Macrodesafio Fortalecimento da segurança do processo eleitoral
Está relacionado a objetivos e iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da
segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a melhoria de processos de trabalho.

Tribunal / Conselho
Tribunal Superior Eleitoral

Iniciativas
Normatização do pleito eleitoral – Elaboração dos textos-base para as
minutas das instruções para as eleições 2018 (concluída).

TRE/AC

Recadastramento Biométrico dos Eleitores/AC
Ampliar a divulgação de matérias sobre a segurança da votação.

TRE/AL

Promover ações de esclarecimento sobre o funcionamento do processo
eletrônico de votação.
Programa de Identificação Biométrica do Eleitor - Amazonas

TRE/AM

Logística de distribuição de urnas para localidades de difícil acesso, por
meio de aeronaves e embarcações

TRE/AP
TRE/BA

Implantação do Processo Judicial Eletrônico
Projeto Biometria na Bahia
Recadastramento biométrico
Rezoneamento
Aprimorar os processos de gestão de eleições
Expedir normas e orientações aos Cartórios Eleitorais.
Cadastramento Biométrico
Acompanhamento do percentual de urnas eletrônicas substituídas por
outras UE
Inserção do INFODIP
Recadastramento biométrico

TRE/CE
TRE/DF
TRE/ES

TRE/GO

TRE/MA

Aprimoramento da gestão do processo eleitoral, notadamente no
planejamento e acompanhamento das eleições
Incluir nos treinamentos a distância e presencial as ações corretivas para
os erros mais frequentes constatados nos momentos de coleta biométrica
das seções eleitorais
Identificar os riscos dos processos de eleições
Oficiar as Zonas Eleitorais para firmarem parcerias com servidores
públicos de outros órgãos para integrarem as equipes de treinamento de
mesários e atuarem como multiplicadores

TRE/MG

TRE/MS

TRE/MT

Expansão do projeto de identificação biométrica do eleitorado do
Estado/MG
Transmissão Remota Eleições 2016
Plano Integrado de Eleições
Eleitores com Cadastro Biométrico - Biometria
Biometria (2016/2017)
Projeto Integrado das Eleições Municipais de 2016
Implantação e Treinamento do Processo Judicial Eletrônico - PJE

TRE/PA

TRE/PB

TRE/PE
TRE/PI
TRE/PR
TRE/RJ
TRE/RN
TRE/RO
TRE/RR
TRE/RS

TRE/SC

TRE/SE

TRE/TO

Incentivar o constante aprimoramento da gestão dos cartórios eleitorais
Desenvolver Plano de continuidade do processo de recadastramento
biométrico.
Aprimorar o processo de gestão das Eleições Oficiais.
Capacitação em Gestão de Riscos para todos os gestores do TRE-PB
Projeto Preparação de Urnas 2016
Projeto Geração de Mídias 2016
Projeto Biometria - Ciclo 2014-2016
Biometria - Ciclo 2016-2018
Estruturação do Processo de Segurança da Informação
Programa Eleições 2016
Estabelecer e acompanhar o Indica0dor SPE Percentual de eleitores com
Cadastro Biométrico.
Plano Integrado das Eleições 2018
Implantação da identificação biométrica de eleitores no Estado/RJ (Fase 1)
Cadastramento biométrico do eleitorado do RN.
Aprimoramento do processo de gestão das eleições.
Projeto Biometria 2017
Projeto Segurança das Eleições 2018
Cadastramento Biométrico do Eleitorado
Rezoneamento Eleitoral
Biometria
Sistema INFODIP
Aprimorar continuamente o processo eleitoral: Projeto Eleições 2016
Aprimorar continuamente o processo eleitoral: Novas Eleições 2017
Ampliar o número de eleitores cadastrados biometricamente em Santa
Catarina
Treinamento de Pessoal de Atendimento
Avaliação e deliberação sobre resultados de 2016
Planejamento integrado das eleições 2016
Implantação da biometria
Ampliação da certificação do Tramite Processual Judicial - 1° e 2° Grau TPJU

