nos sites do 
TRESC e do TSE

526 inscrições

256 certificados
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Leis n. 8.666/1993 e n. 10.520/2002; LC n. 123/2006

Decretos do Poder Executivo

Resoluções do CNJ e do TSE

Portarias P/TRESC n. 120/2016, n. 093/2017, n. 094/2017 
e n. 235/2018

processos de trabalho, além da seleção e 
alocação de servidores por perfil e competências.  

Ainda, estima-se que seja iniciado o estudo de 
implantação da avaliação de desempenho por 
competências e a implantação das trilhas de 

aprendizagem por competências em substituição 
ao plano de capacitação e desenvolvimento de 
servidores-PACD. 

A implantação desses projetos trará grande 
ganho para a Administração na medida em que 

servirá de subsídio para a tomada de decisão e 
servirá como base técnica para a proposição de 
mudanças estruturais avaliadas como necessárias 
pela Administração.

 
Gestão de licitação e contratos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalhamento dos gastos 
 

Especificação dos tipos de serviços contratados para o funcionamento administrativo: 

- Serviços de mão de obra terceirizada (limpeza e conservação, vigilância presencial, telefonista, copeiragem, operador de máquina reprográfica, operador de 
empilhadeira, conservação de urnas eletrônicas, auxiliar de almoxarife, motorista, jardinagem, jornalista, designer gráfico, técnico de áudio e vídeo, manutenção 
predial, suporte a usuários de TI); 

- Manutenção de equipamentos (elevadores, aparelhos de ar-condicionado, central telefônica, empilhadeiras, portões, softwares e equipamentos de informática); 

- Locação de imóveis; 
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- Locação de equipamentos (outsourcing de impressão, grupo-gerador); 

- Demais contratações contínuas (vigilância eletrônica, concessão de estágios, transporte rodoviário de cargas, coleta e destino final de resíduos infectados, acesso à 
internet, serviços de telefonia fixa e móvel, serviços de comunicação de dados (backbone), fornecimento de passagens aéreas, veiculação de publicações legais, seguro 
predial e de urnas, seguro de veículos, serviços postais, clipagem, cobertura fotográfica, gravação das sessões e eventos, serviço médico-hospitalar e laboratorial, 
serviços de operacionalização de sistema informatizado para que empresas credenciadas forneçam combustíveis e prestem serviços de manutenção de veículos, 
lavação de toalhas, serviços gráficos, assinatura de TV a cabo, fornecimento de carimbos, crachás, água mineral, livros, faixas e banners). 

 

 

    

    

    

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES, SUA ASSOCIAÇÃO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E JUSTIFICATIVAS PARA ESSAS CONTRATAÇÕESCONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES, SUA ASSOCIAÇÃO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E JUSTIFICATIVAS PARA ESSAS CONTRATAÇÕESCONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES, SUA ASSOCIAÇÃO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E JUSTIFICATIVAS PARA ESSAS CONTRATAÇÕESCONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES, SUA ASSOCIAÇÃO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E JUSTIFICATIVAS PARA ESSAS CONTRATAÇÕES    

Número do 
Contrato 

ObjetoObjetoObjetoObjeto    Alinhamento EstAlinhamento EstAlinhamento EstAlinhamento Estratégicoratégicoratégicoratégico    Nota ExplicativaNota ExplicativaNota ExplicativaNota Explicativa    

080/2018 
 
 

Prestação de serviços de apoio à realização das Eleições de 
2018, mediante o recrutamento, alocação e gestão de 
postos de trabalho especializados (Técnicos de Apoio ao 
Voto Informatizado – TAVIs) para atuação nos cartórios 
eleitorais. 

- Garantia dos direitos de cidadania (OE1); 
- Celeridade e produtividade na prestação 
jurisdicional (OE4). 
 

A contratação de empresa especializada em recrutamento, alocação e 
gestão de postos de trabalho é entendida pela Justiça Eleitoral como 
sendo a solução mais adequada para a disponibilização de um grande 
número de profissionais para atuar durante um período restrito. 

086/2018 
 

Prestação dos serviços de transporte (distribuição e 
recolhimento) de urnas eletrônicas e materiais eleitorais 
aos locais de votação/apuração e coleta de envelopes de 
segurança contendo as mídias com o resultado das Eleições 
2018. 

- Garantia dos direitos de cidadania (OE1); 
- Fortalecimento da segurança e da transparência do 
processo eleitoral (OE3);  
- Aprimorar continuamente o processo eleitoral 
(INI3). 

A contratação do serviço de transporte de urnas e demais materiais 
eleitorais justifica-se para possibilitar a entrega simultânea das urnas e 
cabinas de votação na véspera do pleito, em exíguo período de tempo, a 
fim de que estejam disponíveis aos mesários de todas as seções eleitorais 
de Santa Catarina às 7 horas da manhã no 1º turno e no 2º turno, quando 
se inicia a instalação das seções eleitorais.  
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041/2014    
    
 

Prestação de serviço de concessão de estágios, por meio de 
agente de integração, a estudantes regularmente 
matriculados e com frequência efetiva em cursos 
vinculados ao ensino público ou particular, 
profissionalizantes ou não, de nível médio e/ou superior 
legalmente reconhecidos, cujas áreas de conhecimento 
estejam diretamente relacionadas às atividades, 
programas, planos e projetos desenvolvidos pelo 
Contratante. 

- Celeridade e produtividade na prestação 
jurisdicional (OE4);  
- Aperfeiçoamento da gestão de pessoas (OE6). 
 

Os serviços de agenciamento integrador de estágio são relevantes, haja 
vista a especialização no ramo, direcionando o trabalho dos servidores do 
TRESC às atividades específicas das atribuições de seus cargos, sendo que 
a seleção, constituição do termo de compromisso de estágio, 
manutenção, renovação e substituição de estagiários é essencial à 
continuidade da prestação dos serviços da Justiça Eleitoral. 

056/2015 
 

Prestação de serviços especializados e continuados de 
limpeza e conservação e de copeiragem, com fornecimento 
de materiais e disponibilização de equipamentos, para o 
prédio sede e anexos I e II do TRESC. 

- Incrementar ações para desenvolver o Programa de 
Qualidade de Vida (INI6.2); 
- Promoção da saúde e da qualidade de vida no 
trabalho (SGP-OE3).  
 

Os serviços especializados de limpeza e conservação e de copeiragem 
consistem em atividade acessória da Justiça Eleitoral de Santa Catarina e 
traduzem-se em uma necessidade continuada para o bom funcionamento 
das suas Unidades. A sua execução indireta é recomendada pela 
conveniência e economia, bem como pelo fato de não abranger 
atribuições que figuram entre aquelas inerentes às especialidades 
constantes do quadro de pessoal do TRESC. 

001/2014 
 

Prestação de serviços de implantação, operação, 
manutenção e gerência da rede de comunicação 
multimídia do TRESC, abrangendo a Sede do Tribunal e seus 
respectivos cartórios eleitorais, as centrais de atendimento 
ao eleitor e seus anexos, formando o "backbone 
secundário" da Justiça Eleitoral catarinense. 

- Manter enlace de dados adequados às demandas 
dos cartórios (AE 03); 
- Aumentar a disponibilidade dos serviços essenciais 
(AE04); 
- Manter parque tecnológico atualizado (AE06); 
- Implantação de infraestrutura e configuração de 
equipamentos para atendimento ao projeto de 
atendimento biométrico (IN27). 

Grande parte dos serviços prestados pelas unidades da Justiça Eleitoral 
são apoiados por sistemas computacionais, tais como PJE, ELO, PAE, 
CAND, ROTAS, SPCE, entre outros. O funcionamento desses sistemas 
depende majoritariamente da interligação de rede de longa distância 
entre os computadores dos usuários e os equipamentos-servidores 
hospedados nos Datacenters do TRESC e do TSE, conexão esta 
estabelecida por meio de enlaces de dados. 

110/2013 e 
101/2018 

Prestação de serviços de vigilância presencial, desarmada, 
para a sede do TRESC, Anexo I e cartórios eleitorais de São 
José/Arquivo. 

- Fortalecimento da segurança e da transparência do 
processo eleitoral (OE3). 
 

A contratação de serviços de segurança é necessária para proteger todo o 
patrimônio móvel e imóvel da sede do TRESC, garantindo um ambiente de 
trabalho seguro e preservando a incolumidade física dos servidores, 
colaboradores, autoridades e do público que se utilizam daquelas 
dependências. 

106/2016 
 

Prestação de serviços especializados e continuados de 
suporte a usuários de TI, sendo composto, em linhas gerais, 
pelo serviço de suporte técnico aos usuários (service desk), 
pela manutenção de equipamentos e infraestrutura e pelo 
auxílio no controle de ativos de TI, assim como pela 
supervisão do atendimento. 

O alinhamento estratégico refere-se aos seguintes 
objetivos, ações e iniciativas estratégicas:  
- Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da 
Informação (OE9); 
- Satisfação dos usuários de TIC (RE1); 
- Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC (RE2); 
- Migração do sistema operacional e centralização da 
autenticação dos usuários dos cartórios eleitorais 
(IN13); 
- Substituição de nobreaks na sede do TRESC (IN16); 
- Implantação de infraestrutura e configuração de 

O TRESC possui em torno de 75% de seus serviços vinculados a sistemas 
exclusivos da Justiça Eleitoral, ou seja, desenvolvidos internamente, seja 
pela equipe do TSE ou do TRESC. O modelo de execução dos serviços com 
a prestação de suporte em ambiente externo traria prejuízos à agilidade 
que se deseja para a prestação dos serviços de suporte aos usuários. Por 
esses fatores, optou-se pela implantação de solução onde a contratada 
realize os serviços em ambiente interno e controlado pelos servidores do 
TRESC. 
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equipamentos para atendimento ao projeto de 
atendimento biométrico (IN17); 
- Manter parque tecnológico atualizado (AE06). 

115/2016 
 
 

Prestação dos serviços de manutenção predial corretiva e 
preventiva em instalações hidrossanitárias, de alvenaria, 
elétrica e serviços gerais, com operação de sistema de 
recebimento de requisições de serviços, nos Edifícios Sede 
e Anexos I e II deste Tribunal (Florianópolis), no Depósito 
de Urnas, Depósito de Móveis e no Almoxarifado (São José), 
nos 105 (cento e cinco) cartórios eleitorais de todo o Estado 
de Santa Catarina e, eventualmente, nos  demais imóveis 
que estiverem sendo utilizados pelo TRESC. 

Considerando que se trata de atividade de suporte, 
não há alinhamento direto a nenhum objetivo, mas 
o mesmo constitui o meio para atingimento da 
estratégia de organização. 
 

Manutenção das instalações e equipamentos em condições de 
atendimento aos serviços e no intuito de sempre melhor atender 
demandas de manutenção inerentes a qualquer edificação utilizada pela 
Justiça Eleitoral. 
 

027/2015 
 

Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos. 

- Garantia dos direitos de cidadania (OE1); 
- Fortalecimento da segurança e da transparência do 
processo eleitoral (OE3);  
- Aprimorar continuamente o processo eleitoral 
(INI3). 
 

Imprescindibilidade dos serviços de postagem para o envio, com a devida 
tempestividade e/ou urgência, conforme o caso, de correspondências a 
qualquer endereço no território nacional, originárias tanto da Sede do 
TRESC quanto dos 105 cartórios eleitorais do Estado. A ECT é a única 
empresa no mercado, controlada pela União, que presta os serviços acima 
mencionados, em conformidade com o art. 21, X, da Constituição Federal. 

4.376.793,78

3.514.552,90

1.753.839,31

1.672.042,14

1.399.376,50

1.279.631,08

1.263.597,30

1.054.102,87

960.391,80

29.548.060,32

Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade (R$)* 

Contrato n. 080/2018 (Técnicos de Apoio ao Voto Informatizado – TAVIs) 

Contrato n. 086/2018 (transporte de urnas eletrônicas e materiais eleitorais)

Contrato n. 041/2014 (concessão de estágios, por meio de agente de integração)

Contrato n. 056/2015 (limpeza e conservação e serviços de copeiragem)

Contrato n. 001/2014 (rede de comunicação multimídia)

Contratos n. 110/2013 e 101/2018 (vigilância presencial, desarmada)

Contrato n. 106/2016 (suporte a usuários de TI)

Contrato n. 115/2016 (manutenção predial corretiva e preventiva)

Contrato n. 027/2015 (serviços e venda de produtos)

Demais contratações

*Dados individualizados em http://www.tre-sc.jus.br/site/transparencia/contas-publicas/index.html 
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Contratações diretas

As despesas contratadas por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, incisos 
I e II (dispensa pelo valor), somam R$ 202.447,09. 

A partir de 19 de julho de 2018, o limite da dispensa de licitação para tais 
dispositivos foi elevado para R$ 17.600,00, em razão da entrada em vigor, 
naquela data, da atualização dos valores estabelecidos no art.23, incisos I e II, 
do caput da Lei n. 8.666/1993, por meio do Decreto n. 9.412/2018, fato que 
contribuiu para elevação do volume de contratações nessa modalidade: 

Água mineral (49 
aquisições para Cartórios 

Eleitorais); 34.284,00

Locação de 
veículos para 

uso nas 
Eleições 2018; 

17.442,11
Modificações em divisórias móveis 

das salas de treinamento; 16.524,87

Comunicação visual; 
15.600,00

Baterias de 
empilhadeiras; 

12.553,00

Eletrodomésticos; 
11.695,49

Projeto de prevenção de 
incêncio - Depósito de urnas; 

10.500,00

CONTRATAÇÕES DIRETAS SUPERIORES A 
R$ 10.000,00, QUE JUNTAS SOMAM R$ 118.599,47

Locação para abrigar 
Cartório Eleitoral (8 

locações - valor 
anualizado) - 24, X; 

385.705,08; 68%

Locação temporária 
para as Eleições 2018 
(6 locações) - 24, X; 

92.428,00; 16%

Aquisição de duas unidades de 
backup, padrão LTO-7 - 24, IV; 

67.279,85; 12%

Manutenção contínua em empilhadeiras (valor 
anualizado) - 24, V; 14.400,00; 2%

Adequação da calçada dos Cartórios Eleitorais 
de Joinville/SC - 24, V; 9.474,90; 2%

CONTRATAÇÕES DIRETAS, COM FULCRO NO ART. 24, INCISOS IV, V E X, 
NO TOTAL DE R$ 569.287,83

Energia elétrica; 
1.198.936,49

Capacitação de servidores 
(cursos e eventos); 213.130,50

Água e esgoto; 
117.652,99

Publicações oficiais no DOU; 
116.102,40

Locação de linhas telefônicas 
fixas - Eleições 2018; 77.804,82

Manutenção da 
central telefônica 

(valor anualizado); 
65.798,88

Assinaturas de revistas, jornais e 
publicações técnicas; 24.846,07

PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NO TOTAL DE 

R$ 1.814.272,15
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Gestão do patrimônio e infraestrutura 

 

 

Principais investimentos de capital 

 

Os investimentos na área de TI refletem 
diretamente na melhoria de sua infraestrutura 
operacional e técnica, além de atender à 
crescente demanda na área de desenvolvimento 
de softwares voltados ao aprimoramento e à 
celeridade das ações e dos procedimentos 
executados pelo TRESC para implementar e 
alcançar seus objetivos estratégicos. 

Considera-se demonstrado o custo-benefício dos 
investimentos e o impacto específico daqueles da 
área de TI nos objetivos estratégicos.  

A aquisição de veículos destinou-se à substituição 
de carros com mais de 10 anos de utilização, os 
quais importavam altos custos de manutenção e 
não ofereciam mais as condições de segurança 
adequadas à prestação dos serviços. 

O impacto da aquisição de veículos é verificado na 
redução dos custos de manutenção, o que atende 
diretamente ao Objetivo OE7 - Aperfeiçoamento 
da Gestão Orçamentária. 

 

Desfazimento de ativos (bens doados) 

Foi realizada a baixa patrimonial de 1.484 (um 
mil, quatrocentos e oitenta e quatro) bens 
permanentes, que totalizou o valor líquido de R$ 
102.878,31: 

 

 

Locações de imóveis e equipamentos 

No que se refere aos cartórios eleitorais, cabe 
esclarecer que, há pouco mais de uma década, 

Aquisição de 
microcomputadores; 

R$936.685,50

Aquisição de veículos 
automotores; 
R$414.799,00

Contratação 
de Fábrica de 

Software; 
R$288.000,00

30.423,85

30.020,46

42.434,00

OSCIP MC CRECHE E ORFANATO TRE/DF

74 
contratos 

de locação

Cartórios eleitorais 
(67)

Postos de 
atendimento (4)

Depósito de 
móveis e 

almoxarifado (2)

Posto de 
atendimento 
biométrico de 

Balneário 
Camboriú (1)
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praticamente todas as unidades de primeiro grau 
da Justiça Eleitoral deste Estado encontravam-se 
instaladas nos fóruns da Justiça Estadual. 
Contudo, esse Poder passou a requisitar tais 
espaços para uso próprio, obrigando este Tribunal 
a buscar novas alternativas.  

Há 21 imóveis de propriedade da União ocupados 
pela Justiça Eleitoral em Santa Catarina, 
abrigando 29 cartórios eleitorais. Da experiência 
dessa última década, pode-se observar que o 
investimento em estrutura imobiliária própria 
apresenta boa relação custo-benefício nos 
municípios que sediam mais de uma zona 
eleitoral, onde é possível organizar centrais de 
atendimento ao eleitor, instalando-se mais de um 
cartório em um só imóvel. Quanto aos demais, 
constatou-se que, dado o pequeno porte dos 
imóveis necessários, os custos de locação são 
baixos, se comparados ao investimento de uma 
construção. Em média, apurou-se que, para esses 
municípios, o custo de uma obra equivaleria a 
mais de 40 anos de locação de um imóvel.  

 

Acerca do tratamento das despesas com 
reformas, transformações e manutenções dos 
imóveis locados, a política adotada é o custeio 
direto pelos locadores, nas hipóteses em que os 
serviços importem aumento ou preservação do 
valor patrimonial, ficando a cargo deste Tribunal 
apenas as despesas decorrentes de danos ou 
defeitos acarretados pelo uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças e desmobilizações relevantes 

No que se refere às mudanças e desmobilizações 
relevantes, foram feitas quatro mudanças de 
Cartórios Eleitorais (Itapiranga, Orleans, São João 
Batista e Tijucas) e o fechamento de dois Postos 
de Atendimento (Municípios de Anchieta e Cunha 
Porã).    

 

 

Cartórios eleitorais; 
R$2.824.573,23 

Depósito de móveis; 
R$98.589,12 

Almoxarifado; 
R$220.817,16 

Locação de Imóveis (R$3.143.979,51)

Outsourcing de impressão para o setor 
de reprografia; R$45.512,92 

Grupo-gerador para o CPD; 
R$22.679,82 

Locação de Equipamentos (R$68.192,74)
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Gestão da Tecnologia da Informação 
 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Em observância ao processo de planejamento estratégico de tecnologia da informação e comunicação e a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), foi aprovado, em 22 de março de 2016 pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(GOVTIC) e instituído pela Portaria P n. 89/2016, de 30 de março, com vigência até 2020, tem como objetivos: 

Perspectiva Objetivo Estratégico de TI (PETIC) Objetivo Estratégico Institucional (PEI) 

Resultados 

(RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• Garantia dos direitos de cidadania; 

• Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

• Aperfeiçoamento da gestão da informação 

• Fortalecimento da governança 

• Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação 

(RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 

• Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral 

• Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

• Aperfeiçoamento da gestão da informação 

• Fortalecimento da governança 

• Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação 

(RE3) – Ampliação da capacidade de automação dos processos de negócio 

• Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

• Aperfeiçoamento da gestão da informação 

• Fortalecimento da governança 

• Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação 

Processos Internos 

(PI1) Aprimoramento da segurança da informação 

• Combate à corrupção e à improbidade administrativa 

• Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral 

• Aperfeiçoamento da gestão da informação 

• Fortalecimento da governança 

• Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação 

(PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de 
padrões tecnológicos 

• Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

• Aperfeiçoamento da gestão da informação 

• Fortalecimento da governança 

• Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação 

(PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• Combate à corrupção e à improbidade administrativa 

• Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral 

• Aperfeiçoamento da gestão da informação 

• Aperfeiçoamento da gestão orçamentária 

• Fortalecimento da governança 

• Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação 

Pessoas e Recursos 

(PR1) Aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas do quadro de pessoal de 
TIC 

• Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

• Aperfeiçoamento da gestão de pessoas 

• Fortalecimento da governança 

• Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação 

(PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 

• Aperfeiçoamento da gestão orçamentária 

• Fortalecimento da governança 

• Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação 
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 

O PDTIC 2018 foi aprovado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (GOVTIC) em 21 de março de 2017 e instituído pela Portaria DG n. 109, de 
15.05.2017. Dentre as ações planejadas para o alcance dos objetivos estratégicos de TI em 2018 podemos destacar: 

Ação / Iniciativa (PDTIC) Objetivo Estratégico de TIC Situação 

SISTEMAS 

IN04 - Convoc 2018 - Convocação eletrônica e reestruturação  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 
Concluído 

IN05 - Auge 2018 - Manutenção evolutiva  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 
Concluído 

IN06 - Sigma 2018 - Manutenção evolutiva  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 
Concluído 

IN10 – Sistema de Gestão Orçamentária  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 

Em andamento 

IN12 - Aperfeiçoamento e manutenção dos sistemas de informação do TRESC  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 
Em andamento 

IN15 - Implantação de solução de service desk  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 
Concluído 

IN17 – Implantar Processo Judicial Eletrônico (PJE)  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 

• (PI1) Aprimoramento da segurança da informação 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

Concluído 

AE02 - Aumentar a integração entre os sistemas informatizados  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

Em andamento 

AE11 - Aumentar a produtividade no desenvolvimento de soluções  • (RE3) Ampliação da capacidade de automação dos processos de negócio Em andamento 

AE14 - Contratar desenvolvimento de sistemas  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 

• (RE3) Ampliação da capacidade de automação dos processos de negócio 

Concluído 

IN31 – Solução Nacional de Justificativas 
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 
Concluído 

INFRAESTRUTURA 
IN27 - Implantação da infraestrutura e configuração de equipamentos para 
atendimento ao projeto de atendimento biométrico  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 
 

Em andamento 

AE03 - Manter link de dados adequados às demandas dos cartórios  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 
 

Em andamento 

AE06 - Manter parque tecnológico atualizado  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 
Em andamento 

AE09 - Aprimorar medidas de segurança no Datacenter  

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 

• (PI1) Aprimoramento da segurança da informação 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

Em andamento 

GOVERNANÇA E GESTÃO 
AE01 - Revisar o acordo de nível de serviço  • (RE1) Satisfação dos usuários de TIC Em andamento 
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AE10 - Implantar ações de nivelamento de TIC do CNJ (Resolução n. 
211/2015)  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 

• (PI1) Aprimoramento da segurança da informação 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR1) Aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas do quadro de pessoal de TIC 

• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 

Em andamento 

AE22 - Implantar processos dos modelos Cobit e ITIL  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 

• (PI1) Aprimoramento da segurança da informação 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do uso de padrões tecnológicos 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR1) Aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas do quadro de pessoal de TIC 

• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 

Em andamento 

AE26 - Otimizar a gestão da execução orçamentária de TIC  
• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 
Em andamento 

AE27 - Implantar processo de gestão de contratos de TIC 
• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 
Concluído 

PESSOAS 

AE05 - Difundir conhecimento em TIC  
• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR1) Aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas do quadro de pessoal de TIC 
Em andamento 

AE25 - Definir e acompanhar o plano anual de capacitação de TIC 
• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR1) Aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas do quadro de pessoal de TIC 
Em andamento 

 

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(GOVTIC) 

O Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, cujos 
membros foram designados pela Portaria P n. 87/2016, ao qual incumbe, 
dentre outras, aprovar as ações e investimentos de TI, realizou 19 (dezenove) 
reuniões em 2018.  

Dentre as principais ações do Comitê estão: 

• Aprovação do PDTIC 2019 e proposta orçamentária 2019; 

• Aprovação dos indicadores de desempenho e conformidade de TI 2017;  

• Aprovação da revisão dos riscos e seu plano de tratamento;  

• Alterações no Plano de Contratações de TI 2018; 

• Aprovação do Plano de Contratações 2019.  

As reuniões do GOVTIC visando alterações no Plano de Contratações 2018 
foram tanto de exclusão de itens, alteração de valores e de inclusão de novas 
demandas, destacando-se quanto a esta última as seguintes: a) aquisição de 
equipamentos de backup; b) aquisição de switchs core, de borda e POE; c) 
minicomputadores e monitores de vídeo; e d) licença de software VMS para 
CFTV com implantação e suporte.  

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (GESTIC) 

Foi instituído pela Portaria P n. 88/2016, em 30 de março de 2016, e tem como 
principais atividades: 

• Propor ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (GOVTIC) princípios e diretrizes quanto à forma de utilização 
da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no TRESC; 
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• Formular, deliberar e coordenar planos necessários ao alcance dos 
objetivos de TIC; 

• Apresentar periodicamente ao GOVTIC o andamento das ações e iniciativas 
de TIC; 

• Promover a excelência operacional da TIC, o desenvolvimento gerencial e a 
adoção de instrumentos de acompanhamento de resultados; 

• Promover a gestão efetiva dos recursos orçamentários destinados à 
aquisição e à contratação de equipamentos, softwares e serviços de apoio 
necessários ao provimento das soluções de TIC; 

• Decidir sobre aspectos relacionados à arquitetura e à infraestrutura de TIC; 

• Apresentar propostas de investimentos em TIC para o GOVTIC; 

• Propor a alocação de recursos orçamentários destinados à TIC, planejando 
e acompanhando, em articulação com as unidades competentes, o uso 
desses recursos para contratação de soluções de TI. 

O GESTIC é composto pelos titulares da Secretaria de Tecnologia da 
Informação, da Coordenadoria de Soluções Corporativas, da Coordenadoria de 
Suporte e Infraestrutura Tecnológica e da Seção de Governança e 
Planejamento de TI. No exercício de 2018, foram realizadas 17 (dezessete) 
reuniões do referido Comitê e dentre as atividades realizadas podemos 
destacar:  

• Avaliação do resultado estratégico do exercício de 2017; 

• Levantamento, identificação, classificação e tratamento dos riscos de TI do 
projeto Eleições 2018; 

• Análise dos riscos da contratação de fábrica de software; 

• Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
2019; 

• Revisão do processo de gestão de projetos de TI; 

• Avaliação de desempenho e conformidade de TIC; 

• Acompanhamento das ações de TI; 

• Tratamento dos riscos de TI; 

• Acompanhamento das contratações de TI e gestão orçamentária; 

• Avaliação de eficácia e adequação dos processos de TI. 

 

Plano de capacitação do pessoal de Tecnologia da Informação 
 
O plano de capacitação do pessoal de TI foi instituído como parte integrante 
do PDTIC em 15 de maio de 2017, por meio da Portaria DG n. 109/2017, tendo 
sido identificadas as ações de capacitação requeridas para o exercício de 2018, 
conforme abaixo: 
 

Treinamento Realizado 

Tecnologia VoIP 
 

 

Segurança da Informação 
 

x 

Computação na Nuvem 
 

 

Administração Docker 
 

 

Programação Python 
 

 

Ferramentas de virtualização e sistema operacionais (VMware, 
Red Hat, check point) 

 

 

Recursos aplicados em TI (R$) 

Custeio 
(3.189.358,19)

Investimentos 
(2.403.203,75)

5.592.561,94
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Força de Trabalho de TI 

 

 

Processos de Gerenciamento de Serviços de TI 

Os processos de gerenciamento de serviços de TI abaixo relacionados foram 
implantados no TRESC tendo como referência a biblioteca ITIL: 

Gerenciamento da central de serviços de TI, incidentes e requisições de 
serviço – Formalmente instituída em 2011, a central de serviços de TI é o ponto 
único de atendimento dos usuários de serviços de TI do TRESC. O atendimento 
é prestado preferencialmente através da ferramenta de service desk, Open-

source Ticket Request System (OTRS), disponível na intranet ou ainda por 
telefone ou e-mail específicos. Todo o ciclo de vida das ocorrências (incidentes 
e requisições) é registrado e mantido na ferramenta. As atividades decorrentes 
dos processos estão disponíveis na intranet e mantidas em workflows 
específicos da ferramenta. 

Gerenciamento do catálogo de serviços – O catálogo de serviços foi instituído 
em 2011 em conjunto com a Central de Serviços de TI. O catálogo de serviços 

de TI é mantido na ferramenta de service desk. Sua atualização é 
constantemente realizada no contexto do fluxo de atividades dos processos de 
gerenciamento de mudanças e liberação. 

Gerenciamento de mudanças e liberações – Todas as mudanças e liberações 
têm seu ciclo de vida gerenciados pela ferramenta de service desk, incluindo 
todas as atividades decorrentes do processo definido. As mudanças e 
liberações são integradas às requisições de serviços, incidentes, problemas e 
catálogo de serviços de TI. 

Gerenciamento de configuração e ativos - Na ferramenta de servicedesk é 
mantido o Banco de Dados do Gerenciamento da Configuração – BDCG, sendo 
alimentado por meio de importações periódicas de outras bases de dados 
corporativas (recursos humanos e bens patrimoniais) e também pelo registro 
manual de softwares licenciados, certificados digitais, biblioteca de mídias, 
entre outros. O BDGC serve como apoio para os demais processos, provendo 
informações precisas sobre os Itens de Configuração do ambiente de TI do 
TRESC. 

Gerenciamento de problemas - Teve seu processo desenhado em 2011 e é 
gerenciado na ferramenta de servicedesk por meio de um workflow que 
garante que cada registro de problema percorra todo o ciclo de vida 
preestabelecido do processo, incluindo fase de análise de causa raiz e solução 
de contorno, além do estudo e aplicação da solução definitiva. 

Gerenciamento de níveis de serviços de TI – O acordo dos níveis de serviços 
de TI foi formalmente instituído em 2012 tendo como níveis o tempo de 
resposta e solução dos incidentes e requisições com base nas prioridades e 
impacto dos serviços do catálogo. O monitoramento do cumprimento dos 
níveis de serviço é realizado com base na ferramenta de service desk e 
datamart relacionado. Tanto o processo como os níveis de serviços se 
encontram em revisão. 

 

 

 

Servidores / 
empregados efetivos 
da carreira de TI

Servidores / 
empregados efetivos 
de outras carreiras

Servidores / empregados efetivos 
da carreira de TI de outros órgãos 
(removidos para o TRESC)

Servidores / empregados efetivos 
de outras carreiras de outros 
órgãos (removidos para o TRESC)

Terceirizados

Estagiários
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Medidas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas 
terceirizadas de TIC: 

Inclusão da atividade de sustentação da contratação na fase de estudos 
técnicos preliminares do processo de planejamento de contratações; 

Inclusão de orientação e seção específica no template do documento de 
estudos técnicos preliminares chamada “Estratégia de Independência 
Tecnológica” contendo descrição da forma de transferência de conhecimento 
tecnológico e direitos de propriedade intelectual e autorais das soluções de TI 
a serem contratadas;  

Inclusão da análise de riscos das contratações no processo de planejamento.  

 

 

Processo Judicial Eletrônico (PJe) 

O sistema do Processo Judicial Eletrônico foi implantado 
inicialmente em 2017, conforme cronograma estabelecido 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, para as classes processuais 
originárias do Tribunal Regional. 

Em 2018, foi ampliado o rol de classes processuais abrangidas pelo sistema e a 
solução foi adotada integralmente para o registro de candidaturas e prestação 
de contas nas Eleições Gerais 2018. 

Para 2019, está prevista a implantação da solução nacional para o Diário da 
Justiça Eleitoral, a qual possui integração com o PJE e, a partir do 2º semestre, 
será iniciada a implantação da solução para o 1º grau de jurisdição, tão logo 
seja disponibilizada a versão que atualmente está em desenvolvimento no 
Tribunal Superior Eleitoral. 
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Contrato n. 106/2016 
(R$1.207.373,89)

Contrato n. 001/2014 -
Backbone (R$1.399.376,50)

Aquisição de computadores 
(R$549.733,50)
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Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor 

Iniciativas 

Ação / Iniciativa (PDTIC) Objetivo Estratégico de TIC Situação 

GESTÃO DE SISTEMAS E ATIVOS ELEITORAIS 

IN04 - Convoc 2018 - Convocação eletrônica e 
reestruturação  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

Concluído 

IN05 - Auge 2018 - Manutenção evolutiva  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

Concluído 

IN06 - Sigma 2018 - Manutenção evolutiva  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

Concluído 

SOLUÇÕES E TECNOLOGIA 

IN10 – Sistema de Gestão Orçamentária  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 

Em andamento 

IN12 - Aperfeiçoamento e manutenção dos sistemas 
de informação do TRESC  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

Em andamento 

IN17 – Implantar Processo Judicial Eletrônico (PJE)  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

• (PI1) Aprimoramento da segurança da informação 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

Concluído 

AE02 - Aumentar a integração entre os sistemas 
informatizados  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

Em andamento 

AE11 - Aumentar a produtividade no desenvolvimento 
de soluções  

• (RE3) Ampliação da capacidade de automação dos processos de negócio Em andamento 
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AE14 - Contratar desenvolvimento de sistemas  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

• (RE3) Ampliação da capacidade de automação dos processos de negócio 

Concluído 

IN31 – Solução Nacional de Justificativas 
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

Concluído 

GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI 

IN15 - Implantação de solução de service desk  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 
Concluído 

AE01 - Revisar o acordo de nível de serviço  • (RE1) Satisfação dos usuários de TIC Em andamento 

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

IN27 - Implantação da infraestrutura e configuração 
de equipamentos para atendimento ao projeto de 
atendimento biométrico  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 
 

Em andamento 

AE03 - Manter link de dados adequados às demandas 
dos cartórios  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 
 

Em andamento 

AE06 - Manter parque tecnológico atualizado  
• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 
Em andamento 

GESTÃO DE INFORMAÇÕES E SEGURANÇA 

AE09 - Aprimorar medidas de segurança no 
Datacenter  

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 

• (PI1) Aprimoramento da segurança da informação 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

Em andamento 

GOVERNANÇA DE TI 

AE10 - Implantar ações de nivelamento de TIC do CNJ 
(Resolução n. 211/2015)  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 

• (PI1) Aprimoramento da segurança da informação 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR1) Aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas do quadro de 
pessoal de TIC 

Em andamento 
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• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 

AE22 - Implantar processos dos modelos Cobit e ITIL  

• (RE1) Satisfação dos usuários de TIC 

• (RE2) Aperfeiçoamento da infraestrutura de TIC 

• (PI1) Aprimoramento da segurança da informação 

• (PI2) Aperfeiçoamento da integração e da interoperabilidade das soluções e do 
uso de padrões tecnológicos 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR1) Aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas do quadro de 
pessoal de TIC 

• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 

Em andamento 

AE26 - Otimizar a gestão da execução orçamentária 
de TIC  

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 
Em andamento 

AE27 - Implantar processo de gestão de contratos de 
TIC 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR2) Aprimoramento da gestão orçamentária e das contratações de TIC 
Concluído 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

AE05 - Difundir conhecimento em TIC  
• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR1) Aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas do quadro de 
pessoal de TIC 

Em andamento 

AE25 - Definir e acompanhar o plano anual de 
capacitação de TIC 

• (PI3) Aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC 

• (PR1) Aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas do quadro de 
pessoal de TIC 

Em andamento 

 

Resultados 

GESTÃO DE SISTEMAS E ATIVOS ELEITORAIS 

Título do Indicador 

Índice de 
Referência 
Bianual  - Exercício 

2016  
Anual - Exercício 

2017 

Índice 
Previsto 

Meta 

Índice 
Alcançado 

Resultado 
 Exercício 2018 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Planejamento Estratégico Institucional 

IA3.4 - Índice de mesários voluntários convocados 37,85% 25% 48,86% Bianual 
 RIA3.4 = NMVC/TMC x 100%. 
 NMVC - Número de mesários voluntários convocados. 
TMC - Total de mesários convocados. 
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Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

IA3.5 - Índice de convocações através do Portal do Eleitor 11,1% 25% 33,41% Bianual 
RIA3.5 = MCPE/TMC 100%. MCPE - Mesários 
convocados via Portal do Eleitor TMC - Total de 
mesários convocados. 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

 

SOLUÇÕES E TECNOLOGIA 

Título do Indicador 

Índice de 
Referência 
Bianual  - Exercício 

2016  
Anual - Exercício 

2017 

Índice 
Previsto 

Meta 

Índice 
Alcançado 

Resultado 
 Exercício 2018 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Planejamento Estratégico Institucional 

IA1.4 - Índice de acessibilidade ao sítio eletrônico do TRESC 68% 72% 64% Anual 

Ferramenta de medição de acessibilidade. As páginas 
alvo de medição (ou equivalentes) em um exercício 
devem considerar a natureza do ano em eleitoral e não 
eleitoral. Por exemplo: as páginas aferidas em 2016 
serão as 10 (dez) mais acessadas no ano de 2014 ou 
equivalentes. Páginas descontinuadas entre os anos 
de mesma natureza serão desconsideradas. 
Nº de páginas mais acessadas x 100%/10  

Análise Crítica: O índice ficou aquém da meta principalmente pelo envolvimento da equipe técnica no projeto de migração para a plataforma padrão da Justiça Eleitoral 
em detrimento da melhoria na acessibilidade do sítio atual. Após a implantação, será feita nova medição e caso mantenha-se abaixo da meta, serão estabelecidas 
medidas corretivas. 

Planejamento Estratégico Institucional de TIC 

Índice de sistemas alinhados à arquitetura tecnológica de 
referência 

76,60% 52% 89,90% Anual 
Número de sistemas com arquitetura de referência / 
número total de sistemas utilizados pelo TRESC * 100 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

Índice de sistemas de informação alinhados ao MNI 100% 50% 100% Anual 
Presença dos requisitos do MNI nos sistemas que 
intercambiam informações de processos judiciais 
quando aplicável. 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 
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GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI 

Título do Indicador 

Índice de 
Referência 
Bianual  - Exercício 

2016  
Anual - Exercício 

2017 

Índice 
Previsto 

Meta 

Índice 
Alcançado 

Resultado 
 Exercício 2018 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Planejamento Estratégico Institucional de TIC 

Índice de satisfação dos usuários internos de TIC 98,12% 90% 98,65% Anual 
Média da avaliação individual do atendimento nas 
ocorrências. 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

 

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

Título do Indicador 

Índice de 
Referência 
Bianual  - Exercício 

2016  
Anual - Exercício 

2017 

Índice 
Previsto 

Meta 

Índice 
Alcançado 

Resultado 
 Exercício 2018 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Planejamento Estratégico Institucional de TIC 

Índice de segurança e disponibilidade do datacenter 60% 50% 60% Anual 

Presença dos seguintes requisitos de segurança e 
disponibilidade: 1. Sistema de monitoramento de 
energia, fumaça e umidade; 2. Sistema de piso 
elevado; 3. Redundância no fornecimento de energia 
(gerador); 4. Rede elétrica e lógica com múltiplos 
caminhos para acesso aos ativos; 5. Controle de acesso 
seguro (portas corta-fogo, identificação biométrica, 
monitoramento por CFTV e janelas antivandalismo); 6. 
100% dos sistemas essenciais virtualizados; 7. 
Criptografia em 100% para os links de dados das 
Unidades do TRESC (conexões WAN); 8. Redundância 
de rede para os links de dados das Unidades do TRESC 
(conexões WAN); 9. 100% dos sistemas essenciais com 
contrato de suporte para o sistema operacional; 10. 
100% dos sistemas essenciais com dados armazenados 
em storage. Obs.: Cada item representa 10% dos 
requisitos mínimos. 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

Índice de disponibilidade dos serviços essenciais de 
TIC 

99,26% 99,50% 99,23% Anual 
Percentual de disponibilidade dos serviços essenciais 
em relação à janela de disponibilidade definida pelo 
TRESC. 
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Análise Crítica: O índice convergiu para a meta estabelecida ficando apenas 0,27% aquém do esperado, não sendo necessário nenhuma medida corretiva adicional. 

 

GESTÃO DE INFORMAÇÕES E SEGURANÇA 

Título do Indicador 

Índice de 
Referência 
Bianual  - Exercício 

2016  
Anual - Exercício 

2017 

Índice 
Previsto 

Meta 

Índice 
Alcançado 

Resultado 
 Exercício 2018 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Planejamento Estratégico Institucional de TIC 

Índice de segurança e disponibilidade do datacenter 60% 50% 60% Anual 

Presença dos seguintes requisitos de segurança e 
disponibilidade: 1. Sistema de monitoramento de 
energia, fumaça e umidade; 2. Sistema de piso 
elevado; 3. Redundância no fornecimento de energia 
(gerador); 4. Rede elétrica e lógica com múltiplos 
caminhos para acesso aos ativos; 5. Controle de acesso 
seguro (portas corta-fogo, identificação biométrica, 
monitoramento por CFTV e janelas antivandalismo); 6. 
100% dos sistemas essenciais virtualizados; 7. 
Criptografia em 100% para os links de dados das 
Unidades do TRESC (conexões WAN); 8. Redundância 
de rede para os links de dados das Unidades do TRESC 
(conexões WAN); 9. 100% dos sistemas essenciais com 
contrato de suporte para o sistema operacional; 10. 
100% dos sistemas essenciais com dados armazenados 
em storage. Obs.: Cada item representa 10% dos 
requisitos mínimos. 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

Índice de desempenho na implantação dos serviços 
de segurança de TIC 

0% 100% 0% Anual 

Percentual das práticas de gestão de serviços de 
segurança de TIC existentes no processo definido pelo 
TRESC. Práticas requeridas (extraídas do Cobit5) : 1. 
Proteger contra malware; 2. Gerenciar segurança de 
rede e conectividade; 3. Gerenciar segurança de 
endpoints; 4. Controlar identidade e acesso lógico; 5. 
Controlar acesso físico aos ativos de TIC; 6. Gerenciar 
documentos e dispositivos sensíveis; 7. Monitorar 
infraestrutura para eventos de segurança. Obs.: Os 
itens de 1 a 6 representam 10% cada e o item 7 
representa 40% das práticas requeridas. 

Análise Crítica: A institucionalização e definição formal do processo de gestão dos serviços de segurança de TIC não puderam ser implantadas no ano de 2018, em 
função do envolvimento da reduzida equipe em atividades eleitorais. Cabe ressaltar que as práticas estão presentes e são realizadas no TRESC.  
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GOVERNANÇA DE TI 

Título do Indicador 

Índice de 
Referência 
Bianual  - Exercício 

2016  
Anual - Exercício 

2017 

Índice 
Previsto 

Meta 

Índice 
Alcançado 

Resultado 
 Exercício 2018 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Planejamento Estratégico Institucional 

IA9.2 - Índice de desempenho do Planejamento 
Estratégico de TIC 

80,66% 80% 77,98% Anual 
Média (Valor do indicador/meta do indicador) x 100%. 
Média aritmética dos valores dos indicadores contidos 
no PETIC divididos pelas suas respectivas metas. 

Análise Crítica: Este indicador é uma composição de outros indicadores de TI, sendo o valor medido reflexo daqueles que o compõem. Como por exemplo, o índice de 
aderência do PACD às necessidades de TIC que ficou aquém da meta estabelecida. 

IA9.3 - Índice de conformidade de TIC NM 80% 91,34% Anual 

Índice de alinhamento de infraestrutura de TI + Índice 
de atendimento ao acordo de nível de serviços + 
Índice de conformidade às diretrizes de contratações 
de TI / 3 
Os índices são medidos conforme Plano de Avaliação 
de Desempenho e Conformidade de TI. 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

IA9.4 - Índice de capacidade em gestão de TI (iGestTI) NM 52% 61% Anual 

Relatório Individual de Autoavaliação do TRESC 
disponibilizado pelo TCU referente ao Levantamento 
Integrado de Governança Organizacional Pública do 
respectivo exercício. 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

IE9 - Índice de aperfeiçoamento da governança de 
tecnologia da informação 

72% 65% 71% Anual 

Fórmula: RIE9 = (IA9.1 x P) + (IA9.2 x P) + (IA9.3 x P) + 
(IA9.4 x P). RIE9 = Resultado do Indicador Estratégico 
9. P = Peso atribuído ao indicador de apoio em anos 
eleitorais e anos não eleitorais. 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

IA9.2 - Índice de desempenho do Planejamento 
Estratégico de TIC 

80,66% 80% 77,98% Anual 
Média (Valor do indicador/meta do indicador) x 100%. 
Média aritmética dos valores dos indicadores contidos 
no PETIC divididos pelas suas respectivas metas. 

Análise Crítica: Este indicador é uma composição de outros indicadores de TI, sendo o valor medido reflexo daqueles que o compõem. Como por exemplo, o índice de 
aderência do PACD às necessidades de TIC que ficou aquém da meta estabelecida. 

IA9.1 - Índice de governança e gestão de TI (iGovTI) 63% 48% 53% Anual 

Resultado do índice de governança e gestão de 
Tecnologia da Informação (iGovTI) disponibilizado pelo 
TCU em relatório individual de autoavaliação referente 
ao Levantamento Integrado de Governança 
Organizacional Pública. 
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Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

Planejamento Estratégico Institucional de TIC 

Índice de desempenho na implantação da gestão de riscos 
de TIC 

87,50% 100% 100% Anual 

Percentual das práticas de gestão de riscos de TIC 
existentes no processo definido pelo TRESC. Práticas 
requeridas (extraídas do questionário de governança 
do TCU 2016): 1. Definir formalmente as diretrizes 
para gestão dos riscos de TIC aos quais o negócio está 
exposto; 2. Definir e comunicar formalmente papéis e 
responsabilidades pela gestão de riscos de TIC; 3. 
Definir formalmente os níveis de risco de TIC aceitáveis 
na consecução de seus objetivos (apetite a risco); 4. 
Identificar os riscos de TIC dos processos críticos de 
negócio; 5. Avaliar os riscos de TIC dos processos 
críticos de negócio; 6. Tratar os riscos de TIC dos 
processos críticos de negócio com base em um plano 
de tratamento de risco; 7. Executar um processo de 
gestão de riscos de TIC; 8. Instituir formalmente o 
processo de gestão de riscos de TIC. Obs.: Cada item 
representa 12,5% das práticas requeridas 

Análise Crítica: O indicador medido alcançou a meta estabelecida para o exercício. 

Índice de acurácia no planejamento das contratações de 
TIC 

62,12% 82% 64,92% Anual 
Média (valor total contratação / valor planejado para 
contratação) * 100 para cada contratação prevista no 
plano anual de contratações de TIC. 

Análise Crítica: O índice ficou aquém do valor esperado em função das deliberações do Comitê de Governança de TIC para atendimento às demandas não previstas que 
surgiram ao longo do exercício. 

Índice de acurácia no planejamento orçamentário de TIC 55,54% 82% 50,70% Anual 
Média ((total empenhado / valor orçamento 
aprovado) para cada categoria do plano interno) * 100 

Análise Crítica: O índice ficou aquém do valor esperado em função das deliberações do Comitê de Governança de TIC para atendimento às demandas não previstas que 
surgiram ao longo do exercício. 
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PMO, PROJETO, PROCESSOS E PADRÕES 

Título do Indicador 

Índice de 
Referência 
Bianual  - Exercício 

2016  
Anual - Exercício 

2017 

Índice 
Previsto 

Meta 

Índice 
Alcançado 

Resultado 
 Exercício 2018 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Planejamento Estratégico Institucional de TIC 

Índice de sistemas desenvolvidos e mantidos através da 
metodologia 

16,67% 60% 29,90% Anual 

Média ((Número de sistemas desenvolvidos com a 
metodologia / número total de sistemas 
desenvolvidos) e (Número de sistemas mantidos com 
a metodologia / número total de sistemas que 
sofreram manutenção pelo TRESC)) * 100 

Análise Crítica: Constatou-se que a forma de cálculo deste indicador necessita ser adequada, pois atualmente não reflete o uso da metodologia de desenvolvimento de 
sistemas. 

Índice de desempenho do portfólio de soluções 
corporativas 

41% 30% 33% Anual 
Percentual entre as soluções entregues e as demandas 
do portfólio de soluções corporativas. 

Análise Crítica: O indicador medido superou a meta estabelecida para o exercício. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

Título do Indicador 

Índice de 
Referência 
Bianual  - Exercício 

2016  
Anual - Exercício 

2017 

Índice 
Previsto 

Meta 

Índice 
Alcançado 

Resultado 
 Exercício 2018 

Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Planejamento Estratégico Institucional de TIC 

Índice de aderência do PACD às necessidades de TIC 100% 72% 16,67% Anual 
Número de ações de capacitação solicitadas e 
realizadas / Número de ações de capacitação 
solicitadas * 100 

Análise Crítica: Algumas ações de capacitação requeridas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) se tornaram desnecessárias ao longo 
do exercício, tendo em vista o cancelamento das respectivas iniciativas ou projetos. 
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Segurança da Informação 

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina instituiu a Comissão de 
Segurança da Informação (CSI), a qual realizou 8 reuniões em 2018. Em algumas 
delas, deliberou pela retirada de sistemas que apresentavam vulnerabilidades 
críticas. 

Há Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Redes Computacionais 
(ETIR) formalmente instituída e atuante, com 2 incidentes de segurança da 
informação tratados em 2018. 

Foram realizadas ações de conscientização aos usuários sobre segurança da 
informação para destacar a importância sobre o tema.  

 

Principais realizações no ano de 2018 

 

 

 

 

Principais desafios e ações futuras 

Com o quadro de pessoal de TIC inadequado às demandas, os principais 
desafios são a entrega de soluções em TIC compatíveis com a velocidade 
demandada pelo negócio e a manutenção dos padrões de governança já 
alcançados.  

 

 

Política de Segurança 
da Informação 

implantada

Designação de Gestor 
de Segurança da 

Informação

Designação de Gestor da 
Comissão de Segurança da 

Informação

Acompanhamento dos indicadores -
meta do IA5.2 - Índice de 

maturidade em segurança da 
informação (67%) foi ultrapassada 

(69,14%)

Designação da Equipe de 
Tratamento e Resposta a 

Incidentes de Redes 
Computacionais (ETIR)
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incrementar o nível de governança em TIC

aumentar a integração entre os sistemas informatizados

aumentar a disponibilidade dos serviços essenciais

difundir conhecimento em TIC

manter parque tecnológico atualizado

aumentar a produtividade no desenvolvimento de soluções

otimizar a gestão da execução orçamentária de TIC

implantação do Pje no primeiro grau

incrementar o uso de Business Intelligence

implementar Sistema de Convocação por WhattsUp / SMS

desenvolver serviços de autoatendimento aos usuários de TIC

desenvolver Solução para Eleições da Comunidade

incrementar os serviços digitais aos cidadãos
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Gestão de custos 

A sistemática de apuração de custos na Justiça Eleitoral, em desenvolvimento 
desde o ano de 2015 e regulamentada por meio da Resolução TSE n. 23.504, 
de 19 de dezembro de 2016, foi elaborada de modo a atender aos dispositivos 
legais que determinam à Administração Pública a manutenção de sistema de 
custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial do Órgão.  

Previsto no §3º do art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei 
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, o tema também é abordado na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, que determina que a cada ano se 
propicie o controle de custos dos programas de governo. Na LDO para 2018, 
Lei n. 13.473, de 8 de agosto de 2017, o dispositivo é apresentado no inciso II 
do art. 15. 

A inclusão das informações de custos no Relatório de Gestão ocorre desde a 
publicação da Portaria n. 90/2014 do Tribunal de Contas da União – TCU. A 
partir de então, têm sido prestadas informações sobre o estágio de 
desenvolvimento da sistemática de custos, com destaque para os órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, entre eles a Justiça Eleitoral, além do 
Ministério Público da União e de órgãos integrantes do Poder Executivo que 
não utilizam a ferramenta de sistemática de apuração de custos implementada 
pela Portaria n. 157/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, 
denominada “Sistema de Informações de Custos do Governo Federal – SIC”. 

Nesse contexto, a Justiça Eleitoral desenvolveu uma sistemática de custos 
própria, que tem como base o imóvel como centro de custos. A adoção da 
metodologia objetiva adequar-se às características peculiares desta Justiça 
Especializada de estar presente em mais de 2.300 municípios e de possuir 
aproximadamente 2.900 imóveis em utilização. Optou-se por uma sistemática 
de custos que permitisse a comparação dos custos entre as diversas regiões do 
país, de forma a proporcionar maior representatividade, divisibilidade e 
comparabilidade, no intuito de se alcançar a manutenção de uma base de 
dados sólida, que evidencie os resultados da gestão e que sirva de apoio à 
tomada de decisões, na busca pela eficiência e melhoria da qualidade dos 
gastos. 

Para viabilizar a apuração de custos da Justiça Eleitoral, foi desenvolvido 
sistema próprio, denominado “Sistema de Registro de Imóveis e 
Gerenciamento de Custos – SIGEC”, no qual são fornecidas as informações de 
custos, obtidas diretamente de sistemas estruturantes da Justiça Eleitoral e, 
complementarmente, pelos Tribunais Eleitorais. 

A apuração é iniciada com uma coleta dos dados dos imóveis em utilização pela 
Justiça Eleitoral. A partir dos dados desses imóveis, são gerados os centros de 
custos, que têm os valores de seus itens de custos preenchidos (manualmente 
ou por integração de sistemas) pelos Tribunais Eleitorais. Após esse 
preenchimento, as informações são consolidadas pelo TSE, por meio da 
Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Unidade 
Setorial da Justiça Eleitoral, e são calculados os valores das atividades 
desenvolvidas no Órgão. 

Em termos de fluxo, o processo ocorre da seguinte maneira: 

 

 

 

Setorial Abre Coleta 
de Informações de 

Imóveis

Tribunais Eleitorais 
Preenchem 

Informações de  
Imóveis

Setorial Valida 
Informações de 

Imóveis

Setorial Converte 
Imóveis em Centros 

de Custos

Setorial Configura a 
Captação de Custos

Setorial Abre a 
Captação de Custos

Tribunais Preenchem 
a Captação de Custos

Setorial Consolida as 
Informações de 

Custos Preenchidas

Setorial Divulga 
Informações de 

Custos da Justiça 
Eleitoral
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Na metodologia construída pela Justiça Eleitoral para apuração dos custos, 
existem dois eixos de informações. São eles: “Itens de Custos” e 
“Atividades/Serviços”. 

 

No eixo dos “Itens de Custos”, respondemos à questão “Com o quê?”, que 
apresenta a destinação dos recursos utilizados na Justiça Eleitoral: 

 

 

 

 

 

 

No eixo das “Atividades/Serviços”, respondemos à questão “Para quê?”, que 
apresenta o que a Justiça Eleitoral devolve à sociedade em troca dos recursos 
utilizados: 

 

Esse eixo da sistemática ainda se encontra em fase de construção na Justiça 
Eleitoral, não apresentando dados disponíveis. A previsão é que para o próximo 
ciclo de custos a Justiça Eleitoral também disponibilize as informações relativas 
a esse eixo para consulta pública. 

Em relação à apuração de custos referente ao exercício financeiro de 2018, foi 
aplicada a metodologia de custos da Justiça Eleitoral em todas as suas 
unidades, obtendo os dados relacionados aos 40 itens de custos atualmente 
passíveis de apuração. Feita a apuração dos custos, pode-se apresentar as 
informações dos centros de custos de diversas formas, para melhor retratar a 

Centro de 
Custo

Depreciação 
dos Imóveis

Água

Energia 
Elétrica

Telefonia

Material 
Consumido

Aluguéis

Alimentação 
de Mesários

Amortização 
de Bens 

Intangíveis

Pessoal e 
Benefícios

Demais 
itens de 
custos*

Centro de 
Custo

Eleições 
Ordinárias

Cadastro 
Eleitoral

Demais 
atividades*

Atividade 
Jurisdicional

Atividade 
Administrativa

Eleições 
Suplementares

*Atualmente são 40 itens de custos 

* Podem-se ter até 10 
Atividades/Serviços, pois algumas, 
como os plebiscitos, por exemplo, 
ocorrem apenas esporadicamente. 
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atuação dessa Justiça Especializada. Entre elas, destacam-se a divisão dos 
custos entre os imóveis que fazem atendimento direto ao público e os imóveis 
que servem ao funcionamento das secretarias dos Tribunais Eleitorais, e o 
agrupamento dos itens de custo em grandes temas. 

No que diz respeito aos custos de 2018, os dados apurados, divididos entre 
atendimento ao público e funcionamento das secretarias, são os demonstrados 
no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupando-se os itens de custos em grandes temas, internamente chamados 
de subgrupos, foram obtidos os resultados apresentados no gráfico a seguir: 

 

Por fim, cumpre ressaltar que as informações de custos estão passando por um 
período de aprimoramento e amadurecimento, configurando-se como 
principal desafio para os anos vindouros a incorporação de novas técnicas e 
ferramentas, a fim de contribuir efetivamente para tornar os processos 
decisórios mais objetivos, coesos e transparentes não apenas aos órgãos de 
controle, mas também ao público em geral. 
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Sustentabilidade ambiental 

 

O gráfico das contratações sustentáveis em 2018, assim entendidas como 
aquelas em que foi observado ao menos um critério de sustentabilidade, indica 
que o percentual de licitações exitosas sob esse aspecto foi de 52,29%, 
representando 57 licitações de um total de 109 realizadas no ano de 2018. 
Todavia, se considerar o total de licitações exitosas e não exitosas em que 
foram estabelecidos critérios de sustentabilidade, o percentual é de 62,38% do 
total de licitações realizadas em 2018. 

Quanto às ações para redução de consumo de recursos naturais, foram 
estabelecidas diversas no Plano de Logística Sustentável, sendo que a maioria 
é de ação continuada, sem prejuízo de sempre se buscar ampliar esse rol e 
torná-lo o mais eficiente possível. Entre outras podemos destacar as seguintes: 

 Reduzir o consumo do papel e suprimentos de impressão; 

 Usar papel reciclado ou não clorado para impressão de documentos em 
versão sujeita à revisão ou não definitiva; 

 Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional; 

 Promover o desenvolvimento de sistemas informatizados de documentos 
em substituição aos documentos impressos; 

 Interagir de forma eficiente com os sistemas eletrônicos de processos 
administrativos e/ou judiciais com o objetivo de evitar a impressão; 

 Promover o uso de ferramentas virtuais na gestão administrativa para 
melhor controle, gerenciamento e atendimento de demandas; 

 Substituir o uso de copos descartáveis por dispositivos retornáveis duráveis 
ou biodegradáveis; 

 Substituir o consumo de água engarrafada em recipientes plásticos por 
garrafões de 20 litros, sistemas de filtragem ou bebedouros; 

 Usar preferencialmente produtos biodegradáveis de limpeza; 

 Fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor as 
alterações necessárias para redução de consumo; 

 Desligar luzes e equipamentos ao se ausentar do ambiente; 

 Fechar as portas e janelas quando o ar-condicionado estiver ligado; 

 Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho – ventilação e 
iluminação natural; 

 Manter o contrato de energia adequado à real demanda de energia elétrica; 
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(Plano de Logística Sustentável do 
TRESC-PLS-PJ para o período de 
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52,29%
32,11%

10,09%
5,50%

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 2018

Licitações exitosas com
critérios de sustentabilidade

Licitações exitosas sem
critério de sustentabilidade

Licitações não exitosas com
critérios de sustentabilidade

Licitações não exitosas sem
critérios de sustentabilidade
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4.838; 42%

417,25; 4%

5.255,25; 46%

368; 3%

200; 2%
245; 2%

0; 0%

69,78; 1%

Papel para reciclagem (kg)

Plástico para reciclagem (kg)

Material destinado à reciclagem (kg)

Resíduos de TI para reciclagem (kg)

Suprimentos de impressão reciclados (kg)

Pilhas e baterias encaminhadas para
descontaminação (kg)

Lâmpadas encaminhadas para
descontaminação (unid.)

Resíduos de saúde para descontaminação
(kg)

 Adquirir materiais e equipamentos elétricos com critérios de eficiência 
energética; 

 Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das 
instalações hidráulicas e propor alterações necessárias para a redução do 
consumo; 

 Promover a implantação da coleta seletiva em consonância com a legislação 
pertinente; 

 Promover a destinação ecologicamente correta dos resíduos não 
recicláveis; 

 Adotar medidas para promover um ambiente físico de trabalho saudável e 
seguro; 

 Trocar experiências com outros órgãos no sentido de buscar novas práticas; 

 Promover atividades de integração e de qualidade de vida; 

 Utilizar preferencialmente combustíveis menos poluentes e de fontes 
renováveis como o etanol; 

 Estabelecer rotinas de manutenção preventiva nos veículos; 

 Monitorar o gasto com contratos de motoristas; 

 Implantar telefonia VoIP em substituição às linhas de voz; 

 Estimular contratações sustentáveis, ou seja, com a inserção de critérios de 
sustentabilidade na especificação do objeto; 

 Sensibilizar e capacitar os servidores em educação socioambiental; 

 Promover a capacitação de servidores na temática da sustentabilidade; 

 Efetuar o levantamento dos imóveis que necessitam de reformas e 
mudanças de layout. 

 

 

Em relação ao à gestão de resíduos, o gráfico seguinte demonstra a aplicação 
das ações estabelecidas no Plano de Logística Sustentável, bem como a 
quantidade e o percentual representativo de todos os resíduos produzidos em 
2018, sendo que outras espécies de resíduos estão previstas naquele Plano, 
tais como metal, vidro e madeira, mas, todavia, não foram produzidos pelo 
TRESC no período: 
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Ainda quanto à gestão de resíduos, de modo a se verificar as reduções 
alcançadas é preciso compará-las com outro ano de referência. Tendo em vista 
que 2018 foi ano eleitoral, seu ano de referência seria 2016, considerando 
sobretudo a sazonalidade das atividades da Justiça Eleitoral, conforme previsto 
no art. 25 da Resolução TSE n. 23.474/2016 e Glossário de Resolução n. 201 do 
CNJ: 

 

 

 

 

Em relação ao indicador de desempenho IA1.6 - Índice de desempenho do PLS, 
mesmo com a redução nos consumos, ocasionalmente pode não haver uma 
redução nos gastos de forma proporcional, haja vista a elevação dos custos de 
produção de diversos itens com o passar dos anos, considerando ainda que 
este comparativo entre anos eleitorais comporta um intervalo de 3 anos. 

Não se pode deixar de mencionar o fato de que determinados indicadores 
influenciam diretamente ou de maneira inversamente proporcional em outros.  
Cite-se, por exemplo, os indicadores 5.1 e 5.2, que são a quantidade de 
impressões e equipamentos instalados. Ao se reduzir a quantidade de 
impressões, devido ao processo de informatização e se elevar a quantidade de 
equipamentos, obteve-se uma performance reduzidíssima, o que 
aparentemente poderia ensejar um desempenho negativo deste Órgão, mas 
que, neste particular, justifica-se pelas ações planejadamente tomadas. 
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 
 

 

UG: 070020 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 
 
 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI 
(Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das 
Variações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de 
março de 1964 e na Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
NBC T 16.6, relativos ao exercício de 2018, refletem adequada e integralmente a 
situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 
apresenta Relatório de Gestão. 
 

Informo que a Demonstração do Resultado Econômico não está 
disponibilizado no SIAFI.  

 

    
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta 

declaração. 
 
 

Florianópolis/SC, 28 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Giane Espíndola 
Contadora 

CRC-SC 027592/O-6 
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ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017 ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE 3.411.929,62 2.371.820,48 PASSIVO CIRCULANTE 807.506,05 500.824,81

    Caixa e Equivalentes de Caixa 554.869,75 441.355,23     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo - -

    Créditos a Curto Prazo - -     Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - -

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.646.083,42 718.106,41     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 804.656,05 492.411,37

    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - -     Obrigações Fiscais a Curto Prazo - -

    Estoques 1.210.976,45 1.212.358,84     Obrigações de Repartição a Outros Entes - -

    Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - -     Provisões a Curto Prazo - -

    VPDs Pagas Antecipadamente - -     Demais Obrigações a Curto Prazo 2.850,00 8.413,44

ATIVO NÃO CIRCULANTE 91.281.407,60 84.519.710,27 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - -

    Ativo Realizável a Longo Prazo - -     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo - -

        Estoques - -     Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - -

    Investimentos - -     Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - -

        Participações Permanentes - -     Obrigações Fiscais a Longo Prazo - -

        Propriedades para Investimento - -     Provisões a Longo Prazo - -

            Propriedades para Investimento - -     Demais Obrigações a Longo Prazo - -

            (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos - -     Resultado Diferido - -

            (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos - - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 807.506,05 500.824,81

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

        Investimentos do RPPS de Longo Prazo - -

Patrimônio Social e Capital Social - -

            Investimentos do RPPS de Longo Prazo - -

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - -

Reservas de Capital - -

        Demais Investimentos Permanentes - -

Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

            Demais Investimentos Permanentes - -

Reservas de Lucros - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. - -

Demais Reservas - -

    Imobilizado 89.082.693,94 82.618.824,09

Resultados Acumulados 93.885.831,17 86.390.705,94

        Bens Móveis 32.358.422,87 25.855.014,39

    Resultado do Exercício 7.495.125,23 13.787.203,66

            Bens Móveis 60.972.727,85 52.281.134,69

    Resultados de Exercícios Anteriores 86.390.705,94 67.390.924,24

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis -28.614.304,98 -26.426.120,30

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - -

(-) Ações / Cotas em Tesouraria - -
        Bens Imóveis 56.724.271,07 56.763.809,70

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 93.885.831,17 86.390.705,94
            Bens Imóveis 56.885.488,85 56.885.488,85

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -161.217,78 -121.679,15

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - -

    Intangível 2.198.713,66 1.900.886,18

        Softwares 2.198.713,66 1.900.886,18

            Softwares 2.198.713,66 1.900.886,18

            (-) Amortização Acumulada de Softwares - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - -

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind - -
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            (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. - -

        Direitos de Uso de Imóveis - -

            Direitos de Uso de Imóveis - -

            (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis - -

    Diferido - -

TOTAL DO ATIVO 94.693.337,22 86.891.530,75 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 94.693.337,22 86.891.530,75

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

ATIVO FINANCEIRO 554.869,75 441.355,23 PASSIVO FINANCEIRO 3.239.503,12 1.317.242,73

ATIVO PERMANENTE 94.138.467,47 86.450.175,52 PASSIVO PERMANENTE - 751,50

SALDO PATRIMONIAL 91.453.834,10 85.573.536,52

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2018 2017

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
2018 2017

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - - SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 24.116.078,74 27.715.989,06

    Execução dos Atos Potenciais Ativos - -     Execução dos Atos Potenciais Passivos 24.116.078,74 27.715.989,06

        Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar - -         Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut - -

        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong - -         Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên - -

        Direitos Contratuais a Executar - -         Obrigações Contratuais a Executar 24.116.078,74 27.715.989,06

        Outros Atos Potenciais Ativos a Executar - -         Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - -

TOTAL - - TOTAL 24.116.078,74 27.715.989,06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários -2.652.389,37

Recursos Vinculados -32.244,00

    Previdência Social (RPPS) -

    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas -32.244,00

TOTAL -2.684.633,37
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES - - - -

    Receitas Tributárias - - - -

        Impostos - - - -

        Taxas - - - -

        Contribuições de Melhoria - - - -

    Receitas de Contribuições - - - -

        Contribuições Sociais - - - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - -

        Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. - - - -

    Receita Patrimonial - - - -

        Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - -

        Valores Mobiliários - - - -

        Delegação de Serviços Públicos - - - -

        Exploração de Recursos Naturais - - - -

        Exploração do Patrimônio Intangível - - - -

        Cessão de Direitos - - - -

        Demais Receitas Patrimoniais - - - -

    Receita Agropecuária - - - -

    Receita Industrial - - - -

    Receitas de Serviços - - - -

        Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - -

        Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - -

        Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - -

        Serviços e Atividades Financeiras - - - -

        Outros Serviços - - - -

    Transferências Correntes - - - -

    Outras Receitas Correntes - - - -

        Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - -

        Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - -

        Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - - -

        Demais Receitas Correntes - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - -

    Operações de Crédito - - - -

        Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

        Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

    Alienação de Bens - - - -

        Alienação de Bens Móveis - - - -

        Alienação de Bens Imóveis - - - -

        Alienação de Bens Intangíveis - - - -

    Amortização de Empréstimos - - - -

    Transferências de Capital - - - -

    Outras Receitas de Capital - - - -
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RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

        Integralização do Capital Social - - - -

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - -

        Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - -

        Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - -

        Demais Receitas de Capital - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS - - - -

REFINANCIAMENTO - - - -

    Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

    Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - - -

DEFICIT 229.895.471,21 229.895.471,21

TOTAL - - 229.895.471,21 229.895.471,21

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - -

    Créditos Cancelados Líquidos - - - -

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 189.446.193,00 201.935.577,00 225.996.529,07 224.157.864,42 223.377.382,51 -24.060.952,07

    Pessoal e Encargos Sociais 155.514.549,00 168.362.500,00 172.953.835,34 171.527.761,86 171.527.761,86 -4.591.335,34

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 33.931.644,00 33.573.077,00 53.042.693,73 52.630.102,56 51.849.620,65 -19.469.616,73

DESPESAS DE CAPITAL 3.542.101,00 3.940.843,00 3.898.942,14 3.305.609,72 3.281.435,58 41.900,86

    Investimentos 3.542.101,00 3.940.843,00 3.898.942,14 3.305.609,72 3.281.435,58 41.900,86

    Inversões Financeiras - - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 192.988.294,00 205.876.420,00 229.895.471,21 227.463.474,14 226.658.818,09 -24.019.051,21

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

    Amortização da Dívida Interna - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -
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DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 192.988.294,00 205.876.420,00 229.895.471,21 227.463.474,14 226.658.818,09 -24.019.051,21

TOTAL 192.988.294,00 205.876.420,00 229.895.471,21 227.463.474,14 226.658.818,09 -24.019.051,21

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 94.306,76 521.636,81 518.430,82 518.430,82 97.512,75 -0,00

    Pessoal e Encargos Sociais 10.321,89 100.000,00 59.695,65 59.695,65 50.626,24 -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 83.984,87 421.636,81 458.735,17 458.735,17 46.886,51 -

DESPESAS DE CAPITAL - 201.225,85 156.985,54 156.985,54 44.240,31 -

    Investimentos - 201.225,85 156.985,54 156.985,54 44.240,31 -

    Inversões Financeiras - - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL 94.306,76 722.862,66 675.416,36 675.416,36 141.753,06 -

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES - 468.876,26 468.545,69 330,57 -

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -

    Outras Despesas Correntes - 468.876,26 468.545,69 330,57 -

DESPESAS DE CAPITAL - 22.783,61 22.783,61 - -

    Investimentos - 22.783,61 22.783,61 - -

    Inversões Financeiras - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL - 491.659,87 491.329,30 330,57 -
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INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

Receitas Orçamentárias - - Despesas Orçamentárias 229.895.471,21 196.322.672,41

    Ordinárias - -     Ordinárias 195.718.227,21 166.180.218,41

    Vinculadas - -     Vinculadas 34.177.244,00 30.142.454,00

        Previdência Social (RPPS) - -         Seguridade Social (Exceto Previdência) 27.300.000,00

        Recursos de Receitas Financeiras -         Previdência Social (RPPS) 31.200.000,00 -

    (-) Deduções da Receita Orçamentária - -         Recursos de Receitas Financeiras -

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 2.977.244,00 2.842.454,00

Transferências Financeiras Recebidas 227.975.709,10 194.525.983,45 Transferências Financeiras Concedidas 2.778.993,65 2.247.820,46

    Resultantes da Execução Orçamentária 227.173.792,54 194.516.105,39     Resultantes da Execução Orçamentária - -

        Sub-repasse Recebido 227.173.792,54 194.516.105,39     Independentes da Execução Orçamentária 2.778.993,65 2.247.820,46

    Independentes da Execução Orçamentária 801.916,56 9.878,06         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 42.924,23

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 765.285,73         Movimento de Saldos Patrimoniais 2.778.993,65 2.204.896,23

        Demais Transferências Recebidas 17.942,79 4.618,88     Aporte ao RPPS - -

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 18.688,04 5.259,18     Aporte ao RGPS - -

    Aporte ao RPPS - -

    Aporte ao RGPS - -

Recebimentos Extraorçamentários 6.177.939,32 3.536.701,69 Despesas Extraorçamentárias 1.365.669,04 2.022.274,95

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 804.656,05 491.659,87     Pagamento dos Restos a Pagar Processados 491.329,30 1.575.658,17

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 2.431.997,07 722.862,66     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 675.416,36 311.771,83

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 193.359,94 121.597,55     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 193.359,94 134.844,95

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 2.747.926,26 2.200.581,61     Outros Pagamentos Extraorçamentários 5.563,44 -

        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 5.563,44         Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento 5.563,44

        Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 5.563,44

        Arrecadação de Outra Unidade 2.742.362,82 2.195.018,17

Saldo do Exercício Anterior 441.355,23 2.971.437,91 Saldo para o Exercício Seguinte 554.869,75 441.355,23

    Caixa e Equivalentes de Caixa 441.355,23 2.971.437,91     Caixa e Equivalentes de Caixa 554.869,75 441.355,23

TOTAL 234.595.003,65 201.034.123,05 TOTAL 234.595.003,65 201.034.123,05
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

2018 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 257.874.725,39 219.102.301,64

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.293,08 4.246,73

        Impostos - -

        Taxas 1.293,08 4.246,73

        Contribuições de Melhoria - -

    Contribuições - -

        Contribuições Sociais - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - -

        Contribuição de Iluminação Pública - -

        Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - -

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 175,80 765,15

        Venda de Mercadorias - -

        Vendas de Produtos - -

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 175,80 765,15

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.250,26 95,59

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Juros e Encargos de Mora 1.250,26 95,59

        Variações Monetárias e Cambiais - -

        Descontos Financeiros Obtidos - -

        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras - -

        Aportes do Banco Central - -

        Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Recebidas 252.765.434,54 195.216.475,57

        Transferências Intragovernamentais 227.975.709,10 194.525.983,45

        Transferências Intergovernamentais - -

        Transferências das Instituições Privadas - -

        Transferências das Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências de Consórcios Públicos - -

        Transferências do Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada de Entes - -

        Transferências de Pessoas Físicas - -

        Outras Transferências e Delegações Recebidas 24.789.725,44 690.492,12

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 2.366.928,00 21.690.807,50

        Reavaliação de Ativos 562.927,37 923.901,87

        Ganhos com Alienação - -

        Ganhos com Incorporação de Ativos 1.797.355,12 20.757.158,09

        Ganhos com Desincorporação de Passivos 6.645,51 9.747,54

        Reversão de Redução ao Valor Recuperável - -

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.739.643,71 2.189.911,10

        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - -

        Resultado Positivo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

2018 2017

        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - -

        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 2.739.643,71 2.189.911,10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 250.379.600,16 205.315.097,98

    Pessoal e Encargos 148.155.628,99 133.589.517,45

        Remuneração a Pessoal 118.803.684,12 106.824.837,66

        Encargos Patronais 17.770.821,46 17.080.373,80

        Benefícios a Pessoal 10.251.980,16 9.674.090,99

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.329.143,25 10.215,00

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 35.275.494,50 32.590.922,52

        Aposentadorias e Reformas 23.898.992,69 24.132.419,96

        Pensões 11.307.285,12 8.411.950,01

        Benefícios de Prestação Continuada - -

        Benefícios Eventuais - -

        Políticas Públicas de Transferência de Renda - -

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 69.216,69 46.552,55

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 45.826.789,07 30.089.857,51

        Uso de Material de Consumo 3.307.614,71 1.608.396,76

        Serviços 37.820.307,07 25.531.941,22

        Depreciação, Amortização e Exaustão 4.698.867,29 2.949.519,53

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0,03 0,40

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - -

        Juros e Encargos de Mora - -

        Variações Monetárias e Cambiais - -

        Descontos Financeiros Concedidos 0,03 0,40

        Aportes ao Banco Central - -

        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Concedidas 19.388.188,80 7.125.240,81

        Transferências Intragovernamentais 2.778.993,65 2.247.820,46

        Transferências Intergovernamentais - -

        Transferências a Instituições Privadas - -

        Transferências a Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências a Consórcios Públicos - -

        Transferências ao Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada a Entes - -

        Outras Transferências e Delegações Concedidas 16.609.195,15 4.877.420,35

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 880.099,30 1.436.904,45

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas 562.927,37 -

        Perdas com Alienação - -

        Perdas Involuntárias - -

        Incorporação de Passivos - -

        Desincorporação de Ativos 317.171,93 1.436.904,45

jailson.laurentino
Texto digitado
103



TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

70020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

14000 - JUSTICA ELEITORAL

EXERCICIO
2018

EMISSAO
12/03/2019

PERIODO
Anual

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

2018 2017

    Tributárias 153.399,58 267.666,44

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.275,41 144.901,91

        Contribuições 149.124,17 122.764,53

    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - -

        Custo das Mercadorias Vendidas - -

        Custos dos Produtos Vendidos - -

        Custo dos Serviços Prestados - -

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 699.999,89 214.988,40

        Premiações - -

        Resultado Negativo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -

        Incentivos 63.684,50 15.177,50

        Subvenções Econômicas - -

        Participações e Contribuições - -

        Constituição de Provisões - -

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 636.315,39 199.810,90

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 7.495.125,23 13.787.203,66

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

2018 2017
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.574.719,25 -657.057,14

    INGRESSOS 230.916.995,30 196.842.599,17

        Receitas Derivadas e Originárias - -

            Receita Tributária - -

            Receita de Contribuições - -

            Receita Agropecuária - -

            Receita Industrial - -

            Receita de Serviços - -

            Remuneração das Disponibilidades - -

            Outras Receitas Derivadas e Originárias - -

        Transferências Correntes Recebidas - -

            Intergovernamentais - -

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências Correntes Recebidas - -

        Outros Ingressos das Operações 230.916.995,30 196.842.599,17

            Ingressos Extraorçamentários 193.359,94 121.597,55

            Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior 5.563,44

            Transferências Financeiras Recebidas 227.975.709,10 194.525.983,45

            Arrecadação de Outra Unidade 2.742.362,82 2.195.018,17

    DESEMBOLSOS -227.342.276,05 -197.499.656,31

        Pessoal e Demais Despesas -206.731.618,66 -178.033.008,04

            Legislativo - -

            Judiciário -171.562.592,99 -145.523.908,40

            Essencial à Justiça - -

            Administração - -

            Defesa Nacional - -

            Segurança Pública - -

            Relações Exteriores - -

            Assistência Social - -

            Previdência Social -35.163.462,23 -32.514.663,08

            Saúde - -

            Trabalho - -

            Educação - -

            Cultura - -

            Direitos da Cidadania - -

            Urbanismo - -

            Habitação - -

            Saneamento - -

            Gestão Ambiental - -

            Ciência e Tecnologia - -

            Agricultura - -

            Organização Agrária - -
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            Indústria - -

            Comércio e Serviços - -

            Comunicações - -

            Energia - -

            Transporte - -

            Desporto e Lazer - -

            Encargos Especiais - -

            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento -5.563,44 5.563,44

        Juros e Encargos da Dívida - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - -

            Outros Encargos da Dívida - -

        Transferências Concedidas -17.638.303,80 -17.083.982,86

            Intergovernamentais - -

                A Estados e/ou Distrito Federal - -

                A Municípios - -

            Intragovernamentais -17.638.303,80 -17.083.982,86

            Outras Transferências Concedidas - -

        Outros Desembolsos das Operações -2.972.353,59 -2.382.665,41

            Dispêndios Extraorçamentários -193.359,94 -134.844,95

            Transferências Financeiras Concedidas -2.778.993,65 -2.247.820,46

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -3.461.204,73 -1.873.025,54

    INGRESSOS - -

        Alienação de Bens - -

        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Outros Ingressos de Investimentos - -

    DESEMBOLSOS -3.461.204,73 -1.873.025,54

        Aquisição de Ativo Não Circulante -3.162.542,04 -1.865.102,50

        Concessão de Empréstimos e Financiamentos - -

        Outros Desembolsos de Investimentos -298.662,69 -7.923,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

    INGRESSOS - -

        Operações de Crédito - -

        Integralização do Capital Social de Empresas Estatais - -

        Transferências de Capital Recebidas - -

            Intergovernamentais - -

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências de Capital Recebidas - -

        Outros Ingressos de Financiamento - -

    DESEMBOLSOS - -

        Amortização / Refinanciamento da Dívida - -

        Outros Desembolsos de Financiamento - -
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GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 113.514,52 -2.530.082,68

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 441.355,23 2.971.437,91

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 554.869,75 441.355,23
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Notas Explicativas

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Anteriormente à edição das normas, o 
Imobilizado da Contabilidade Pública ficava 
registrado pelo seu valor de aquisição, não 
sofrendo nenhuma alteração no decorrer de sua 
vida útil. 

E, ainda, os bens registrados no balanço 
patrimonial da Contabilidade Pública 
consignavam valores insignificantes, como por 
exemplo, R$ 0,01 (centavo de real). Esse fato foi 
recorrente nas oportunidades em que houve 
conversão de moeda, como aconteceu em 1994, 
com a implantação do Plano Real no Brasil, 
oportunidade em que os bens antigos que já 
apresentavam valores baixos ficaram registrados 
por esse valor mínimo. Por isso, a Contabilidade 
Pública apresentava as mais diversas distorções. 
Aplicando-se a depreciação, esse fato não mais 
acontecerá, pois passa a ser possível evidenciar 
que as demonstrações contábeis do Órgão 
apresentarão valores reais do Ativo Imobilizado, 
que poderão auxiliar os dirigentes das instituições 
na tomada de decisão. 

Estimar a vida útil de um bem às vezes é difícil, 
mas é importante que esses períodos contábeis 
sejam o mais aproximado possível, pois neles 
serão alocadas as despesas apuradas da 
depreciação. 

O problema crítico na determinação das quotas 
de depreciação é o estabelecimento da vida útil, 

devido à infinidade de fatores que influenciam a 
durabilidade do bem, especialmente no caso de 
máquinas e equipamentos. Pode-se dizer que, na 
escolha do melhor método, cada órgão deve 
avaliar aquele que mais vantagem lhe ofereça, 
pois tudo depende do tipo de bens que ele 
dispõe. 

Existem vários métodos para calcular a 
depreciação, sendo os mais tradicionais: método 
das quotas constantes ou em linha reta; método 
da soma dos dígitos dos anos; método de 
unidades produzidas; método de horas de 
trabalho e método da taxa dobrada. 

No momento em que o Ativo Imobilizado estiver 
totalmente depreciado e alguns desses bens 
ainda apresentarem condições de uso, eles 
deverão ser novamente reavaliados, registrados 
pelo valor de reavaliação para, então, iniciar-se 
novamente a depreciação, conforme estimativa 
de sua nova vida útil. 

 

Método de depreciação utilizado 

O método utilizado pelo Tribunal é o das quotas 
constantes ou em linha reta, conforme instruções 
recebidas da Setorial Contábil do Tribunal 
Superior Eleitoral, por meio da Orientação n. 
01/2010. 

 “O método das quotas constantes é o mais 
utilizado, pois seus cálculos são os mais 
simples possíveis, e pode ser aplicado ao 
total de bens de uma mesma espécie. Esse 
método consiste em dividir o valor do bem 
pelo número de anos de sua provável 
duração e considerar cada uma dessas 
parcelas como depreciação de um ano” 
(FRANCO, 1981, p. 178). 

Segundo consta do Boletim IOB (2002, p. 3): 

“O método de linha reta assume que a 
utilização do bem é igual durante todos os 
exercícios. Ele parte do princípio de que a 
depreciação em linha reta é ajustada pelo 
maior custo de manutenção, que é quase 
nula no início da utilização do bem e 
crescente a partir da metade da sua vida útil. 
Justifica-se a utilização desse método 
quando: o ativo será utilizado 
uniformemente durante toda a sua vida útil; 
não haverá declínio de desempenho; não 
ocorrerá obsoletismo, isto é, não haverá 
obsoletismo tecnológico nessa área; e o 
custo periódico de reparos e manutenção 
não aumentará. A maioria das empresas 
utiliza este método de depreciação pela 
simplicidade de sua aplicação, pois o valor 
residual é considerado zero. Também é de 
fácil aplicação: toma-se o valor da aquisição 
e divide-se pela vida útil estimada. É um 
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método pelo qual se debita uma fração igual 
do custo em cada período. O valor da 
depreciação a ser lançado no período é 
determinado pela subtração do valor 
residual estimado do seu custo de aquisição, 
dividindo-se o saldo remanescente, o qual 
representa o total do ativo imobilizado 
depreciável, pelo número de anos 
estimados da sua vida útil produtiva. Neste 
método consideramos como custos de 
aquisição todos os gastos relacionados com 
a aquisição desse ativo mais o necessário 
para colocarmos em seu local de 
funcionamento e que o mesmo esteja em 
condições de uso”. 

Analisando-se a demonstração das variações 
patrimoniais do ano de 2018, sem a aplicação da 
depreciação, ter-se-ia um superávit de R$ 
12.193.992,52 (doze milhões, cento e noventa e 
três mil, novecentos e noventa e dois reais e 
cinquenta e dois centavos). Em contrapartida, ao 
lançar o valor da depreciação no valor acumulado 
de R$ 4.698.867,29 (quatro milhões, seiscentos e 
noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e sete 
reais e vinte e nove centavos) nas Variações 
Patrimoniais Diminutivas, o resultado converte-
se em um superávit no montante de R$ 
7.495.125,23 (sete milhões, quatrocentos e 
noventa e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e 
vinte e três centavos), diminuindo 
consequentemente o resultado patrimonial, o 
que representa uma queda de 38,53%. 
Atendendo às determinações contidas na 
Orientação SOF/TSE n. 1/2010, os bens móveis do 

TRESC foram reavaliados pela metodologia de 
avaliação de mercado, ou seja, foram avaliados 
itens com características e tempo de uso 
semelhante para estabelecimento do valor atual. 

Como a avaliação comparativa com o mercado 
ficou semelhante e/ou muito próxima dos valores 
residuais obtidos com a aplicação da tabela de 
vida útil da supramencionada Orientação, os bens 
foram valorados com base nessa norma, seguindo 
as opções nela apresentadas. 

Após o procedimento acima, foram feitos estudos 
e avaliações de recuperabilidade, atribuindo-se 
novo tempo de vida útil para os bens reavaliados, 
conforme sua capacidade de utilização. A partir 
da reavaliação dos bens e da definição do tempo 
de vida útil restante, iniciou-se novo período de 
aplicação de depreciação dos bens. Cabe destacar 
que, referente ao item veículo automotor 
(subitem 52), a reavaliação deu-se com base nos 
índices/valores pesquisados por meio da tabela 
FIPE (www.fipe.org.br), conforme sugestão 
contida na orientação SOF/TSE. No tocante à 
reavaliação das urnas eletrônicas, o 
procedimento foi efetuado de forma unificada 
pelo TSE, com padrões idênticos de valores e de 
definição de vida útil para todos os Tribunais 
Regionais Eleitorais. 

Por fim, cabe salientar que todos os 
procedimentos supramencionados obedeceram 
ao disposto na Orientação SOF/TSE n. 1/2010, 
bem como nas Resoluções CFC n. 1.136/2008 e n. 
1.137/2008. 

 

Demonstrações contábeis exigidas pela Lei n. 
4.320/1964 

1. Principais diretrizes contábeis 

1.1. Processo de convergência às novas Normas 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

A Portaria n. 184/2008 determinou que a 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN deveria 
promover a convergência às Normas 
Internacionais de Contabilidade e às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público editadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC. 

O Decreto n. 6.976/2009 atribuiu à STN a 
competência para promover a consolidação das 
contas públicas, padronização das prestações de 
contas e dos relatórios e demonstrativos por 
meio da elaboração do Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – MCASP. 

A Portaria STN n. 828/2011 alterou o prazo de 
implementação do Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público – PCASP, determinando que a Parte 
II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais deverá 
ser adotada pelos entes da Federação 
gradualmente a partir do exercício de 2012 e 
integralmente até o final do exercício de 2014. 

No exercício financeiro de 2016, o PCASP já 
estava integralmente implantado no âmbito da 
Justiça Eleitoral. 
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1.2. Apresentação das demonstrações contábeis 

As Demonstrações Contábeis do exercício de 
2018 foram elaboradas em conformidade com a 
Lei n. 4.320/1964, as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público e de acordo com o Manual SIAFI de 
Procedimentos para Elaboração de 
Demonstrações Contábeis. 

 

I - Balanço Orçamentário 

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e 
as despesas orçamentárias, confrontando o 
orçamento inicial e as suas alterações com a 
execução, demonstrando o resultado 
orçamentário. 

O Resultado Orçamentário no exercício de 2018 é 
demonstrado pela igualdade entre o total de 
Receitas Realizadas de R$ 
229.895.471,21(duzentos e vinte nove milhões, 
oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e 
setenta e um reais e vinte e um centavos) e o total 
de Despesas Empenhadas de R$ 229.895.471,21 
(duzentos e vinte nove milhões, oitocentos e 
noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e um 
reais e vinte e um centavos), apresentando um 
resultado nulo, sem déficit ou superávit. 

 

 

 

II - Balanço Financeiro 

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e as 
despesas orçamentárias, bem como os ingressos 
e dispêndios extraorçamentários conjugados com 
os saldos de caixa do exercício anterior e os que 
se transferem para o início do exercício seguinte. 

O Resultado Financeiro no exercício de 2018 é 
demonstrado pela diferença entre o somatório 
dos ingressos orçamentários (R$ 227.975.709,10) 
com os extraorçamentários (R$ 6.177.939,32) 
que foi de R$ 234.153.648,42 (duzentos e trinta e 
quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, 
seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e 
dois centavos), e dos dispêndios orçamentários 
(R$ 229.895.471,21) e extraorçamentários (R$ 
4.144.662,69) que foi de R$ 234.040.133,90 
(duzentos e trinta e quatro milhões, quarenta mil, 
cento e trinta e três reais e noventa centavos) 
apresentando um resultado positivo de R$ 
113.514,52, o qual também pode ser apurado 
pela diferença entre o saldo em espécie 
transferido para o exercício seguinte (R$ 
554.869,75) e o saldo em espécie do exercício 
anterior (R$ 441.355,23). 

 

III - Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e 
quantitativamente, a situação patrimonial e 
financeira do órgão público em uma determinada 
data. No balanço patrimonial, as contas deverão 
ser classificadas segundo os elementos do 
patrimônio que registrem e agrupadas de modo a 

facilitar o conhecimento e a análise da situação 
financeira da entidade. 

Estão assim distribuídos os grupos de contas do 
Balanço Patrimonial: 

a) Ativo Circulante 

O Ativo Circulante inclui o Caixa e Equivalentes de 
Caixa, os Créditos a Curto Prazo (composto pelos 
adiantamentos de férias concedidos), Demais 
Créditos e Valores a Curto Prazo, Estoques 
(Material de consumo que se encontra no 
estoque do almoxarifado, os quais são registrados 
pelo custo de aquisição e baixados pelo custo 
médio ponderado). 

b) Ativo Não Circulante 

O Ativo Não Circulante inclui o Imobilizado que é 
composto pelos Bens Móveis e Imóveis, 
deduzidos pela Depreciação. 

 

c) Passivo Circulante 

O Passivo Circulante inclui Fornecedores e Contas 
a Pagar a Curto Prazo (Restos a pagar 
processados), Obrigações Fiscais a Curto Prazo 
(composto por impostos a recolher) e Demais 
Obrigações a Curto Prazo. 

d) Passivo Não Circulante 

O Passivo Não Circulante não apresentou 
nenhum saldo ao final do exercício de 2018. 

e) Patrimônio Líquido 
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O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos 
do órgão depois de deduzidos todos seus 
passivos, demonstrando, dessa forma, os 
Resultados Acumulados. 

O Balanço Patrimonial do exercício de 2018 
demonstra o total do Ativo de R$ 94.693.337,22 e 
o total do Passivo de R$ 807.506,05, 
apresentando o Resultado Acumulado de R$ 
93.885.831,17, o qual está constituído pelo 
superávit do Exercício de R$ 7.495.125,23 e pelos 
Resultados de Exercícios Anteriores no montante 
de R$ 86.390.705,94. 

 

IV - Demonstração das Variações Patrimoniais 

A Demonstração das Variações Patrimoniais – 
DVP evidencia as variações quantitativas, o 
resultado patrimonial e as variações qualitativas 
decorrentes da execução orçamentária. As 
variações quantitativas são decorrentes de 
transações no setor público que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido, e as variações 
qualitativas são decorrentes de transações no 
setor público que alteram a composição dos 
elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio 
líquido. O resultado patrimonial do período é 
apurado pelo confronto entre as variações 
quantitativas aumentativas e diminutivas. A DVP 
do exercício de 2018 apresentou o total das 
variações quantitativas aumentativas de R$ 
257.874.725,39 e o total das variações 
quantitativas diminutivas de R$ 250.379.600,16, 

gerando como resultado patrimonial do período 
um superávit de R$ 7.495.125,23. 

Analisando-se a demonstração das variações 
patrimoniais do ano de 2018 e comparando com 
o resultado de 2017, o qual foi um superávit de 
R$ 13.787.203,66, pode ser observado que houve 
uma redução no resultado da ordem de 45,64%. 

Déficit é o resultado apurado ao final do exercício 
que aponta saldo negativo (no caso de positivo, 
superávit) no confronto entre a soma de todas as 
receitas e de todas as despesas empenhadas, 
indicando que as receitas orçamentárias foram 
menores do que as despesas orçamentárias. 
Difere do déficit financeiro, pois não significa 
necessariamente que o Poder Público gastou, de 
fato, mais dinheiro do que dispunha, mas sim que 
autorizou, no ano, mais gastos do que os recursos 
que se encontravam disponíveis no exercício. 
Quando se refere apenas ao confronto entre 
receitas correntes e despesas correntes, é 
chamado de déficit ou superávit do Orçamento 
Corrente (art. 11, § 3º, Lei n. 4.320/1964). 

 

V - Demonstração dos Fluxos de Caixa 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as 
movimentações havidas no caixa e seus 
equivalentes. 

A Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa 
do exercício de 2018 foi positiva, no montante de 
R$ 113.514,52. 
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Apontamentos do Órgão de Controle 

Em 27.11.2018, foi recebido neste Tribunal o Ofício n. 5435/2018-TCU/Sefip, de 16.11.2018, do Tribunal de Contas da União (TCU), determinando o envio de 
informações de atos de aposentadoria e pensão ao TCU por meio do sistema e-Pessoal, tendo em vista que foram verificadas inconsistências em atos de pessoal 
encaminhados àquele órgão por meio do sistema Sisac — que se encontra desativado —, conforme relação de inconsistências encaminhadas no Anexo 1 do Ofício n. 
5435/2018-TCU/Sefip, e que os atos devem ser submetidos ao TCU, livre das falhas detectadas, por meio do sistema e-Pessoal, no prazo de 90 dias. 

Nesse sentido, informa-se que a Seção de Legislação da Coordenadoria de Pagamento e de Legislação da Secretaria de Gestão de Pessoas realizou a inclusão dos dados 
e o encaminhamento dos atos, por meio do sistema e-Pessoal, à Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCIA) dentro do prazo determinado. 
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Declaração de Integridade 

O Presidente do TRESC, na qualidade de responsável pela governança desse Órgão, assegura a integridade do presente relatório de gestão, cujo pensamento coletivo 
na preparação foi possível com a participação das principais unidades da estrutura orgânica. 

Como o TCU exigiu, para o relatório de gestão do exercício de 2018, estrutura do modelo do relato integrado, entendemos que a novidade foi obedecida na medida 
do tempo disponibilizado para adaptação à estrutura imposta, em que as informações foram apresentadas de forma concisa – algumas em infográficos e tabelas 
simplificadas - relevantes e estratégicas para a: gestão integrada, comunicação interna e prestação de contas. 

 
Cotas do Fundo Partidário Recebidas pelos Diretórios Estaduais dos Partidos (R$) 

Sigla do Partido 
Exercícios 

2017 2016 2015 

DEM 165.000,00** 0,00 0,00 

MDB 1.840.477,14 2.550.725,36 2.831.461,59 

PATRI 24.000,00 0,00 0,00 

PCdoB 3.000,00** 0,00 0,00 

PP 543.760,00 2.105.000,00 731.000,00 

PPS 0,00** 80.000,00 50.000,00 

PR 415.000,00 172.000,00 208.861,10 

PRB 0,00** 155.284,00 20.000,00 

PROS 0,00** 0,00 0,00 

PSB 0,00 410.102,09 0,00 

PSC 0,00 0,00* 20.000,00 

PSD 880.000,00 960.000,00* 750.000,00 

PSDB 1.291.237,63 135.435,23 0,00 

PSOL 76.513,02 139.399,30 35.737,81 

PT 660.078,76 1.026.747,02 828.481,41 

PTB 182.000,00 260.000,00* 178.000,00 

REDE 0,00** 5.453,50 0,00 

SD 121.564,00 232.443,25 121.803,00 

TOTAIS 6.202.630,55 8.232.589,75 5.775.344,91 

Fonte: TSE 
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*Foram verificadas as seguintes divergências entre os valores das cotas do 
Fundo Partidário informados pelos órgãos partidários nacionais e os estaduais 
em Santa Catarina em relação ao exercício financeiro de 2016: 

Sigla do Partido Exercício 2016 

PSC 25.000,00 

PSD 1.460.000,00 

PTB 300.000,00 

Fonte: Prestações de contas dos diretórios estaduais 

 

**Foram verificadas as seguintes divergências entre os valores das cotas do 
Fundo Partidário informados pelos órgãos partidários nacionais e os estaduais 
em Santa Catarina em relação ao exercício financeiro de 2017: 

Sigla do Partido Exercício 2017 

DEM 181.000,00 

PCdoB 17.100,00 

PPS 90.000,00 

PRB 62.694,06 

PROS 80.000,00 

REDE 26.105,94 

Fonte: Prestações de contas dos diretórios estaduais 
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