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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo eletrônico do TCMGO é constituído de dois sistemas - o eSIPROC, onde são protocolados os 

processos e executadas as atividades de trabalho - e o FPE - sistema responsável por “orquestrar” automaticamente 

as remessas e tramitações de processos, de acordo com o regimento interno e demais normativas. Ambos são fruto 

de parceria técnica estabelecida desde 2017 com Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também inclui 

sistemas do TCMGO, como o Sophos.   

Para utilizar o processo eletrônico, o usuário deverá ter cadastro no TCM Passaporte e acessar a URL 

https://virtual.tcm.go.gov.br/processo-eletronico/. 

 

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Preliminarmente, é importante que todo operador do sistema eSIPROC do TCMGO saiba de alguns conceitos 

fundamentais que alicerçam todo o uso da plataforma. São eles: 

 

2.1 Solicitação de Protocolo x Protocolo: 

Como as requisições ao tribunal são remotas e nelas podem vir arquivos vazios, em vários casos é necessária 

uma TRIAGEM. Assim, toda vez que é realizada uma requisição em sistema, ela é chamada de SOLICITAÇÃO DE 

PROTOCOLO. Somente após aprovada em TRIAGEM, ela é chamada de PROTOCOLO. Quando uma solicitação de 

protocolo é rejeitada na triagem, ela não pode ser corrigida. Nova tentativa de registro deverá ser feita. 

 

2.2 Trâmite x Processo: 

O eSIPROC separa as atividades sequenciadas para produzir resultados em dois grupos. Se o resultado 

produzido está ligado necessariamente à missão institucional/regimental do TCMGO, seja administrativa ou finalística, 

o registro é denominado um PROCESSO. Se o sequenciamento de etapas, tramitações ou atividades for para tratar 

questões de mero expediente, por exemplo, o registro é denominado simplesmente como TRÂMITE.  

 

 

https://virtual.tcm.go.gov.br/processo-eletronico/
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2.3 Atividades x Tramitações: 

O caminho processual no eSIPROC é guiado e ditado automaticamente pelo sistema FPE (Fluxo de Processo 

Eletrônico), baseando-se em modelagens de negócio consoantes às normativas vigentes. Assim, ressalvados os casos 

onde há necessidade de o usuário decidir o caminho a seguir, restam extintas as figuras de remessa ou tramitação. 

Cada ator envolvido no processo ou trâmite, na verdade, precisa apenas executar a atividade que lhe compete, ou dar 

um "Play" no processo. Assim, distribuição de processos pelos chefes, construções de pareceres e votos, assinatura 

digital de documentos, revisão de peças, dentre outros, são, na verdade, atividades executadas dentro de um fluxo, 

através de uma única tela, com um simples clique num botão de "Play".  

 

2.4 Tipo de Protocolo: 

Tipo de protocolo é o tema da requisição feita através do eSIPROC, que poderá caminhar como trâmite ou 

processo. Simplificadamente, também pode ser entendido como "assunto". 

 

3. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO  

 

Conforme dito anteriormente, o "caminhar" do processo no eSIPROC é de responsabilidade do FPE. Mas como 

isso ocorre? 

Em geral as organizações não conhecem os processos que executam. Isso torna difícil gerenciar ou medir a 

performance dos processos executados, seguindo a máxima de que não se pode controlar aquilo não se pode medir. 

Por isso, no processo eletrônico do TCMGO, os processos são primeiro modelados usando uma metodologia chamada 

BPM (Business Process Modeling). Conhecidos e modelados os processos, eles podem ser controlados e ter seu 

desempenho parametrizado e objetivamente medido.  

No FPE, os fluxos processuais são construídos e informados no sistema usando a BPM notation, ou notação 

BPM. Vamos imaginar que em nosso tribunal seja desejável que exista um assunto processual (tipo de protocolo) 

denominado "TESTE", que siga um fluxo hipotético que modelaremos com notação BPM no nosso sistema FPE. Neste 

mesmo processo, um Prefeito devidamente habilitado no TCM Passaporte poderá registrar solicitação de protocolo 

em que preencherá um período de competência, sua unidade gestora e irá anexar um documento do tipo PDF 

contendo sua consulta. Essa consulta será apreciada por um Técnico e, em seguida, revisada por um Secretário de 

Controle Externo, que irá assinar digitalmente o parecer antes de encerrar o processo.  

Trata-se de um caso hipotético simples, mas que no FPE seria modelado com BPMN assim: 
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Observe cada "caixa" ou "símbolo" do diagrama acima onde há a notação do tipo "Tarefa de Usuário - User 

Task" . Elas indicam etapas do fluxo onde há intervenção de algum ator processual no sistema. Qual ator irá 

intervir, por sua vez, é determinado pela raia do diagrama, que neste caso temos três: Prefeito, Técnico da Secretaria 

XYZ, Secretário de Controle XPTO.  Toda vez que o FPE identificar a existência de uma Tarefa de Usuário ou User Task, 

haverá necessidade de um usuário do eSIPROC executar uma atividade, clicando no botão "Play".   

 

4. ÁREA DE TRABALHO 

 

Para os usuários internos, ou seja, auditores, técnicos, assessores, conselheiros, procuradores e demais atores 

processuais de âmbito interno do TCMGO, as atividades, exceto de protocolização ou juntada, serão executadas 

através da opção “Área de Trabalho” do Menu do eSIPROC.  
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Preliminarmente, é mister entender o que são as duas opções dentro do menu “Área de Trabalho”. Vejamos: 

 Meus Processos/Trâmites: listagem de todos os processos ou trâmites comuns do usuário que se 

encontra logado no sistema, tenham sido eles autuados pelo próprio, ou casos em que ele tenha sido 

envolvido durante as etapas processuais. A listagem divide os processos/trâmites em solicitações de 

protocolo finalizadas e as que ainda estão em análise dentro do tribunal.  

 

Listagem de Meus Processos/Trâmites 

 Atividades a Executar: quando um processo ou trâmite comum está atribuído diretamente ao usuário 

logado ou à área processual pela qual ele responde, as atividades para que ele possa dar “Play” em 

seu processo são listadas aqui. A listagem separa as atividades atribuídas diretamente ao ator 

processual logado no sistema das atividades de toda sua área.    
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Listagem de Atividades a Executar 

5. DETALHANDO AS LISTAGENS 

 

Uma informação importante a ser assentada: todas as listagens do sistema eSIPROC são padronizadas quanto 

ao seu comportamento. Isso implica que independente da tela em que você estiver, é possível clicar sobre uma linha 

da listagem para que ela seja realçada, conforme a figura.    

 

 Aspectos importantes de quando uma linha é realçada – botões e marcadores:  

 Etiquetas: são marcadores que o sistema atribui para fácil visualização dos registros, sejam eles solicitações de 

protocolo, protocolos, processos ou trâmites. Ao colocar o mouse sobre a mesma, pode-se ver sua descrição. Exemplo, 

uma etiqueta azul, indica que o trâmite é um processo. Vermelha, que é urgente, assim por diante. Estes parâmetros 

podem ser configurados no FPE.  

 Detalhar: Mostra em tela os detalhes da Solicitação de Protocolo, a saber: em qual área se encontra, qual a 

próxima atividade a ser executada, qual seu número de registro, o tipo de protocolo, quais as etiquetas que lhe foram 

atribuídas, quais os envolvidos, dentre outras.  
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 Diagrama de fluxo: Desenha na tela o fluxo BPM completo referente ao tipo de protocolo (assunto) daquele 

processo. Ou seja, mostra para o usuário qual o andamento previsto para aquela solicitação.   

 Visualizar Peças: Permite visualizar o teor completo de toda a pasta do processo, tal como no físico. 

  Histórico: Lista todo o histórico das últimas atividades realizadas na solicitação de protocolo.  

 Executar atividade (Botão Play): permite que o usuário execute a atividade ou tarefa que lhe compete na 

solicitação de protocolo, seja distribuir um processo, elaborar uma minuta, assinar digitalmente um parecer, etc.  

 

 

 

6. EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

 

Em um fluxo de processos gerido pela metodologia BPM, os atores processuais, neste caso o servidor, 

conselheiro ou procurador do tribunal, será instado, em um ou vários momentos, a participar do processo. Assim, 

diante de sua responsabilidade de agir, o usuário deve clicar em “Executar Atividade” ou no botão “Play”. 

 Se a atividade for relacionada à distribuição de processos, a tela a seguir será apresentada. Vejamos o que 

significa cada componente de acordo com o numerado abaixo. 
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1. Barra de situação: indica, dentro do fluxo, qual atividade deverá ser executada e em qual área de negócio 

(unidade organizacional, formal ou não) o processo/trâmite se encontra, bem como o seu número de 

identificação. 

2. Dados básicos: traz diversas informações. Além do número de identificação, informa o tipo de protocolo 

(assunto), período de competência da solicitação, município, região, unidade gestora e etiquetas. 

3. Envolvidos: Indica quem já está envolvido no processo e com que tipo de envolvimento. Também permite 

incluir novos envolvidos e definir lhes um tipo de envolvimento. A distribuição propriamente dita acontece 

aqui.  

Exemplo: se eu desejo incluir o auditor João da Silva CPF 111.111.111-11 como envolvido e atribuir-lhe 

o processo para análise, devo clicar em “Adicionar Envolvido (s) ”, pesquisar e selecionar o servidor 

João da Silva e clicar, neste componente, em “Atribuir”. Antes de Salvar - Item 6, devo indicar ao 

eSIPROC que a próxima atividade será executada por um auditor – Item 5.  

4. Visualização completa: permite conhecer detalhadamente todo o teor do processo/trâmite, visualizando 

individualmente cada documento, inclusive assinaturas digitais, para que se possa tomar decisões sobre o 

mesmo. 

5. Informe a próxima atividade: na atividade de distribuição, pode haver no fluxo uma decisão para que o 

usuário escolha o caminho a seguir. Ou seja, no fluxo BPM foi definido que o usuário responsável pela 

distribuição deve indicar ao eSIPROC que rumo a distribuição tomou.  

Exemplo: se ele distribuiu o processo a um auditor, deve indicar que a próxima atividade será executada 

por um auditor. Se distribuiu o processo a um técnico, deverá indicar que distribuiu processo a um 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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técnico. IMPORTANTE: se você atribuir um processo a um técnico José e disser ao ESIPROC que a 

próxima atividade deverá ser feita por um auditor, José não irá ver o processo em sua área de trabalho.  

6. Salvar: concluída a atribuição, leitura e encaminhamento à próxima atividade, basta salvar a distribuição. 

Se a responsabilidade de agir for de uma atividade que exija anexação de um documento, seja ele uma minuta 

de voto, um relatório, um parecer, despacho ou congêneres, a tela apresentada será semelhante a seguir: 

 

1. Barra de situação: indica, dentro do fluxo, qual atividade deverá ser executada e em qual área de negócio 

(unidade organizacional, formal ou não) o processo/trâmite se encontra, bem como o seu número de 

identificação. 

2. Dados básicos: traz diversas informações. Além do número de identificação, informa o tipo de protocolo 

(assunto), período de competência da solicitação, município, região, unidade gestora e etiquetas. 

3. Envolvidos: Indica quem já está envolvido no processo e com que tipo de envolvimento. Também indica quem 

está atribuído para executar a atividade. 

4. Visualização completa: permite conhecer detalhadamente todo o teor do processo/trâmite, visualizando 

individualmente cada documento, inclusive assinaturas digitais, para que se possa tomar decisões sobre o 

mesmo. 

5. Documentos da atividade: permite anexar os documentos de acordo com os tipos definidos para a atividade. 

Exemplo: se for uma minuta de relatório, permitirá ao servidor que anexe a minuta em docx, bem como outros 
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papéis de trabalho em xlsx ou outros formatos. Ao final de um fluxo, quando o documento estiver pronto para 

compor a pasta do processo, o eSIPROC irá convertê-lo automaticamente em PDF e prepara-lo para assinatura 

digital.  

6. Informe a próxima atividade: num fluxo de trabalho, pode haver uma decisão para que o usuário escolha o 

caminho a seguir. Ou seja, no fluxo BPM foi definido que o usuário responsável pela atividade indique ao 

eSIPROC que rumo o processo/trâmite deve seguir: se para a revisão do chefe imediato, se para a assinatura 

do secretário, se para o gabinete do conselheiro, etc. Claro que estas alternativas têm que ter sido previstas 

no FPE.  

7. Salvar: concluída a atividade, basta salvar.  

 


