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E-mail - 1757206

Data de Envio: 
  18/08/2021 18:23:57

De: 
  TSE/seue@tse.jus.br <seue@tse.jus.br>

Para:
    seue@tse.jus.br

Assunto: 
  Aprovação do Plano de Dados Abertos do TSE

Mensagem: 
  Para conhecimento do Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a
junho-2023 (SEI 1751713 e 1751116).

Anexos:
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
    Portaria_1751713.html
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E-mail - 1757259

Data de Envio: 
  18/08/2021 18:40:17

De: 
  TSE/SEPROT <protocolo@tse.jus.br>

Para:
    protocolo@tse.jus.br

Assunto: 
  Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior
Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Mensagem: 
  Prezados,

Segue, para conhecimento, Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023. 

Atenciosamente, 
Diana Palhano 

Anexos:
    Despacho_1753860.html
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
    Despacho_1755101.html
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E-mail - 1757343

Data de Envio: 
  18/08/2021 19:08:03

De: 
  TSE/SEPJUR <sepjur.sei@tse.jus.br>

Para:
    sepjur@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do TSE 

Mensagem: 
  Prezados colegas,

Boa noite!

Para ciência do Plano de Dados Abertos do TSE (2021-23).

At.te,

Leonardo

Anexos:
    Despacho_1755074.html
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
    Despacho_1753860.html
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E-mail - 1757370

Data de Envio: 
  18/08/2021 19:23:22

De: 
  TSE/GRUPO SEGEF <segef@tse.jus.br>

Para:
    segef@tse.jus.br

Assunto: 
  Aprovação. Plano de Dados Abertos. Portaria.

Mensagem: 
  
À Segef, 

para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023, conforme anexos.

Anexos:
    Plano de Dados Abertos.pdf
    Portaria de aprovação do Plando de Dados Abertos período de 2021 a 2023.pdf
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
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E-mail - 1757384

Data de Envio: 
  18/08/2021 19:29:46

De: 
  TSE/SEGELE <segele@tse.jus.br>

Para:
    segele@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do TSE

Mensagem: 
  Para conhecimento da aprovação, por meio da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, do Plano
de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Anexos:
    Despacho_1754714.html
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
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E-mail - 1757447

Data de Envio: 
  18/08/2021 21:33:50

De: 
  TSE/sedesc2@tse.jus.br <sedesc2@tse.jus.br>

Para:
    sedesc2.servidores@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Mensagem: 
  Para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (SEI 1751713 e 1751116).

Atenciosamente,
Márcio Rosner

Anexos:
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

Às unidades desta Coordenadoria, para ciência da edição
da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (doc.
SEI nº 1751713 e 1751116).

ANA CLAUDIA CHAGAS ESTELLITA LINS
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

  Documento assinado eletronicamente em 19/08/2021, às 09:39, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1757521&crc=086C7587,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1757521 e o código CRC
086C7587.
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E-mail - 1764787

Data de Envio: 
  26/08/2021 18:37:30

De: 
  TSE/E-mail da SESCON <sescon@tse.jus.br>

Para:
    seand@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Mensagem: 
  Pessoal,

Segue para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de
Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (SEI 1751713 e
1751116).

Att.,
Erick Ferreira

Anexos:
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
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E-mail - 1764596

Data de Envio: 
  26/08/2021 17:07:00

De: 
  TSE/segedoc@tse.jus.br <segedoc@tse.jus.br>

Para:
    segedoc@tse.jus.br
    luispereira.santos@tse.jus.br

Assunto: 
  Portaria TSE nº 525/2021

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho para conhecimento o despacho Gab-DG 1753860 e a Portaria TSE nº 525/2021 (1751713),
sobre o plano de dados abertos do TSE

Atenciosamente,

Christiano Oliveira

Anexos:
    Despacho_1755101.html
    Portaria_1751713.html
    Despacho_1753860.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf

E-mail SEGEDOC 1764596         SEI 2019.00.000006124-6 / pg. 9

Num. 156926530 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: Elismara Silva Neiva - 05/10/2021 18:52:31
https://pje.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100518522577000000155625966
Número do documento: 21100518522577000000155625966



E-mail - 1764297

Data de Envio: 
  26/08/2021 15:00:05

De: 
  TSE/SEÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DE TI <segti@tse.jus.br>

Para:
    segti@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos 2021-2023

Mensagem: 
  À SEGTI,

Para conhecimento,

Ats,
Carlos Zottmann.

Anexos:
    Despacho_1755088.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
    Portaria_1751713.html
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E-mail - 1764029

Data de Envio: 
  26/08/2021 12:40:34

De: 
  TSE/SEÇÃO DE GESTÃO DE BIOMETRIA <segbio@tse.jus.br>

Para:
    segbio@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos TSE

Mensagem: 
  Prezados(as), 

Em atenção ao despacho STI (1754558), encaminho para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13
de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio
junho-2021 a junho-2023 (SEI 1751713 e 1751116).

Att,

Anexos:
    Despacho_1755088.html
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E-mail - 1762864

Data de Envio: 
  25/08/2021 14:11:58

De: 
  TSE/E-mail SEORG <seorg.aesi@tse.jus.br>

Para:
    orlando.noleto@tse.jus.br
    edilson.ricardo@tse.jus.br
    marcio.borba@tse.jus.br
    romualdo.oliveira@tse.jus.br
    felicio.sonoda@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do TSE

Mensagem: 
  Prezados,

Segue Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados Abertos do Tribunal
Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (1751713 e 1751116) para ciência.

Att.,

Anexos:
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
    Portaria_1751713.html
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

À Secretaria de Gestão da Informação, 

Em atenção ao Despacho SGI (Documento SEI 1758586), informo que a
publicação "Plano de Dados Abertos do TSE - Biênio junho de 2021 a junho de
2023" (SEI 1758351) já está disponível para consulta no Catálogo de Publicações e
na  Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral, consoante Despacho SEBBD
(Documento SEI 1760840).

Respeitosamente, 

EVELINE MESQUITA LUCAS
COORDENADOR(A) DE BIBLIOTECA, LEGISLAÇÃO E MUSEU

  Documento assinado eletronicamente em 24/08/2021, às 13:24, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1761394&crc=DA6FBC45,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1761394 e o código CRC
DA6FBC45.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

À Cblem,

 

Em atenção ao Despacho Cblem (Documento SEI nº 1758790), informo
que a publicação "Plano de Dados Abertos do TSE - Biênio junho de 2021 a junho
de 2023" (documento SEI 1758351) já está disponível para consulta no Catálogo de
Publicações (https://www.tse.jus.br/o-tse/catalogo-de-publicacoes/lista-do-catalogo-
de-publicacoes) e na Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral
(http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/9086).

 

Respeitosamente,

GERALDO CAMPETTI SOBRINHO
CHEFE DA SEÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL

  Documento assinado eletronicamente em 23/08/2021, às 22:15, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1760840&crc=55767FD6,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1760840 e o código CRC
55767FD6.
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E-mail - 1759619

Data de Envio: 
  20/08/2021 17:14:15

De: 
  TSE/secad@tse.jus.br <secad@tse.jus.br>

Para:
    secad@tse.jus.br

Assunto: 
  Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021

Mensagem: 
  
À Secad, para conhecimento, Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023.

Atenciosamente, 
Flávia Ferrugem do Nascimento. 

Anexos:
    Portaria_1060630_Portaria_354_TSE___Criacao_do_GT_de_Dados_Abertos.pdf
    Portaria_1060824_Portaria_395_TSE___Inclusao_de_Leonardo_Ferreira_no_GT.pdf
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

À SEBBD,

 

Informo a publicação do Plano de Dados Abertos do TSE - Biênio junho
de 2021 a junho de 2023 (1758351), no Catálogo de Publicações no Portal do TSE.

 

Atenciosamente,

RENATO MARÇAL DE SIQUEIRA
TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A)

  Documento assinado eletronicamente em 20/08/2021, às 16:52, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1759567&crc=FFD7BFC9,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1759567 e o código CRC
FFD7BFC9.
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E-mail - 1759437

Data de Envio: 
  20/08/2021 15:44:33

De: 
  TSE/Intel <intel.aesi@tse.jus.br>

Para:
    Wladimir <wladimir.caetano@tse.jus.br>
    rocha.neto@tse.jus.br
    Elesbão <elesbao.filho@tse.jus.br>
    João Rodrigues <joao.magalhaes@tse.jus.br>
    Simone <simone.rocha@tse.jus.br>
    Reginaldo <reginaldo.rocha@tse.jus.br>

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do TSE

Mensagem: 
  Prezados, 

Segue Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados Abertos do Tribunal
Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (1751713 e 1751116) para ciência.

Att.,

Mara Fregapani Barreto

Anexos:
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
    Portaria_1751713.html
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E-mail - 1759213

Data de Envio: 
  20/08/2021 14:25:04

De: 
  TSE/SGWEB <sgweb@tse.jus.br>

Para:
    sgweb@tse.jus.br

Assunto: 
  Publicação no catálogo de publicações

Mensagem: 
  Prezados,

Favor publicar o Plano de Dados Abertos do TSE (Biênio junho de 2021 a junho de 2023), em anexo, no
catálogo de publicações no Portal do TSE, com o seguinte título e descrição:

Plano de Dados Abertos do TSE - Biênio junho de 2021 a junho de 2023

Este primeiro Plano de Dados Abertos - PDA do TSE - foi elaborado como subproduto da Portaria TSE nº
93/2021, que institui a Política de Dados Abertos no âmbito do Tribunal. O PDA procura atender aos
objetivos estratégicos relacionados à transparência, à accountability e à governança do próprio TSE, às
recomendações contidas no Acórdão nº 1.832/2018, do Tribunal de Contas da União, e aos requisitos de
transparência definidos pelo Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução nº 215/2015 e alterações.

Atenciosamente,

Renato Marçal

Anexos:
    Anexo_1758351_PDA_21_23.pdf
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E-mail - 1759197

Data de Envio: 
  20/08/2021 14:17:27

De: 
  TSE/E-mail da Seção de Inovação e Pesquisa Tecnológica <sipt@tse.jus.br>

Para:
    sipt@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do TSE

Mensagem: 
  Para conhecimento da aprovação, por meio da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, do Plano
de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Anexos:
    Despacho_1754714.html
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
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E-mail - 1759135

Data de Envio: 
  20/08/2021 13:52:57

De: 
  TSE/seref@tse.jus.br <seref@tse.jus.br>

Para:
    seref@tse.jus.br

Assunto: 
  Ciência da Portaria TSE 525 e do Plano de Dados Abertos do TSE

Mensagem: 
  À Seref.

Para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (doc. SEI nº 1751713 e
1751116).

Atenciosamente,

Juliana Greimel

Anexos:
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

À SGWEB, 

Para gentileza de publicação no catálogo do TSE e informação quanto ao
link de acesso.

Esclareço que a SEBBD está adotando as providências para publicação na
Biblioteca Digital.

Atenciosamente,

 

 

GERALDO CAMPETTI SOBRINHO
CHEFE DA SEÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL

  Documento assinado eletronicamente em 20/08/2021, às 13:48, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1759112&crc=CBB90673,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1759112 e o código CRC
CBB90673.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

À Sebbd, 

Para ciência do Despacho SGI (Documento SEI 1758586) e providências
subsequentes. 

Após, solicito informar nos autos o link de acesso para a referida
publicação no catálogo.

Atenciosamente, 

EVELINE MESQUITA LUCAS
COORDENADOR(A) DE BIBLIOTECA, LEGISLAÇÃO E MUSEU

  Documento assinado eletronicamente em 20/08/2021, às 13:19, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1758790&crc=27A98C4E,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1758790 e o código CRC
27A98C4E.

Despacho CBLEM 1758790         SEI 2019.00.000006124-6 / pg. 22

Num. 156926530 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: Elismara Silva Neiva - 05/10/2021 18:52:31
https://pje.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100518522577000000155625966
Número do documento: 21100518522577000000155625966



E-mail - 1758762

Data de Envio: 
  20/08/2021 08:45:54

De: 
  TSE/SEDUC <educacao@tse.jus.br>

Para:
    educacao@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Mensagem: 
  Colegas, bom dia,

Para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (doc. SEI nº 1751713 e
1751116).

Atenciosamente,

Marcelo Morais de Souza
Seção de Educação Corporativa
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E-mail - 1758590

Data de Envio: 
  19/08/2021 18:30:59

De: 
  TSE/SEGED <seged@tse.jus.br>

Para:
    seged@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Mensagem: 
  Prezadas e prezados,

Para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (doc. SEI nº 1751713 e
1751116).

Att.,
Paula Santos

Anexos:
    Despacho_1757521.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
    Portaria_1751713.html
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

 

À Cblem, para ciência do Despacho SEI 1758298 e, se de acordo,
manifestação de anuência à inclusão do Plano de Dados Abertos - PDA do TSE
(Anexo SEI 1758351) no Catálogo de Publicações do site institucional.

 

Atenciosamente,

 

EVELINE MESQUITA LUCAS
SECRETÁRIO(A) - SUBSTITUTO(A)

  Documento assinado eletronicamente em 19/08/2021, às 18:46, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1758586&crc=6AAA490D,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1758586 e o código CRC
6AAA490D.
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E-mail - 1758390

Data de Envio: 
  19/08/2021 17:20:59

De: 
  TSE/arquivo@tse.jus.br <arquivo@tse.jus.br>

Para:
    tamara.rodrigues@tse.jus.br
    julio.sousa@tse.jus.br
    indiara.alves@tse.jus.br
    luispereira.santos@tse.jus.br

Assunto: 
   Para ciência.

Mensagem: 
  Prezadas e prezados,

Encaminho s para ciência dos Despacho GAB-DG (Documento SEI 1753860), referente à Portaria TSE nº
525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o
biênio junho-2021 a junho-2023 (Documento SEI 1751713 e SEI 1751116).

Respeitosamente,

Tamara F. Rodrigues.
Searq/Coged/SGI

Anexos:
    Despacho_1755101.html
    Despacho_1753860.html
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
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1. Introdução 
 
Este primeiro Plano de Dados Abertos - PDA do Tribunal Superior Eleitoral – TSE foi elaborado 

como subproduto da Portaria TSE nº 93/2021, que institui a Política de Dados Abertos no âmbito do 
Tribunal. O PDA procura atender aos objetivos estratégicos relacionados à transparência1, à accountability 
e à governança do próprio TSE, às recomendações contidas no Acórdão nº 1.832/2018, do Tribunal de 
Contas da União, e aos requisitos de transparência definidos pelo Conselho Nacional de Justiça em sua 
Resolução nº 215/2015 e alterações.  

 
A iniciativa de publicação de dados abertos, por parte do TSE, é guiada pelos benefícios 

apontados pela Open Government Partnership (OGP) e pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), tais como:  
 

a) Melhoria nos serviços públicos e maior compreensão das atividades governamentais; 
b) Gestão mais efetiva dos recursos públicos; 
c) Aumento da responsabilização e da prestação de contas (accountability); 
d) Aperfeiçoamento da integridade pública; 
e) Criação de comunidades mais seguras; 
f) Maior participação da sociedade na gestão pública. 

  
O Plano é o documento orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de 

dados por parte do Tribunal, definindo papéis e responsabilidades, bem como o conjunto de informações 
a serem disponibilizadas sob o conceito de dados abertos neste primeiro ciclo. 

 
Os principais normativos aplicáveis à elaboração deste Plano são: 
  
a) A Constituição Federal de 1988, que, no inciso XXXIII de seu art 5º, garante a todos o acesso 

a informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral, perante órgãos públicos, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

b) A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/ 2011), que, em seu art. 8º, estabelece que as 
informações de interesse coletivo ou geral devem ser obrigatoriamente divulgadas pelas organizações 
públicas em seus sítios oficiais, os quais devem possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos 
em formatos abertos; 

c) A Instrução Normativa SLTI nº 4/2012, que institui a Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos – INDA e estabelece conceitos referentes a dado, informação, dado público, formato aberto, 
licença aberta, dados abertos e metadado; 

d) A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) que dispõe sobre a proteção de 
dados pessoais e cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; 

e) O Decreto nº 8.777/2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo 
Federal; 

f) O Acórdão nº 2.569/2014 - TCU - Plenário, decorrente de levantamento que tinha por 
objetivo conhecer iniciativas de publicação de dados abertos na Administração Pública Federal; 

 
1 Destaca-se que a transparência é "uma força poderosa que, quando aplicada de forma consistente, pode ajudar a combater 
a corrupção, melhorar a governança e promover a accountability". [Princípios de transparência e accountability. Disponível 
em https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?]. 
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g) O Acórdão nº 1.832/2018 - TCU - Plenário, resultado de auditoria que teve como objetivo 
avaliar o grau de aderência dos portais na Internet de organizações públicas federais à legislação de 
transparência, notadamente à Lei de Acesso à Informação; 

h) A Resolução-CNJ nº 215/2015 e alterações, que dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, 
sobre o acesso à informação e sobre a aplicação da Lei nº 12.527/ 2011; 

i) A Resolução-TSE nº 23.435/2015 e alterações, que regulamenta a aplicação, no âmbito do 
Tribunal Superior Eleitoral, da Lei nº 12.527/2011, que versa sobre o acesso à informação; 

j) A Resolução-TSE nº 23.501/2016, que institui a Política de Segurança da Informação (PSI) 
no âmbito da Justiça Eleitoral; 

k) A Portaria-TSE nº 354/2019 e alterações, que institui grupo de trabalho com o objetivo de 
elaborar a Política e o Plano de Dados Abertos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral; 

l) A Portaria TSE nº 93/2021, que versa sobre a Política de Dados Abertos no âmbito do 
Tribunal. 

 
Para a seleção dos dados a serem abertos neste primeiro ciclo, o Grupo de Trabalho de Dados 

Abertos - GTDA, realizou o levantamento dos conjuntos de dados candidatos à abertura para, então, 
proceder à priorização desses, levando em consideração as demandas da sociedade e o interesse público, 
conforme descrito na Política de Dados Abertos (art. 5º). 

 

2. Cenário Institucional 
 
O Tribunal Superior Eleitoral – TSE é órgão máximo da Justiça Eleitoral e exerce papel 

fundamental na construção e no exercício da democracia brasileira, conforme competências fixadas pela 
Constituição Federal e pelo Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15.7.1965). Desde 2009, o TSE tem adotado 
a prática de planejamento estratégico para nortear sua atuação e atualmente tem suas ações dirigidas 
pelo Plano Estratégico 2018-2021. Conforme consta no Plano Estratégico em vigor, no tocante a projetar 
no futuro uma situação ideal, relaciona-se diretamente a este PDA o objetivo estratégico de “Aprimorar 
os mecanismos de transparência”, que busca fortalecer a credibilidade institucional, prestando 
informações coerentes, precisas e acessíveis a todas as pessoas interessadas.  

 
Além disso, observando os valores estratégicos, como a Transparência (garantia do acesso a 

informações, ações e decisões institucionais) e a Coerência (alinhamento entre discurso e prática), o 
Tribunal tem envidado esforços no sentido de ampliar a divulgação de dados e informações por ele 
produzidos e custodiados, tendo publicado sua Política de Dados Abertos e, em consequência, este 
primeiro Plano de Dados Abertos. 

 
Destaca-se que o TSE tem tradição na disponibilização de informações, hoje apresentadas no 

ambiente Repositório de Dados Eleitorais - RDE no site do Tribunal, o qual disponibiliza informações 
brutas das eleições, desde as de 1945, voltada para pesquisadores, imprensa e pessoas interessadas em 
analisar os dados de eleitorado, candidaturas, resultados e prestação de contas, bem como processual.  

 
Importante ressaltar, ainda, a Política de Segurança da Informação – PSI (Resolução-TSE nº 

23.501/2016), instituída para toda a Justiça Eleitoral, e a publicação em breve de política relacionada à 
Lei Geral de Proteção de Dados. 
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3. Objetivo Geral 
 
É objetivo geral deste Plano de Dados Abertos promover a abertura de dados gerados ou 

custodiados pelo TSE, e garantir o acesso a informações, ações e decisões institucionais. Essa abertura de 
dados visa dar subsídio à tomada de decisão pelas gestoras e pelos gestores públicos e às iniciativas da 
sociedade que busquem fiscalizar e contribuir com a melhoria da gestão dos recursos públicos, além de 
oferecer serviços de relevante interesse público não providos diretamente pelo Tribunal. 

 3.1 Objetivos Específicos 
  
São objetivos específicos deste PDA: 
 
a) Adequar os conjuntos de dados abertos já disponibilizados pelo Tribunal às melhores 

práticas preconizadas pela Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA); 
b) Facilitar o acesso e a compreensão dos dados disponibilizados; 
c) Instituir processos internos que fomentem a abertura de novos conjuntos de dados em 

formato aberto; 
d) Promover a melhoria contínua da qualidade dos dados disponibilizados; 
e) Aprimorar a gestão dos dados e informações; 
f) Facilitar o processo de compartilhamento de dados e seu cruzamento com outros 

conjuntos de dados abertos; 
g) Fomentar a produção de conhecimento e a gestão pública participativa, a partir da 

utilização dos dados abertos pela sociedade civil. 
 
 

4. Elaboração e Execução do Plano de Dados Abertos 
 
A elaboração do Plano de Dados Abertos do TSE foi realizada pelo Grupo de Trabalho de Dados 

Abertos – GTDA, integrado pelas servidoras e pelos servidores relacionados na Portaria TSE nº 224/2021, 
além de outros que integram o grupo desde sua constituição inicial, em maio de 2019 (Portaria-TSE nº 
354/2019). Foram realizadas reuniões de trabalho periódicas, presenciais, antes da implementação do 
trabalho remoto em virtude da pandemia por Covid-19, e virtuais, por meio da ferramenta Microsoft 
Teams. Além disso foram feitas consultas às áreas impactadas, especificamente as secretarias de 
Tecnologia da Informação, de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental e de Gestão da 
Informação. 

 
O primeiro Plano de Dados Abertos terá vigência de 2 anos, compreendendo o período de junho 

de 2021 a junho 2023, conforme cronograma constante no item 9. Para cada etapa de execução será 
definido cronograma de ações com entregas claras e prazos previstos e, ainda, levará em consideração os 
ciclos eleitorais, visto sua influência no desenvolvimento das atividades do Tribunal. Os PDAs contam com 
revisões semestrais, com o propósito de serem readequados a possíveis novas diretrizes institucionais e 
novas demandas da sociedade por abertura de dados produzidos pelo Tribunal que estiverem em 
conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI) e com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). 
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5. Definição dos Dados a Serem Abertos  
5.1 Critérios Utilizados para a Priorização dos Dados 

 
A abertura de dados deve, sobretudo, garantir os princípios da publicidade e da transparência da 

administração pública. Para se estabelecer quais dados constariam no primeiro PDA do TSE, o GTDA 
inicialmente realizou levantamento de inventário de dados, etapa que teve como subsídio relatório do 
Sistema Hórus, consolidado na data de 15 de abril de 2021, sistema esse instituído pela Portaria TSE nº 
240, de 06 de abril de 2020, que tem como objetivo designar as unidades gestoras e técnicas responsáveis 
pelas soluções de software no âmbito do TSE.  Por meio de leitura e avaliação por membros do GTDA da 
lista do Sistema Hórus chegou-se as 24 bases candidatas a abertura no 1º PDA. As bases foram avaliadas 
quanto aos seguintes critérios: 

 
a) Refere-se a uma base de dados já disponibilizada e/ou utilizada por vários órgãos;  
b) Dados mais solicitados em transparência passiva e mais acessados no Portal TSE; 
c) Estímulo ao controle e à participação social e promoção do combate à corrupção;  
d) Obrigatoriedade legal/ compromisso assumido de disponibilização daquele dado; 
e) Alinhamento perante o Planejamento Estratégico Institucional e do Poder Judiciário;  
f) Demonstra resultados diretos e efetivos dos serviços públicos; 
g) Capacidade de fomento ao desenvolvimento sustentável; e  
h) Possibilidade de fomento a novos serviços e negócios de impacto social. 
 
Ao final, tendo em vista que a boa prática recomenda que para um primeiro ciclo de dados 

abertos a organização concentre seus esforços na abertura de entre 5 a 10 bases de dados, o GTDA optou 
por inicialmente proceder a abertura das 10 bases mais bem classificadas na Matriz de Priorização de 
Bases de dados, conforme item 5.2. 

 
Atualizações ou publicações de novos dados serão divulgadas ao público externo e interno, 

respeitando os princípios da publicidade e da transparência da administração pública. As pessoas 
interessadas poderão enviar sugestões relativas à publicação de novos conjuntos de dados em formato 
aberto, ou relatar problemas técnicos na utilização dos dados já publicados, por meio da Ouvidoria do 
Tribunal, conforme informações de contato divulgadas em sua página na Internet, disponível no endereço 
eletrônico: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/ouvidoria. 
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5.2 Matriz de Priorização de Bases de Dados 
 
A matriz a seguir elenca as bases de dados candidatas à abertura com suas respectivas valorações dentro de cada critério. As dez primeiras foram 

selecionadas para abertura neste primeiro PDA. 
 

      CRITÉRIOS   

BASES DE DADOS 

Refere-se a 
uma base de 

dados já 
disponibilizada 
e/ou utilizada 

por vários 
órgãos  

Dados mais 
solicitados 

em 
transparência 

passiva e 
mais 

acessados 
no Portal 

TSE 

Estímulo ao 
controle e à 
participação 

social e 
promoção 

do combate 
à corrupção  

Obrigatoriedad
e legal/ 

compromisso 
assumido de 

disponibilização 
daquele dado 

Alinhamento 
perante o 

Planejamento 
Estratégico 
Institucional 
e do Poder 
Judiciário  

Demonstra 
resultados 
diretos e 

efetivos dos 
serviços 
públicos 

Capacidade de 
fomento ao 

desenvolvimento 
sustentável   

Possibilidade 
de fomento a 

novos 
serviços e 

negócios de 
impacto 
social  

TOTAL 
(valor dado 

à base, 
conforme o 
critério da 

coluna, 
multiplicado 

pelo peso 
do critério) 

  Peso dos Critérios 5 5 5 2 4 5 3 2  
N° Nome da base Descrição                   

1 Eleitorado 

Perfil do eleitorado por município e 
zona (a partir de 1994), perfil do 
eleitorado com deficiência (a partir 
de 2018), perfil do eleitorado por 
seção eleitoral (a partir de 2008). 

5 5 5 5 5 5 3 5 149 

2 Candidaturas 

Consulta de candidatos (a partir de 
1994), bens de candidatos (a partir 
de 2006), coligações (a partir de 
1945), vagas (a partir de 1945) e 
motivo da cassação (a partir de 
2016). 

5 5 5 5 5 5 3 5 149 

3 
Prestação de 
Contas 
Eleitorais 

Órgãos partidários, candidatos, 
CNPJ de campanha (a partir de 
2002). 

5 5 5 5 5 5 3 5 149 

4 Partidos Delegados partidários e órgãos 
partidários (arquivo atualizado) 5 5 5 5 5 5 1 5 143 

5 Processual 
Processo eleitoral, assuntos, 
decisões, recursos (a partir de 
2018). 

5 5 5 5 5 5 1 5 143 
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      CRITÉRIOS   

BASES DE DADOS 

Refere-se a 
uma base de 

dados já 
disponibilizada 
e/ou utilizada 

por vários 
órgãos  

Dados mais 
solicitados 

em 
transparência 

passiva e 
mais 

acessados 
no Portal 

TSE 

Estímulo ao 
controle e à 
participação 

social e 
promoção 

do combate 
à corrupção  

Obrigatoriedad
e legal/ 

compromisso 
assumido de 

disponibilização 
daquele dado 

Alinhamento 
perante o 

Planejamento 
Estratégico 
Institucional 
e do Poder 
Judiciário  

Demonstra 
resultados 
diretos e 

efetivos dos 
serviços 
públicos 

Capacidade de 
fomento ao 

desenvolvimento 
sustentável   

Possibilidade 
de fomento a 

novos 
serviços e 

negócios de 
impacto 
social  

TOTAL 
(valor dado 

à base, 
conforme o 
critério da 

coluna, 
multiplicado 

pelo peso 
do critério) 

  Peso dos Critérios 5 5 5 2 4 5 3 2  
N° Nome da base Descrição                   

6 Resultados 

Boletins de urnas, votação nominal 
por município e zona (a partir de 
1994), votação em partido por 
município e zona (a partir de 1994), 
votação por seção eleitoral (a partir 
de 1994), detalhe da apuração por 
município e zona (a partir de 1994), 
detalhe da apuração por seção 
eleitoral (a partir de 1994), 
correspondências esperadas (a 
partir de 2012), correspondências 
efetivadas (a partir de 2012), 
relatório de votação de candidatos 
com votação anulada (a partir de 
2012). 

5 5 5 5 5 5 1 5 143 

7 Compareciment
o e Abstenção 

Perfil do eleitorado com dados de 
comparecimento e abstenção, a 
partir das eleições de 2014. 

5 5 5 5 5 5 1 5 143 

8 Pesquisas 
Eleitorais 

Pesquisas eleitorais, notas fiscais, 
questionários de pesquisa, 
detalhamento de bairro/município 
(a partir de 2012). 

5 5 5 5 5 5 1 1 135 

9 
Prestação de 
Contas 
Partidárias 

Prestação de contas anual 
partidária (a partir de 2017). 5 5 5 5 5 5 1 1 135 

10 Mesários 
Dados relativos ao perfil das 
pessoas convocadas para atuar 
como mesários nas eleições. 

5 5 5 5 5 5 1 1 135 
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      CRITÉRIOS   

BASES DE DADOS 

Refere-se a 
uma base de 

dados já 
disponibilizada 
e/ou utilizada 

por vários 
órgãos  

Dados mais 
solicitados 

em 
transparência 

passiva e 
mais 

acessados 
no Portal 

TSE 

Estímulo ao 
controle e à 
participação 

social e 
promoção 

do combate 
à corrupção  

Obrigatoriedad
e legal/ 

compromisso 
assumido de 

disponibilização 
daquele dado 

Alinhamento 
perante o 

Planejamento 
Estratégico 
Institucional 
e do Poder 
Judiciário  

Demonstra 
resultados 
diretos e 

efetivos dos 
serviços 
públicos 

Capacidade de 
fomento ao 

desenvolvimento 
sustentável   

Possibilidade 
de fomento a 

novos 
serviços e 

negócios de 
impacto 
social  

TOTAL 
(valor dado 

à base, 
conforme o 
critério da 

coluna, 
multiplicado 

pelo peso 
do critério) 

  Peso dos Critérios 5 5 5 2 4 5 3 2  
N° Nome da base Descrição                   

11 

Decisões 
proferidas na 
Justiça Eleitoral 
  

Contém o inteiro teor das decisões 
proferidas na Justiça Eleitoral. 5 3 5 5 5 5 1 5 133 

12 
Contratos e Atas 
de Registro de 
Preços do TSE 

Dados de contratos e atas de registro 
de preços celebradas pelo TSE 
(instrumento principal e aditivos).  

5 3 5 5 5 2 5 5 130 

13 
Atos Normativos 
da Justiça 
Eleitoral 

Contém os atos normativos editados 
pelo TSE e publicados em veículos 
oficiais 

5 3 4 5 5 5 1 5 128 

14 Denúncias 
Eleitorais 

Dados referentes às denúncias 
encaminhadas por meio do sistema 
Pardal. 

3 4 5 3 5 5 1 1 116 

15 Diárias e 
Passagens 

Dados referentes a gastos com 
diárias e passagens. 5 4 4 5 5 3 1 1 115 

16 Pessoal, Cargos 
e Funções 

Quantitativos relacionados a cargos 
efetivos, cargos em comissão, 
funções de confiança, servidores e 
suas respectivas situações funcionais. 

5 3 4 5 5 3 2 1 113 

17 Gestão 
Patrimonial 

Quantitativo de bens do TSE por 
conta contábil. 5 1 4 5 5 3 5 1 112 

18 Auxílios e 
Benefícios 

Estrutura remuneratória de cargos 
efetivos, cargos em comissão, 
colaboradores e magistrados; 
Quantitativo de servidores e 
dependentes de benefícios 
assistenciais 

5 3 4 5 5 3 1 1 110 
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      CRITÉRIOS   

BASES DE DADOS 

Refere-se a 
uma base de 

dados já 
disponibilizada 
e/ou utilizada 

por vários 
órgãos  

Dados mais 
solicitados 

em 
transparência 

passiva e 
mais 

acessados 
no Portal 

TSE 

Estímulo ao 
controle e à 
participação 

social e 
promoção 

do combate 
à corrupção  

Obrigatoriedad
e legal/ 

compromisso 
assumido de 

disponibilização 
daquele dado 

Alinhamento 
perante o 

Planejamento 
Estratégico 
Institucional 
e do Poder 
Judiciário  

Demonstra 
resultados 
diretos e 

efetivos dos 
serviços 
públicos 

Capacidade de 
fomento ao 

desenvolvimento 
sustentável   

Possibilidade 
de fomento a 

novos 
serviços e 

negócios de 
impacto 
social  

TOTAL 
(valor dado 

à base, 
conforme o 
critério da 

coluna, 
multiplicado 

pelo peso 
do critério) 

  Peso dos Critérios 5 5 5 2 4 5 3 2  
N° Nome da base Descrição                   

19 Colaboradores 

Dados sobre os empregados de 
empresas contratadas pelo TSE 
(cargos, número do contrato, 
empresa) 

5 2 4 5 5 3 2 1 108 

20 Ocorrências de 
Urnas e Prisões 

Dados referentes às ocorrências 
relacionadas a urnas e prisões 
durante as eleições 

3 2 5 3 5 5 1 1 106 

21 Multas Eleitorais 
Dados relacionados à emissão e ao 
registro de pagamento de multas 
eleitorais. 

2 3 5 2 3 5 1 1 96 

22 Denúncias de 
Fake News 

Contém dados das denúncias de 
disparo em massa que podem 
caracterizar fake news. 

1 5 4 2 5 2 1 1 89 

23 Identidade Civil 
Nacional 

Estatísticas referentes à base de 
dados da Identificação Civil Nacional 
(ICN) 

0 1 3 2 3 5 3 1 72 

24 Configurações de 
eleições 

Dados referentes às configurações 
das eleições que ocorrem em todo o 
país: ordinárias, suplementares e 
consultas populares. 

2 1 2 1 2 3 1 1 55 
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5.3 Bases de Dados Selecionadas para Abertura 
  
Os seguintes conjuntos de dados foram selecionados para serem padronizados e disponibilizados 

ao público de acordo com os padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos neste primeiro PDA: 
 
a) Eleitorado: perfil do eleitorado por município e zona (a partir de 1994), perfil do eleitorado 

com deficiência (a partir de 2018), perfil do eleitorado por seção eleitoral (a partir de 2008); 
 
b) Candidaturas: consulta de candidatos (a partir de 1994), bens de candidatos (a partir de 

2006), coligações (a partir de 1945), vagas (a partir de 1945) e motivo da cassação (a partir 
de 2016); 

 
c) Partidos: delegados partidários e órgãos partidários (arquivo atualizado); 
 
d) Resultados: boletins de urnas, votação nominal por município e zona (a partir de 1994), 

votação em partido por município e zona (a partir de 1994), votação por seção eleitoral (a 
partir de 1994), detalhe da apuração por município e zona (a partir de 1994), detalhe da 
apuração por seção eleitoral (a partir de 1994), correspondências esperadas (a partir de 
2012), correspondências efetivadas (a partir de 2012), relatório de votação de candidatos 
com votação anulada (a partir de 2012); 

 
e) Prestação de Contas Eleitorais: órgãos partidários, candidatos, CNPJ de campanha (a partir 

de 2002); 
 
f) Prestação de contas partidárias: prestação de contas anual partidária (a partir de 2017); 
 
g) Pesquisas eleitorais: pesquisas eleitorais, notas fiscais, questionários de pesquisa, 

detalhamento de bairro/município (a partir de 2012); 
 
h) Processual: processo eleitoral, assuntos, decisões, recursos (a partir de 2018). 
 
i) Comparecimento e Abstenção: perfil do eleitorado com dados de comparecimento e 

abstenção, a partir das eleições de 2014. 
  
j) Mesários: dados relativos ao perfil das pessoas convocadas para atuar como mesário nas 

eleições.  
 
Importa salientar que parte dos dados selecionados compõe os dados hoje disponibilizados no 

Repositório de Dados Eleitorais - RDE. Contudo, faz-se necessário promover alguns ajustes para que eles 
sigam os padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA). A priorização das bases do RDE 
encontra respaldo na alta frequência de acessos e na grande demanda por parte de agentes de pesquisa, 
imprensa, partidos políticos, pessoas candidatas a cargos políticos, cidadãs e cidadãos comuns.  
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Desse modo, a implementação do Portal de Dados Abertos substituirá o ambiente do Repositório 
de Dados Eleitorais, oferecendo às pessoas interessadas benefícios como: 

 
a) O aprimoramento da padronização da estrutura dos conjuntos de dados e da descrição dos 

dados; 
b) A inclusão de novas variáveis nos arquivos já existentes, levando em consideração 

sugestões recebidas de agentes de pesquisa e sociedade em geral; 
c) A facilitação de extrações automatizadas; 
d) O melhoramento da capacidade de busca pelo usuário. 
 
Portanto, os dados que estão sendo abertos e/ou aprimorados relacionam-se à atividade fim do 

TSE: a coordenação do processo eleitoral e a prestação jurisdicional. Dessa forma, compatibilizam-se os 
esforços necessários à abertura de dados com aqueles necessários à realização do pleito, priorizando-se 
o atendimento de demandas já existentes de abertura de dados. Os dados em formato aberto serão 
divulgados à sociedade por meio de publicação no Portal Brasileiro de Dados Abertos (www.dados.gov.br) 
e no Portal de Dados Abertos do TSE, a ser criado. 

 
 

5.4 Execução  
 
A estratégia de execução deste primeiro PDA pode ser resumida na seguinte sequência de ações: 
  
a) Identificação das lacunas dos conjuntos de dados abertos selecionados para abertura em 

relação às recomendações da INDA; 

b) Atualização na intranet do site de Dados Abertos do TSE; 

c) Criação do Portal de Dados Abertos do TSE; 

d) Análise sobre legalidade da abertura de dados, sob a ótica da LGPD; 

e) Carga dos arquivos referentes às dez primeiras bases de dados elencadas pela Matriz de 
Priorização (ambiente interno); 

f) Definição do processo de sincronização das fontes de dados com os dados publicados; 

g) Capacitação sobre Dados Abertos e Curadoria de Dados; 

h) Publicação dos dados e metadados no Portal de Dados Abertos do TSE; 

i) Catalogação dos dados e metadados no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br); 

j) Divulgação da iniciativa e dos canais de publicação de Dados Abertos do TSE. 
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6. Catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos 
  
As bases de dados selecionadas para publicação em formato aberto serão catalogadas no Portal 

Brasileiro de Dados Abertos pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), com o apoio das 
respectivas unidades curadoras, sendo observadas as seguintes premissas: 

 a) Sempre que possível, os dados e seus metadados deverão ser publicados conforme 
estabelecido no Plano de Ação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), que institui que cada 
conjunto de dados deve conter, no mínimo: 

 
1. Nome ou título do conjunto de dados; 
2. Descrição sucinta; 
3. Palavras-chave (etiquetas); 
4. Assuntos relacionados do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico (VCGE); 
5. Nome e e-mail do setor responsável pelos dados; 
6. Periodicidade de atualização; 
7. Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário); 
8. Escopo geopolítico (por cidade, por estado, por região). 

 
b) Os dados deverão ser publicados a partir dos Padrões de Interoperabilidade de Governo 

Eletrônico (e-PING) e pela INDA; 
 
c) Os dados publicados deverão ser mantidos atualizados e sincronizados com a origem, com 

a menor periodicidade e maior granularidade viáveis; 
 
d) A atualização deverá ser realizada preferencialmente por meio de sincronização 

automática, em oposição à extração e atualização manual. 

7. Monitoramento e Controle 
  
Caberá ao Grupo de Trabalho de Dados Abertos (GTDA), o monitoramento da execução deste 

PDA. O GTDA será assistido pelas Unidades Curadoras dos dados no tocante ao monitoramento e controle 
da qualidade dos dados publicados. 

  
Adicionalmente, a Ouvidoria do TSE apresentará relatórios periódicos sobre o cumprimento do 

Plano de Dados Abertos, com recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao 
aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos. 

 
Às unidades curadoras, caberá, ainda, manter a integridade e a validade dos conjuntos de dados 

abertos.  
 
Este PDA será submetido à homologação da Comissão Gestora de Dados Abertos, instituída pela 

Portaria TSE nº 93/2021, a qual o encaminhará ao Exmo. Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
para aprovação, e terá a vigência de 24 meses a contar da data de sua aprovação e publicação no site do 
TSE. 
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8. Sustentação 
  
A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) será a responsável pela implantação, 

disponibilidade e segurança do ambiente tecnológico do Tribunal onde os dados serão publicados em 
formato aberto, enquanto as Unidades Curadoras dos dados serão responsáveis pela efetiva publicação, 
no ambiente do Tribunal, dos dados pelos quais sejam responsáveis. 

  
No tocante à catalogação dos dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos e à sua publicação no 

Portal de Dados Abertos do TSE, tais atividades serão, ao menos inicialmente, realizadas pela STI, em 
função de sua maior familiaridade com os recursos tecnológicos envolvidos, com apoio das Unidades 
Curadoras. 

  
A STI, com apoio das Unidades Curadoras, estabelecerá procedimentos de sincronização dos 

dados publicados com a suas respectivas fontes primárias, de forma a mantê-los atualizados. 
 
Cabe à Secretaria de Comunicação e Multimídia a divulgação do referido Plano no sítio do TSE, 

bem como nas redes sociais. Ainda, informará à sociedade a efetiva execução do Plano e dados 
publicados. 

  
A sociedade poderá indicar problemas detectados nos dados publicados ou no acesso ao seu 

ambiente tecnológico, ou ainda sugerir a publicação de novos conjuntos de dados em formato aberto, 
por meio de contato com a Ouvidoria do Tribunal, que encaminhará as solicitações e sugestões às 
unidades responsáveis. 

 
 

  9. Cronograma de Execução do PDA 
 

Ação Prazo Responsáveis 

Atualização na intranet do site de Dados Abertos do TSE 3º Trimestre 2021 GTDA / Secretaria de Comunicação e 
Multimídia  

Criação do Portal de Dados Abertos do TSE (ambiente interno) 3º Trimestre 2021 
Secretaria de Tecnologia da 
Informação / Secretaria de 
Comunicação e Multimídia 

Análise sobre legalidade da abertura de dados, sob a ótica da 
LGPD 3º Trimestre 2021 GTDA / ASJUR 

Carga dos arquivos referentes às dez primeiras bases de 
dados elencadas pela Matriz de Priorização (ambiente interno) 3º Trimestre 2021 

Secretaria de Modernização, Gestão 
Estratégica e Socioambiental 
/ Secretaria de Tecnologia da 
Informação 

Definição do processo de sincronização das fontes de dados 
com os dados publicados 3º Trimestre 2021 Secretaria de Tecnologia da 

Informação / Unidades Curadoras 

Capacitação sobre Dados Abertos e Curadoria de Dados 3º Trimestre 2021 GTDA  
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/ Secretaria de Gestão de Pessoas 

Identificação das lacunas dos conjuntos de dados abertos já 
disponibilizados pelo tribunal em relação às recomendações da 
INDA 

4º Trimestre 2021 Secretaria de Modernização, Gestão 
Estratégica e Socioambiental. 

Publicação dos dados e metadados no Portal de Dados 
Abertos do TSE 4º Trimestre 2021 Unidades Curadoras 

Catalogação dos dados e metadados no Portal Brasileiro de 
Dados Abertos (dados.gov.br) 4º Trimestre 2021 

Secretaria de Tecnologia da 
Informação / Secretaria de 
Modernização, Gestão Estratégica e 
Socioambiental 

Divulgação da iniciativa e dos canais de publicação de Dados 
Abertos do TSE 1º Trimestre 2022 Secretaria de Comunicação e 

Multimídia 

 

 

10. Glossário 
 
Base de dados: conjunto de ativos de informação relacionados entre si e referentes a um 

determinado assunto, com estrutura total ou parcialmente definida, que é utilizado em um processo de 
trabalho de uma ou mais unidades do TSE; 

  
Curadoria de informações: conjunto de ações que visam zelar pela existência, consistência, 

integridade, precisão, relevância, autenticidade, segurança e documentação dos ativos de informação de 
uma base de dados; 

  
Dado: sequência de símbolos ou valores, representados em qualquer meio, produzidos como 

resultado de um processo natural ou artificial; 
  
Dado acessível ao público: qualquer dado produzido e/ou custodiado pelo TSE que não esteja 

sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527/2011; 
  
Dados abertos: dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em 

formato aberto, não proprietário, processáveis por máquina, referenciados na Internet e disponibilizados 
sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a 
autoria ou a fonte; 

  
e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico): padrões que definem um 

conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da 
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, 
estabelecendo as condições de interação com os produtos do e-VoG; 

  
e-VoG (Vocabulários e Ontologias do Governo Eletrônico): conjunto de padrões, ferramentas e 

metodologias criado para possibilitar: o intercâmbio de informações com acordo semântico, de forma a 
viabilizar o pronto cruzamento de dados de diversas fontes; o uso de metodologias de modelagem 
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conceitual como forma de elicitação do conhecimento tácito das áreas de negócio de governo; o uso de 
ontologias como ferramenta para explicitar conhecimentos de maneira formal e coerente; e o 
alinhamento conceitual das diversas áreas do conhecimento do governo. 

  
Formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada 

publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra 
restrição legal quanto à sua utilização; 

  
Informação: conjunto de dados, textos, imagens, métodos, sistemas ou quaisquer formas de 

representação dotadas de significado em determinado contexto, independentemente do suporte em que 
resida ou da forma pela qual seja veiculado; 

  
Metadado: informação que descreve características de determinado dado, explicando-o em 

certo contexto de uso; 
  
Unidade curadora de informações: unidade do TSE que responde pela curadoria das 

informações de uma base de dados em decorrência de: 
  
a) Possuir interesse direto na utilização dos ativos de informação que compõem a base, para 

a execução de processos ou atividades da sua cadeia de valor; 
 
b) Possuir competência legal, normativa ou regimental pelo principal processo de trabalho 

relacionado à base de dados, cujo resultado está diretamente vinculado ao propósito do uso dessas 
informações na instituição. 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

À SGI,

 

Conforme disposto no art. 1º, § único, da Portaria TSE nº 525 de 13 de
agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior
Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023, o GTDA solicita a publicação do
Plano de Dados Abertos (documento SEI nº 1758351) no Catálogo de publicações
no Portal do TSE, com a seguinte descrição:

Este primeiro Plano de Dados Abertos - PDA do TSE - foi elaborado
como subproduto da Portaria TSE nº 93/2021, que institui a Política de Dados
Abertos no âmbito do Tribunal. O PDA procura atender aos objetivos estratégicos
relacionados à transparência, à accountability e à governança do próprio TSE, às
recomendações contidas no Acórdão nº 1.832/2018, do Tribunal de Contas da
União, e aos requisitos de transparência definidos pelo Conselho Nacional de
Justiça em sua Resolução nº 215/2015 e alterações.
 

 

Atenciosamente,

 

RENATO MARÇAL DE SIQUEIRA
TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A)

  Documento assinado eletronicamente em 19/08/2021, às 17:11, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1758298&crc=1364F1AC,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1758298 e o código CRC
1364F1AC.
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E-mail - 1758136

Data de Envio: 
  19/08/2021 15:48:18

De: 
  TSE/SEDES <sedes@tse.jus.br>

Para:
    sedes@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Mensagem: 
  Prezadas,

Para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (doc. SEI nº 1751713 e
1751116).

Att.,

Giselle Viegas

Anexos:
    Despacho_1757521.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
    Portaria_1751713.html
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

A Comissão Técnica de Tecnologia da Informação – CTTI, criada pela
Portaria n.° 282/2017, manifesta-se DE ACORDO quanto ao planejamento
apresentado no Documento Único do Projeto "Portal de Dados Abertos do TSE",
constante do anexo (1758059).

RAFAEL FERNANDES DE BARROS COSTA AZEVEDO
COORDENADOR(A) DE TECNOLOGIA ELEITORAL

  Documento assinado eletronicamente em 26/08/2021, às 10:44, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

ANA KARINNE SIQUEIRA DE ANDRADE DOS SANTOS
COORDENADOR(A) DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

  Documento assinado eletronicamente em 26/08/2021, às 10:52, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

JOSÉ DE MELO CRUZ
COORDENADOR(A) DE SISTEMAS ELEITORAIS

  Documento assinado eletronicamente em 26/08/2021, às 11:27, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

ELMANO AMÂNCIO DE SÁ ALVES
ASSESSOR(A) DE APOIO À GESTÃO

  Documento assinado eletronicamente em 26/08/2021, às 12:19, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

JULIO VALENTE DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 27/08/2021, às 09:54, horário oficial
de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

GRACE PORTO DOS SANTOS VERAS
COORDENADOR(A) DE GESTÃO, INOVAÇÃO E SEGURANÇA DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
  Documento assinado eletronicamente em 30/08/2021, às 23:24, horário oficial

de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

CRISTIANO MOREIRA ANDRADE
COORDENADOR(A) DE INFRAESTRUTURA
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  Documento assinado eletronicamente em 09/09/2021, às 12:07, horário oficial
de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1758061&crc=A5B7F572,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1758061 e o código CRC
A5B7F572.
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E-mail - 1757642

Data de Envio: 
  19/08/2021 11:46:34

De: 
  TSE/Grupo SETED Educação a Distância <ead@tse.jus.br>

Para:
    ead@tse.jus.br

Assunto: 
   Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Mensagem: 
  Prezadas e prezados, 

Para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (doc. SEI nº 1751713 e
1751116).

Atenciosamente, 
Isabella Merechia
Seted/Coede/SGP

Anexos:
    Despacho_1757521.html
    Portaria_1751713.html
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf

E-mail SETED 1757642         SEI 2019.00.000006124-6 / pg. 47

Num. 156926530 - Pág. 47Assinado eletronicamente por: Elismara Silva Neiva - 05/10/2021 18:52:31
https://pje.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100518522577000000155625966
Número do documento: 21100518522577000000155625966



E-mail - 1757939

Data de Envio: 
  19/08/2021 14:44:50

De: 
  TSE/sedesc4@tse.jus.br <sedesc4@tse.jus.br>

Para:
    sedesc4@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023

Mensagem: 
  Segue para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de
Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (SEI 1751713 e
1751116).

Anexos:
    Anexo_1751116_Minuta_1_PDA_Revisado_V5.pdf
    Portaria_1751713.html
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E-mail - 1757990

Data de Envio: 
  19/08/2021 15:02:35

De: 
  TSE/sepag@tse.jus.br <sepag@tse.jus.br>

Para:
    SEPAG@TSE.JUS.BR

Assunto: 
  Ciência Portaria TSE nº 525/2021

Mensagem: 
  À SEPAG, 

Para ciência da edição da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023 (1751713 e 1751116).

Att, 

Daniela Timponi S. Nogueira.

Anexos:
    Portaria_1751713.html
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E-mail - 1758030

Data de Envio: 
  19/08/2021 15:21:18

De: 
  TSE/SEDOB <sedob@tse.jus.br>

Para:
    sedob@tse.jus.br

Assunto: 
  Plano de Dados Abertos TSE - Portaria TSE nº 525/2021

Mensagem: 
  Prezados,

Para ciência da publicação da Portaria TSE nº 525, de 13 de agosto de 2021, que aprova o Plano de Dados
Abertos do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio junho-2021 a junho-2023, conforme cópias anexas.

Atenciosamente,

Janaina 

Anexos:
    Despacho_1754871.html
    Portaria_1751713.html
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Tribunal Superior Eleitoral  
Metodologia de Gestão de Projetos da STI Documento Único de Projeto - 

DUP 

 

 

 

Versão do modelo: 1.8 – 03/05/2021 Página 1 de 6 
 

 

 

Portal de Dados Abertos do TSE 

Programa vinculado: Não se aplica Complexidade: N/A 

Alinhamento 
Estratégico do TSE: 

OE1 - Aprimorar os mecanismos de transparência 

OE2 - Aperfeiçoar a governança institucional 

Unidade Gestora: SMG Responsável: Maíra Araujo dos Santos Souza 

Unidade Técnica 
Responsável:  

Sedesc 4 
Gerente de 
Projeto: 

Kazuo Aoki 

Origem da Demanda: 
DSS - SEI 

1405689 

Data de 
autorização: 

10/02/2021 Documento de 
autorização: 

ATA CDTI (1574923) 

Data do Kick-Off:  18/06/2021 

 

 Planejamento      Suspensão      Cancelamento      Encerramento 

Motivo da atualização:  Planejamento inicial da iniciativa 

 

1. Justificativa 

 A Política de Dados Abertos do TSE trouxe como premissa disseminar os dados abertos do 

TSE por meio de sítio próprio na internet, proporcionar um ambiente que concentre os principais 

dados a serem consumidos por entes externos ao TSE e auxiliar o Grupo de Trabalho de Dados 

Abertos – GTDA na execução do Plano de Dados Abertos do TSE. 

2. Objetivo  

 A iniciativa tem por objetivo disponibilizar os dados abertos do TSE à sociedade, por meio da 

plataforma CKAN, contribuindo para a transparência e o aperfeiçoamento da democracia, e criar 

aplicação web de catalogação de dados abertos, acessível por meio de sistema automatizado 

externo. 

3. Benefícios 

 Os benefícios esperados após a conclusão da iniciativa são: 

• Transparência para o cidadão e a Administração Pública; 

• Desenvolvimento de maior maturidade na governança de dados; 

• Acesso automatizado aos dados por sistemas externos; 

• Economia de recurso nas respostas a pedidos de informação de todas as unidades de 

negócio candidatas à abertura de dados; 

Nº Protocolo SEI: 2019.00.000006124-6 
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• Facilidade de acesso aos dados; 

• Acessibilidade de servidores, incluindo gestores, e cidadãos a todos os conjuntos de dados 

institucionais (que possam ser abertos) em um único local; 

• Facilitação do uso de dados institucionais na inteligência de negócio; 

• Atenção positiva dos cidadãos, da mídia e de outros órgãos; 

• Maior participação da sociedade na gestão pública; 

• Diminuição de retrabalho com transparência passiva; 

• Consolidação de todas as informações já publicadas num único portal facilitando o acesso 

e a pesquisa por qualquer cidadão brasileiro; e 

• Desenvolvimento de cultura voltada para dados (abertos). 

4. Produto/Serviço 

4.1 Principais características do produto/serviço 

O produto final desta iniciativa deverá apresentar as seguintes características: 

• Integração com ferramentas de visualização de dados; 

• Consumo dos arquivos já publicados atualmente no RDE a partir do novo portal 

(CKAN); 

•  Publicação da solução na internet após validação;  

• Contagem de acesso; 

• Link direcionando para o formulário da Ouvidoria existente no Portal; 

• API para acesso de sistemas externos aos dados; 

• Possibilidade de inclusão, edição e exclusão de páginas, categorias, conjuntos de 

dados e arquivos de dados e usuários; 

• Páginas de texto e imagem simples; 

• Layout do site (Seções da Home Page, Título do site, Logotipo, Itens da Barra de 

Menus); 

•  Menu/Novas Abas, o padrão da ferramenta contempla conjunto de dados; 

organizações, grupos e opção “Sobre”, podendo acrescentar itens por meio de 

produtos de terceiros; 

• Divisão de níveis de usuário; 

• Possibilidade de alto consumo de entidades externas; 

• Notificação sobre atualização de dados; 

• Busca avançada para categorias de dados, conjuntos de dados e arquivos de dados 

(com metadados e etiquetas); 
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• Possibilidade de implementações sem impactar o ambiente de produção; e 

• Consumo dos arquivos já publicados atualmente no RDE a partir do novo portal 

(CKAN). 

4.2 Escopo 
• Adaptação do layout, por meio da interface de configuração do CKAN; 

• Inclusão de link para o sistema da Ouvidoria; 

• Instalação de Plugins: (Pages e ferramenta Analytics da Google); 

• Avaliação da ferramenta CKAN: disponibilização de APIs predefinidas para consumo dos 

dados inseridos na ferramenta; 

• Criação do banco corporativo e direcionamento do banco de dados local para o banco 

corporativo referente aos metadados; 

• Definição da arquitetura da carga de dados; 

• Criação de ambiente de homologação; 

• Realização de testes de carga do ambiente de produção para avaliar a capacidade de 

resposta; 

• Instalação da ferramenta CKAN; 

• Elaboração da matriz RACI para definição de papeis e responsabilidades na gestão da 

ferramenta; e 

• Análise de segurança da ferramenta CKAN. 

4.3 Não Escopo 
• Pré-visualização de dados (em formato de tabela, gráfico, mapa ou imagem); 

• Sincronização das atualizações dos dados e metadados; 

• Elaboração de layout que demandem customização da ferramenta, dificultando futuras 

atualizações da versão; 

• Atividades a seguir, devido à particularidade dos requisitos do Portal de Dados Aberto: 

o Instalação do plugin DataPusher;  

o Instalação do CKAN no docker;  

o Instalação do serviço DataProxy; e 

o Divisão de níveis de usuário: para este item é possível atender parcialmente. 

• Automação da atualização dos dados na ferramenta CKAN com frequência predefinida; 

• Integração com RHSSO ou outro método de autenticação; 

• Integração com Ouvidoria – solicitação dos usuários sobre esclarecimentos e dúvidas; e 

• Criação de painéis em ferramentas de BI. 
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5. Roadmap 

 

6. Plano de Custos 
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7. Equipe do Projeto 

Dono do Produto (PO): Maíra Araujo dos Santos Souza E-mail: maira.souza@tse.jus.br 

Scrum Master Não há E-mail:  

Equipe Analista de Sistemas (Seai) 

Equipe Chefe de Seção (Seai) 

Equipe Suporte Operacional 

Equipe Suporte Operacional 

Equipe Gerente de projetos  

Equipe Chefe de Seção (Sedesc 4) 

Equipe Suporte ao portal 

Equipe Chefe de Seção (SGWEB) 

Equipe Apoio gerencial 

  

8. Áreas impactadas 

Área 
externa à 

STI* 

Área, grupo ou 
entidade impactados 

Descrição do impacto previsto E-mail 

X GTDA Grupo de trabalho responsável por definir e 
alinhar os requisitos negociais; ordenar as 
demandas, conforme prioridades; e validar as 
entregas negociais. 

maira.souza@tse.jus.br 

X 
SGWEB/ 

Coweb/Secom 

Unidade gestora do Portal do TSE 
responsável por aplicar o novo layout com 
base nas configurações do CKAN. 

flavia.parreira@tse.jus.br 

 SEGTI/Cogis 
Unidade responsável pela análise de 
segurança da ferramenta CKAN. 

carlos.zottmann@tse.jus.br 

 Sedesc 4/CSCOR 

Unidade responsável por apresentar: 

Estudo da solução para identificação dos 
requisitos elencados pelo GTDA. 

Estudo dos plugins necessários para os 
requisitos elencados. 

iana.guedes@tse.jus.br 

 
Seai/Cogis 

Unidade responsável pela automação da 
carga dos dados e por oferecer apoio nos 
testes de performance. 

jonas.junior@tse.jus.br 

 

Sesop/Coinf 

Unidade responsável pela instalação da 
solução com suas funcionalidades básicas, 
incluindo o armazenamento em banco de 
dados; pelo acompanhamento dos testes de 
performance; e pela criação dos ambientes 
de desenvolvimento, homologação e 
produção. 

marcelo.carneiro@tse.jus.br 

 
Sesap/Coinf 

Unidade responsável por aguardar o 
momento da instalação do Doker após o uso 
do openshift. 

ivanildo.gomes@tse.jus.br 
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Área 
externa à 

STI* 

Área, grupo ou 
entidade impactados 

Descrição do impacto previsto E-mail 

 Seproj/Cogis 

Unidade responsável por oferecer apoio 
metodológico, bem como realizar mentoring e 
pontos de controle de acompanhamento do 
projeto. 

eduardo.fleury@tse.jus.br 

* Áreas externas devem ser sinalizadas com “X” na coluna ‘Área externa à STI’ 

9. Premissas/Restrições 

Restrições: 

• Deverá estar funcional antes do fim do terceiro trimestre de 2021; e 

• Devido à limitação do plugin DataPusher, que somente manipula arquivos de até 10MB de 

tamanho, foi considerada a sua inviabilidade para a aplicação no projeto. 

Premissas: 

• Ferramenta estar adequada conforme a avaliação de segurança da STI; 

• Apoio na administração da ferramenta; e 

• Possui ambiente que possibilite fazer implementações sem impactar o ambiente de 

produção. (Ambiente de homologação). 

10. Riscos do projeto 

CAUSA EFEITO CRITICIDADE 

   

Desconhecimento do CKAN e seus plugins 
pela TI.  

 

Necessário fazer estudos pelas equipes; e 

Possíveis inviabilidades de execução de requisitos negociais e/ou 
técnicos. 

Alta 

Falta de recurso com especialidade para 
suporte à tecnologia CKAN. 

Inviabilidade de execução das atividades técnicas. Alta 

Inviabilidade de uso dos plugins para 
integração com o RHSSO. 

A gestão dos usuários ficará a cargo da administração da ferramenta, 
não integrado a um mecanismo de autenticação corporativo. 

Alta 

Sobrecarga no servidor por não haver 
escalabilidade do serviço. 

Indisponibilidade do serviço nos momentos de alto acesso. Alta 

11. Aprovação do documento 

 
A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI utilizou o Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI para assinatura e aprovação deste documento. 
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