Título do Trabalho: Plataforma de Serviços Digitais Conecta-TCU
Data de conclusão da etapa em avaliação: 31/08/2020
Unidades do TCU envolvidas no Projeto: STI, SEMEC e SEPROC
Objetivo do trabalho: Tornar a plataforma Conecta-TCU o principal canal de
comunicação e de serviços digitais entre o TCU e os usuários que interagem com a Corte
de Contas, a fim de eliminar práticas burocráticas, melhorar os serviços prestados e
aproximar o TCU de seus jurisdicionados.
Descrição:
O Conecta-TCU é uma plataforma de serviços digitais com exposição de informações e
possibilidade de interação, como, no âmbito das comunicações processuais com TCU e
da atuação dos representantes extrajudiciais. A solução centraliza, consolida e estrutura
informações e serviços integrados sob perspectivas dos usuários da plataforma.
Público abrangido: Órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Advogados
e Representantes extrajudiciais e usuários qualificados para acesso a processos no
TCU.

Principais funcionalidades por Público
Órgãos e entidades da Administração Pública Federal que são jurisdicionados ao
TCU - Informações acerca de processos, acórdãos e determinações de interesse do
jurisdicionado. Serviços digitais disponibilizados

– abriu-se a possibilidade de o

jurisdicionado receber e responder expedientes de comunicação oriundos do TCU, além
da possibilidade de acesso aos autos não sigilosos de forma remota de forma mais ágil
sem comprometimento da
extrajudiciais desses órgãos e
acompanhamento processual,

segurança, serviços voltados aos representantes
entidades, que receberão alertas para facilitar o
poderão realizar seus peticionamentos e o acesso

contextualizado aos autos.
Advogados e Representantes extrajudiciais não vinculados a órgãos e entidadesforam disponibilizados os serviços digitais: envio dos documentos de procuração e
habilitação nos processos, acesso às comunicações expedidas
pelo TCU, acesso aos processos nos quais figura como representante extrajudicial e a

possibilidade de realizar peticionamentos.
Advogados, delegados da Polícia Federal, integrantes da carreira jurídica da
Advocacia Geral da União-AGU e membros do Ministério Público – Acesso
automático de forma eletrônica a processos não sigilosos, após credenciamento.
Usuários em geral da plataforma Conecta-TCU – Protocolo especializado para
recebimento de solicitações por parte dos usuários da plataforma, em geral relacionadas
a acesso a processos de controle externo e a informações para a defesa da União em
Juízo.
Plataforma Conecta em números
Atualmente, são mais de 20 mil usuários externos do CONECTA (20.590), sendo que
16.290 apenas consomem informação e 4.300 operam na ferramenta. Destes, 1.503
são advogados privados. Até o momento, são 232 órgãos e entidades no CONECTA.
Dentro de cada órgão e entidade existem diversas estruturas. São, ao todo, 4076
estruturas pertencentes a 232 órgãos e entidades.
Em relação às comunicações, o TCU expediu 44.742 ofícios entre 1/1 e 31/08/2020.
Desse total, cerca de 26% foram expedidas pelo CONECTA (26% ou 11.800 ofícios).
Esse número significa um incremento de aproximadamente 22% no uso do CONECTA
como meio de expedição nos últimos 8 meses. Ainda permanece como meio de
expedição mais usado o VPOST (Correios), com 57% do total (passava de 69% no final
de 2019).
Foram constituídas 1.207 representações legais via CONECTA, o que representa
aumento significativo desde o início do ano, quando tínhamos cerca de 200
representações legais.
A Plataforma Conecta-TCU permite expressiva economia de tempo e de recursos para
todas as instituições públicas usuárias da solução. Viabiliza
migração definitiva de comunicações processuais, fluxos de informação e serviços
amparados em referenciais físicos para modelos digitais.

Adicionalmente, constitui importante instrumento de auxílio à transparência, governança
e gestão de comunicações e prazos processuais, tanto para o TCU, quanto para gestores
públicos, partes, representantes constituídos e órgãos legitimados.

