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Organização da DMT
DMT

1

Coordenadoria de 
Modernização, Sistemas,  
Infraestrutura, Suporte e 

Métodos
1

APROJ

9

ARINF

1

Telefonia

2

Infra

5

Suporte

9

ARSIS

5

Comissão de Métodos 
Aplicados e Suporte à 

Auditoria

3

Apoio

2

37 colaboradores



O Projeto de Modernização
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Cenário Anterior – Comunicações Processuais

• Comunicações por AR
• Problema com endereços
• Demora no retorno do AR

• Resposta à comunicação
• Deslocamento físico ao TCE (mais de uma vez)
• Agendamento para cópia do processo físico
• Prazo de resposta não cumprido ou não atendimento pelo Jurisdicionado

• Necessidade de melhorar a Infraestrutura antes de adotar a 
comunicação eletrônica



Projeto de 
Modernização

Infraestrutura

Processual

Integração 
Jurisdicionado

Auditoria

Foco: Melhoria da atividade finalística



Infraestrutura
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Data Center e Storage



Infraestrutura – Novo Data Center



Equipamento 
Adquirido



Processo Eletrônico
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• e-TCE



Processo Eletrônico – Requisitos e Premissas

• Foco na eliminação do Papel
• Tempo de implantação e Curva de Aprendizado
• Aderência ao modelo de negócio dos TCs
• Virtualização do setor de Protocolo (Portal)
• Suporte à tramitação de Processos Físicos
• Suporte a processos tanto jurisdicionais como administrativos
• Flexibilidade na tramitação de expedientes (BPMSxWFMS)
• Migração de todo acervo de processos e protocolos com respectivas informações 

processuais do sistema legado
• Suporte às rotinas processuais

• Assinatura Digital, Comunicações Processuais, Pautas e Julgamentos, Cobranças 
Administrativas, Juntadas e Apensamentos, Relatoria, Procuradoria, etc.



Processo Eletrônico

• Digitalização dos processos ativos
• 2.850.000 digitalizações entre 2017 e 2018 - terceirizados
• Montagem de estrutura de digitalização própria
• Dos 23.145 processos ativos atuais, apenas 95 físicos

• Resoluções
• 303/2017

• Regulamenta o processo eletrônico
• 332/2019

• Inclusão de Multimidia
• Peticionamento exclusivamente de forma eletrônica



Integração com 
Jurisdicionado
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SAGRES



Integração com os Jurisdicionados – Portal do 
Jurisdicionado 



Integração com os Jurisdicionados – Portal do 
Jurisdicionado 
• Convergência para tornar o portal como principal canal de comunicação do 

TCE/SE
• Acesso por toda sociedade (credenciamento)

• Envio de Informações dos jurisdicionados
• PCMs e Informes

• Acompanhamento de expedientes eletrônicos (Processos e Protocolos)
• Comunicações Eletrônicas

• Avisos
• Notificações
• Comunicações Processuais

• Uso de certificado digital para assinaturas
• Acesso amplo aos processos pelos ADVOGADOS (Lei 13.793/2019)



Comunicações Eletrônicas
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Resoluções

• Resolução 304/2017
• Institui o Portal do Jurisdicionado, como instrumento de peticionamento 

eletrônico, comunicação de atos e transmissão de peças processuais
• Art. 11. “As comunicações dos atos processuais e decisões serão realizadas de 

forma eletrônica, por meio do Portal do Jurisdicionado, ressalvadas as 
exceções legalmente previstas”

• Art. 14: §2º  “O comunicando disporá de até dez dias corridos contados do 
envio da comunicação pelo Tribunal de Contas para confirmar sua ciência”

• Art. 15 “Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico 
para a realização de comunicações, esses atos processuais poderão ser 
praticados por outros meios legais, mediante certificação nos autos”



Resoluções

• Resolução 303/2017
• Art. 11, §2º “O peticionamento das respostas às comunicações dos atos 

processuais e decisões do TCE-SE será realizado exclusivamente de forma 
eletrônica por meio do Portal do Jurisdicionado.”

• Resolução 332/2019
• Art. 10 “A inclusão de documentos pelo usuário externo, no e-TCESE, deverá 

ser realizada exclusivamente com o original produzido eletronicamente ou 
mediante cópias digitalizadas, que serão assinadas eletronicamente no e-
TCESE, devendo atender ainda os seguintes padrões”

• “formato PDF/A (Portable Document Format) pesquisável (OCR) ou MP3 (Moving Picture 
Expert Group Layer 3) ou MP4 (Moving Picture Expert Group Layer 4)”



Comunicações eletrônicas

• Priorizar as comunicações de 
forma eletrônica em detrimento 
ao AR

• As comunicações por AR 
devem ser respondidas 
eletronicamente, 
convergindo para o Portal e 
permitindo o acesso de 
forma integral às informações 
processuais.



Portal do Jurisdicionado



Portal do Jurisdicionado



Peça Única - Indexada



Notificações



Resposta da comunicação



Resposta a notificação (protocolo)





Cadastro de Comunicação Eletrônica



Estatísticas 2021



2018 2019

2020 2021



Estatísticas 2021



Estatísticas 2021



Consultas Construídas

• Vídeo da utilização das consultas



Impactos e Resultados
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Impactos e Resultados

• Celeridade Processual
• Tramitações
• Comunicações Processuais (Portal do Jurisdicionado)

• Fim da necessidade de deslocamento à sede do TCE/SE
• Consulta a processos
• Acesso amplo aos processos pelos ADVOGADOS (Lei 13.793/2019)

• Melhoria no ambiente de trabalho 
• Ausência de Papel
• Processos internos de envio de AR



Julgamentos TCE/SE



Autuações em relação a Julgamentos 2018



Autuações em relação a Julgamentos 2021



Ações Futuras e Perspectivas
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Ações Futuras

• Revisão e Melhoria das resoluções
• Notificações

• e-mails
• SMS
• WhatsApp ...

• Diminuir cada vez mais o uso de correspondências físicas/AR



Obrigado
miguel.melo@tce.se.gov.br
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