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“aprimorar a Administração Pública 

em benefício da sociedade por 

meio do controle externo”. Por trás 

dessa missão, estão associados 

múltiplos objetivos como o 

de zelar pelas contas públicas 

do País, perseguir e reduzir as 

desigualdades regionais, combater 

desvios e práticas de corrupção 

e, ao mesmo tempo, auxiliar na 

construção de um Brasil mais justo, 

solidário e fraterno. Em uma união 

de esforços, projetamos uma gestão 

pautada pela prática do diálogo, 

pela proatividade, pela eficiência 

e pelo relacionamento com as 

instituições e com a sociedade civil. 

CAROS 
LEITORES,

Quando tomei 

posse para exercer 

a Presidência do 

Tribunal de Contas 

da União, função 

pública de grande 

responsabilidade, 

tinha nítido em 

minha mente a 

vigilante missão 

institucional desta 

Corte de Contas:

JOSÉ MUCIO
MONTEIRO

Presidente do
Tribunal de Contas da União



Logo no início de 2019, colocamos em prática um 

novo modelo de gestão. De natureza ousada, essa 

nova estrutura organizacional foi desenhada para se 

adaptar ao contexto nacional, de escassez de recur-

sos. E, mesmo com as dificuldades iniciais que a im-

plantação de qualquer novo modelo traz, a estrutura 

refletiu ganhos institucionais, graças ao empenho de 

cada um dos envolvidos. 

Um novo plano estratégico – o TCU 2025 – foi apro-

vado e passou a vigorar ainda no primeiro ano de 

gestão. O PET vigente mira a construção do Brasil 

de amanhã e apresenta, de forma simples, lógica e 

estruturada, o objetivo da organização até 2025.  

Começamos também a estruturar a forma com que 

nos comunicávamos e nos relacionávamos com ou-

tras instituições. Com ações coordenadas, a estrutu-

ração e sistematização visaram a eficiência e o ganho 

não só institucional, mas social dessas interações. 

Simplificar e Desburocratizar viraram palavras de or-

dem. Muitas ações já vinham nesse sentido e ganha-

ram ainda mais força nesse biênio. Mas, como diria 

o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, “no 

meio do caminho tinha uma pedra”. Na verdade, ha-

via uma pandemia. E, nesse momento, foi necessário 

cuidar do bem mais precioso – a vida das nossas au-

toridades, servidores e demais colaboradores, bem 

como de suas famílias –, mas nunca sem deixar de 

lado a missão do TCU. E, “na vida de minhas retinas 

tão fatigadas”, vi novamente o que a união de esfor-

ços pode fazer pelo bem de todos. 

Houve ajustes nos rumos. O Programa de Atuação 

no Enfrentamento da Crise da Covid-19, o Coope-

ra, foi lançado pelo TCU, preocupado em fiscalizar 

a atuação dos gestores federais dentro das pecu-

liaridades da situação emergencial, mas com ações 

de orientação, parceria e diálogo. O Plano Especial 

de Acompanhamento das Ações de Combate à Co-

vid-19, proposto pela Secretaria-Geral de Controle 

Externo, foi aprovado pelo Plenário do TCU.
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O modelo de teletrabalho, tão incentivado e já há 

anos amadurecido pelo TCU, foi aplicado em mais 

de 90% das atividades. A transformação digital pelo 

qual o TCU já passava foi então acelerada com a 

pandemia e possibilitou que remodelássemos a nos-

sa forma de atuar. Chegamos, portanto, ao final do 

biênio, com uma Estratégia Digital do TCU desenha-

da para guiar nossas futuras ações. Também estabe-

lecemos uma estratégia para aplicação de procedi-

mentos de fiscalização de forma digital e outra para 

guiar os relacionamentos institucionais. 

Essas e outras muitas ações estão presentes, em 

detalhes, nas próximas páginas desse relatório 

de gestão. Mais do que uma prestação do que foi 

realizado, o relato a seguir mostra o quanto esse 

Tribunal de Contas da União é e foi capaz de dar 

continuidade a trabalhos importantes e, ao mesmo 

tempo, de se reinventar, mesmo em um período 

tão desafiador como o que passamos.  

Como já falei algumas vezes, o quadro técnico desta 

Casa é um dos mais competentes pelos quais eu já 

tive oportunidade de conviver. Agradeço o empe-

nho de cada servidor e colaborador, o apoio dos mi-

nistros e ministros-substitutos, bem como dos mem-

bros do Ministério Público junto ao TCU. Nestes dois 

anos, a colocação de mais alguns tijolos nesta gran-

de construção que vem sendo feita ao longo desses 

130 anos de existência do Tribunal só foi possível 

porque nos demos as mãos. Resolvemos – com di-

álogo e sempre guiados pela missão de aprimorar 

a administração Pública em benefício da socieda-

de por meio do controle externo – passar por isso 

tudo juntos. 

Agradeço a todos por estarem comigo 

nesta caminhada.

UMA BOA LEITURA. 

EM 2020, O TCU COMPLE-
TOU ANIVERSÁRIO DE 130 
ANOS. ASSISTA AO VÍDEO 

QUE CELEBRA A DATA. 
WWW.YOUTUBE.COM/

WATCH?V=QJILZUXNZEG

https://www.youtube.com/watch?v=QjiLZUxnZEg
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O Tribunal de Contas da União definiu as seguintes 

diretrizes institucionais para o atual biênio (2019/2020):

 novo modelo de gestão das unidades

 atuação com foco em:

• equilíbrio das contas públicas

• políticas públicas voltadas ao desenvolvimento nacional,

• controle da conformidade de gestão

• apoio à discussão de pautas prioritárias nacionais

O CAMINHO A
PERCORRER:
AS DIRETRIZES 
PARA O BIÊNIO

2019

NO PLANO DE CONTROLE EXTERNO:
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2020

 aprimoramento do relacionamento institucional,

 racionalização de gastos,

 eficiência na administração

 ampliação da transparência administrativa.

NO PLANO CORPORATIVO:



UM NOVO
MODELO
DE GESTÃO
COLOCADO
EM PRÁTICA

GESTÃO E GOVERNANÇA
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Para promover essas mudanças, os profissio-

nais que participaram da transição se debruça-

ram sobre estudos organizacionais anteriores, 

ouviram interlocutores de diferentes áreas do 

Tribunal e fizeram novas pesquisas. Sugeriram, 

ao final dos seus trabalhos, um modelo que fi-

cou conhecido, internamente, como “novo mo-

delo de gestão”. E, no início de 2019, já sob o 

comando do ministro José Mucio Monteiro no 

exercício da Presidência do TCU, esse modelo 

começou a ser implementado. 

A estrutura das unidades básicas foi alterada, os 

processos de trabalho foram remodelados e a 

compreensão de trabalhos relevantes para a so-

ciedade ganhou, ainda mais, a dimensão nacio-

nal. Ao mesmo tempo que se buscou privilegiar 

as especialidades e os talentos espalhados pelo 

País, o modelo exigiu do corpo de servidores 

da Casa um empenho em receber o novo e de 

se adaptar a ele. Conheça agora, em detalhes, 

como o novo modelo de gestão foi concebido e 

como foi colocado em prática.

Atuação em rede, união de esforços e 
de informações, foco em grandes pautas 
nacionais e soluções administrativas 
inovadoras e eficientes em um contexto de 
recursos escassos. Foi com base nesses 
propósitos que, ainda em 2018, a equipe 
de transição da gestão propôs alterações 
na estrutura e na organização das 
unidades básicas do TCU. 
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No início do atual biênio, foram imple-

mentadas significativas mudanças na 

organização das unidades básicas do 

Tribunal, especialmente na Secretaria-

-Geral de Controle Externo (Segecex). 

O novo modelo orientou-se, essen-

cialmente, para viabilizar ganhos de 

eficiência, de produ-

tividade e de eficácia, 

tanto na dimensão do 

controle externo como 

na gestão administra-

tiva, por meio da ra-

cionalização de estru-

turas e processos de 

trabalho estratégicos 

e de suporte. 

A estratégia foi alcan-

çar maior eficiência 

de gestão mediante a 

racionalização do uso 

de pessoal e dos méto-

dos de trabalho, consi-

derando especialmente 

a diminuição contínua do quadro de 

servidores sem a correspondente ex-

pectativa de reposição. 

Caixa de TextoDessa forma, na Se-

gecex, as atividades típicas de con-

trole externo até então atribuídas às 

unidades das secretarias de controle 

externo nos estados passaram a ser 

concentradas na sede, com a priori-

zação da fiscalização de grandes te-

mas nacionais. As unidades regionais 

continuaram a apoiar o processo de 

planejamento das ações de contro-

le com o fornecimento de subsídios, 

mas passaram a ter atuação destaca-

da na participação das redes de con-

trole, na produção de conhecimento 

com foco local, representação institu-

cional e promoção da divulgação da 

imagem do Tribunal.  

Nesse processo, cerca de quinhentos 

servidores, entre auditores e técni-

cos, lotados nos estados foram vin-

culados tecnicamente às unidades da 

Segecex na sede, às 

quais, com servidores 

domiciliados em di-

ferentes localidades, 

tiveram que adotar 

novos procedimentos 

para o gerenciamento 

de pessoas. 

Além disso, foram 

transferidos mais de 

seis mil processos 

para a sede, depois de 

detalhada atividade 

de classificação e dis-

tribuição realizada por 

grupo de trabalho ins-

tituído para esse fim. 

Caixa de TextoNo âmbito processual, 

a centralização da maioria das ativi-

dades administrativas relacionadas à 

gestão de processos de documentos 

buscou maior racionalização, padro-

nização e eficiência. Nesse aspecto, 

passaram a ser executadas em uma 

única nova unidade, na Secretaria de 

Gestão de Processos (Seproc), ativi-

dades que eram executadas pelas an-

tigas Secex estaduais e pelos Servi-

ços de Administração das secretarias 

da sede, estes últimos extintos.  

A implantação do novo modelo de 

gestão exigiu grande adaptação de 

cada servidor aos novos papéis que 

lhes foram apresentados, além de sig-

     [...] Nós vamos in-

teragir mais. Todos, em 

todos os dias, vão parti-

cipar de todos os desa-

fios do TCU. Não é mais 

um problema que está 

circunscrito à Secex A 

ou B, mas todos os nos-

sos assuntos serão nos-

sos assuntos”.

Ministro José Mucio Monteiro 

Presidente do TCU, em discurso 

proferido na posse dos dirigentes, 

em 7 de janeiro de 2019
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nificativas mudanças em procedimen-

tos processuais e consequentemente 

nos sistemas que os gerenciam, mas 

tem gerado bons resultados em ter-

mos de adequação das atividades 

dos servidores ao seu perfil profissio-

nal e capacidade técnica, produtivi-

dade mensal de processos instruídos, 

incremento no número de instruções 

de processos antigos pendentes de 

mérito e queda nos tempos médios 

mensais entre a indicação e o encer-

ramento das comunicações.

Nas secretarias-gerais de Administra-

ção (Segedam) e da Presidência (Se-

gepres), foram definidas mudanças 

com vistas à otimização de procedi-

mentos, a exemplo da fusão de uni-

dades, com diminuição de estruturas 

e redução na alocação de funções de 

confiança. Foram bloqueadas, como 

reserva técnica, durante a toda a atu-

al gestão, um total de 81 funções de 

confiança, o que representou uma 

economia de aproximadamente R$ 

5,7 milhões no biênio 2019-2020. 

Na área administrativa, a Segedam 

passou a centralizar as atividades 

voltadas à gestão orçamentárias, fi-

nanceira e patrimonial das unidades 

regionais, racionalizando as estrutu-

ras que tratam dessas questões.  

Uma das iniciativas implantadas foi 

a centralização, na Sede, das ativi-

dades voltadas a contratações de 

bens e serviços e de gestão con-

tratual de todas as Secs. Essa me-

dida apresenta como pontos po-

sitivos a realização dos trabalhos 

necessários, com utilização de 

menor número de pessoal, dian-

te da racionalização dos serviços; 

maior agilidade na execução dos 

procedimentos de contratação 

a partir de processos licitatórios 

mais céleres; redução de riscos 

voltados à operacionalização de 

certames licitatórios e à gestão 

contratual; geração de trabalhos 

mais eficientes e padronizados, 

culminando com redução de cus-

tos administrativos e diminuição 

do tempo médio de tramitação 

dos processos. 

TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO - ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 
E SERVIÇOS

Aponte a câmera do seu celular 
para o código ou acesse 
https://bit.ly/34vLJUg para 
saber mais sobre a estrutura e o 
novo modelo de gestão do TCU.

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/tribunal-de-contas-da-uniao-estrutura-organizacional-e-servicos.htm
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As mudanças estratégicas e dis-

ruptivas do modelo de operação 

das atividades do Tribunal acima 

elencadas trouxeram a necessi-

dade de tratamento tecnológico 

de processos e documentos, co-

municação processual, registros 

e controles das ações do TCU, 

por meio da adaptação e desen-

volvimento das soluções de tec-

nologia correspondentes, con-

forme adiante detalhado.
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A NOVA ESTRUTURA DO TRIBUNAL E SUA REPERCUSSÃO INTERNA

NA SEGECEX:

•	 servidores dos Estados passaram a ter vinculação técnica às unida-

des de Brasília; 

•	 limitação da lotação das Secretarias do TCU nos estados: dois audi-

tores e dois técnicos; e

•	 mais de seis mil processos transferidos para a Sede. 

DINÂMICA DO PROCESSO DE ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES:

	 aproximadamente quinhentos servidores lotados nos estados foram

	 vinculados tecnicamente às unidades técnicas da Segecex na sede;

	 auditores e técnicos indicaram as suas preferências (cinco opções);

	 Para ajustar o modelo, foram analisadas as indicações e as

	 necessidades de cada unidade. 

RESULTADO: 

	 100% dos auditores (total de 360) foram alocados em uma das 

	 opções indicadas; e

	 96,5% dos técnicos foram alocados em uma das opções indicadas

NA SEGEDAM:

•	 centralização das atividades voltadas à gestão orçamentária, finan-

ceira e patrimonial das unidades regionais;

•	 redução do número de secretarias de seis para quatro: Secretaria 

de Engenharia e de Serviços de Apoio (Senge), Secretaria de Li-

citações, Contratos e Patrimônio (Selip), Secretaria de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade (Secof) e Secretaria de Gestão de Pessoas 

(Segep);

NA SEGEPRES:

•	 extinção da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (FC-

5) e de oito serviços (FC-3), além da liberação de três funções de 

especialista FC-4 alocadas a atividades continuadas.

RESERVA TÉCNICA -  Ao todo permaneceram bloqueadas, como re-

serva técnica, durante a atual gestão, um total de 81 funções de con-

fiança, sendo duas de secretário (FC-5), 21 de diretor (FC-4), dezoito 

de assessor (FC3) e quarenta de assistente técnico (FC-1). O bloqueio 

dessas funções representou uma economia de aproximadamente R$ 

5,7 milhões no biênio 2019-2020.
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O DESAFIO DE 
APRIMORAR
A GOVERNANÇA

GESTÃO E GOVERNANÇA

PRESIDENTE JOSÉ 
MUCIO MONTEIRO , 
EM EVENTO INTER-

NO, NO DIA EM QUE 
A CAMPANHA TCU 

2025 FOI LANÇADA
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Esse diálogo intersetorial trouxe ganhos significa-

tivos de governança. Logo no início de 2019, após 

completar 25 anos de iniciativas de planejamento, 

o TCU lançou o TCU 2025, o novo Plano Estraté-

gico do TCU (PET), com duração de seis anos. O 

novo plano mira a construção do Brasil de ama-

nhã e apresenta, de forma simples, lógica e estru-

turada, o objetivo da organização até 2025.  

A Gestão de Riscos do TCU se fortaleceu ao lon-

go do biênio. E, em 2020, teve início o Programa 

de Gestão de Riscos do TCU (ProgerTCU). Além 

disso, os estudos para a instituição das políticas 

de governança e de integridade avançaram. A 

Política de Governança do TCU foi aprovada em 

agosto de 2020 e a de Integridade está em fase 

avançada de estudo. Essas e outras iniciativas 

marcaram o incremento da governança ao longo 

dos últimos dois anos.

Criar soluções que incrementem os 
instrumentos e as estruturas que 
direcionam, avaliam e monitoram a 
atuação da gestão é sempre um desafio 
institucional. Na busca para alcançar esse 
propósito, a fórmula encontrada no biênio 
2019/2020 foi investir no diálogo e na 
forte interação entre as unidades do TCU 
incluindo os gabinetes de autoridades.
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REUNIÃO DE  
COORDENAÇÃO

NOVA 
FORMATAÇÃO 

DA CCG

Semanalmente, todas as segundas-fei-

ras pela manhã, com o objetivo de com-

partilhar informações e tomar decisões 

em conjunto com foco no aprimora-

mento da governança, o Presidente do 

Tribunal se reuniu com os dirigentes 

das unidades que integram o nível estratégico do 

TCU, quais sejam, o chefe de Gabinete da Presi-

dência e os secretários-gerais das três unidades 

básicas. Também participaram desses encontros 

os responsáveis pela Secretaria de Comunicações 

(Secom), Secretaria das Sessões (Seses) e Asses-

soria Parlamentar (Aspar).

No atual biênio, a Comissão de Coorde-

nação Geral (CCG), que é o colegiado 

de natureza consultiva e de caráter per-

manente que tem por finalidade auxiliar 

o presidente do Tribunal na alocação de 

recursos e na formulação de políticas 

e diretrizes institucionais, bem como em questões 

que necessitem de integração intersetorial, teve sua 

composição alterada. Na nova formatação, de acor-

do com a Resolução-TCU 305, de 28 de dezembro 

de 2018, integram a CCG os dirigentes das unida-

des básicas e o chefe de Gabinete da Presidência.

PRESIDENTE JOSÉ MUCIO 
MONTEIRO CONVERSA 

COM DIRIGENTES EM 
EVENTO NO INÍCIO DE 

SUA GESTÃO
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NOVO PLANO  
ESTRATÉGICO  

(TCU 2025) 

Em abril de 2019, o TCU publicou seu 

novo Plano Estratégico (PET), com vi-

gência de seis anos, até 2025, conheci-

do como TCU 2025. 

O novo PET representou verdadeira 

revolução na forma de identificar e co-

municar os objetivos estratégicos.  

Caixa de TextoFoi construída a arquitetura estraté-

gica, que apresenta, de forma lógica e estruturada, 

o objetivo da organização.  

O novo modelo traduz, de forma simples, como a 

missão será cumprida e a visão de futuro será al-

cançada por meio da integração de um conjunto 

de sessenta objetivos estratégicos de controle ex-

terno e onze objetivos estratégicos corporativos, 

posteriormente desdobrados em ações operacio-

nais pelas diversas unidades do TCU

Para promover o TCU 2025, foi realiza-

da campanha voltada para os públicos 

interno e externo. Essa ação envolveu 

frentes diversas, tais como: hotsite, ví-

deo, matérias no União, cartazes, ade-

sivagem interna de elevadores, prismas 

para restaurante da Sede e cartazes 

para ambientação de salas.

IMAGEM
DE
MARCAÇÃO

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR 
PARA O CÓDIGO OU ACESSE WWW.TCU.

GOV.BR/TCU2025 PARA CONHECER OS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TEMÁTICOS DE 

CONTROLE EXTERNO E CORPORATIVOS.  

http://www.tcu.gov.br/tcu2025
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CIRCUITO 
PLANEJAR 

O Circuito Planejar 21/22 é a sequên-

cia de procedimentos necessários para 

a construção do planejamento do pró-

ximo biênio. Abrange a construção de 

um cronograma único e mais adequa-

do para permitir às unidades elabora-

rem seu planejamento de forma ponderada, com 

prazos razoáveis e bem determinados para as di-

versas etapas de revisão e lançamento. 

Também é escopo do Circuito Planejar a revisão 

dos sistemas informatizados de planejamento e da 

própria sistemática de planejamento, sempre pau-

tadas em três premissas:

SIMPLICIDADE: eliminação de burocracias desnecessárias, re-

dução de etapas e simplificação do processo de planejamento;

PERSONALIZAÇÃO: liberdade para escolha 

da metodologia de seleção de objetos de 

controle, baseada em riscos, para que me-

lhor se adapte à realidade de cada unidade; 

UTILIDADE: sistemas 

informatizados de pla-

nejamento adaptados 

para facilitar a tomada 

de decisão.
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PROGRAMA 
DE GESTÃO 
DE RISCOS 

Para o biênio de 2019/2020, desta-

ca-se a sedimentação do trabalho de 

Gestão de Riscos do TCU, com a parti-

cipação da equipe de gestão de riscos 

da unidade de planejamento, gover-

nança e gestão, em ações estratégicas 

de várias unidades do TCU, em especial a revisão 

de riscos-chave que possam comprometer o fun-

cionamento da instituição. 

Ainda no âmbito da gestão de riscos, em 2020, se 

iniciou o Programa de Gestão de Riscos do TCU 

(ProgerTCU), que objetiva difundir e aprimorar a 

gestão de riscos em todos os níveis gerenciais do 

Tribunal. O programa prevê consultoria, forneci-

mento de ferramentas e ações de capacitação dos 

servidores. Os treinamentos têm obtido boa acei-

tação, e um total de 61 servidores de todas as se-

cretarias-gerais já foram capacitados, em quatro 

turmas diferentes, sendo duas delas em formato 

telepresencial
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POLÍTICAS DE 
GOVERNANÇA E 

INTEGRIDADE 

Destaca-se o estudo realizado para ela-

boração da Resolução-TCU 320, de 12 

de agosto de 2020, que instituiu a Po-

lítica de Governança do Tribunal, a qual 

visa atender à necessidade de imple-

mentação de um sistema de governan-

ça organizacional que assegure a utilização eficien-

te dos recursos, auxilie a tomada de decisões e o 

cumprimento de responsabilidade e transparência 

dos resultados. 

Ainda com relação à normatização na área de go-

vernança, no segundo semestre de 2020, serão 

concluídos os estudos para elaboração de minuta 

de Política de Integridade do TCU.
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AVALIAÇÃO DAS 
IMPLICAÇÕES DA 
LEI DE ABUSO DE 

AUTORIDADE 
NO TCU 

Em atendimento a determinação da 

Presidência, foi constituído grupo de 

trabalho para estudar as repercussões 

da Lei de Abuso de Autoridade (Lei 

13.869, de 5 de setembro de 2019) em 

decorrência dos trabalhos desenvolvi-

dos pelo TCU e propor medidas com o 

objetivo de alertar e prevenir possível a ocorrência 

de eventos que venham a caracterizar, no âmbito 

do Tribunal, conduta tipificada na referida Lei. 

Foram avaliados aspectos da lei e sua correlação 

com o papel desempenhado por autoridades e ser-

vidores do Tribunal quanto aos seguintes pontos: 

aplicabilidade da lei a servidores e autoridades do 

TCU, exame sumário de riscos para o TCU e seus 

agentes, condutas que não são passíveis de ser pra-

ticadas no TCU, e análise das condutas passíveis de 

ser praticadas por agente do TCU, em serviço.  

Em sua conclusão, a equipe destacou o caráter 

expresso e preliminar do estudo realizado e lis-

tou ações a serem adotadas como forma de evitar 

que possíveis condutas ensejem interpretações em 

conflito com a referida lei e, igualmente, implemen-

tar e reforçar controles e práticas administrativas 

que visem contribuir para o aperfeiçoamento dos 

trabalhos do Tribunal. A Presidência manifestou in-

tegral concordância com as propostas do grupo e 

determinou que as ações elencadas fossem dire-

cionadas às unidades competentes. 
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ESTUDOS PARA 
PROPOSIÇÃO DE 

NOVO CÓDIGO DE 
CONDUTA ÉTICA DOS 

SERVIDORES

A Comissão de Coordenação Geral soli-

citou a realização de estudos, por meio 

de grupo de trabalho, com o objetivo 

de avaliar proposta referente ao código 

de ética dos servidores do TCU, elabo-

rada inicialmente no âmbito de projeto 

desenvolvido por especialista sênior, e 

apresentar medidas a serem adotadas em situa-

ções que caracterizem a ocorrência de conflito de 

interesses na atuação de servidores no âmbito da 

Secretaria do Tribunal.  

Em decorrência dos estudos, a CCG aprovou subs-

titutivo à proposta inicial e encaminhou o do-

cumento ao Gabinete da Presidência para 

avaliação, acompanhado da proposta de re-

solução do TCU para disciplinar a ques-

tão. Para relatar a matéria, foi sorte-

ado o ministro Vital do Rêgo nos 

autos do TC-033.564/2018-3.
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AÇÕES DE 
RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL SE 
FORTALECEM E SÃO 
PAUTADAS POR
PROATIVIDADE E 
TRANSPARÊNCIA

RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 
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Ao aspirar o diálogo constante, três linhas dire-

tivas foram adotadas para as ações de relacio-

namento institucional. A primeira delas seria a 

de contribuir com uma atuação alinhada à agen-

da nacional. A segunda, a de ampliar o diálogo 

com os públicos interno e externo. E, por último, 

sistematizar as atividades de Relações Institu-

cionais (RI) no TCU.  

A partir dessas diretrizes, a estratégia foi ado-

tar uma pauta proativa e transparente no re-

lacionamento com as instituições, os setores 

estratégicos e a sociedade organizada. Para o 

alinhamento interno, o Núcleo Estratégico de 

Relacionamento Institucional foi criado para co-

ordenar ações. Em uma união de esforços, áreas 

finalísticas e de apoio estratégico à Presidência 

discutiram com diferentes públicos de relacio-

namento assuntos que trouxeram ganhos rele-

vantes para o Controle Externo.

“Gostaria que entre nós houvesse um absoluto e franco 
diálogo e que o diálogo fosse a mais importante das 
nossas ferramentas”. Com essas palavras, o presidente 
do TCU, ministro José Mucio Monteiro, ao abrir a 
reunião inicial de dirigentes em janeiro de 2019, 
destacou que a união de esforços e o fortalecimento do 
diálogo, interno e externo, deveriam nortear a atuação 
do Tribunal ao longo da gestão.
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AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL DURANTE A ATUAL 

GESTÃO FORAM DESENVOLVIDAS 

CONSIDERANDO AS SEGUINTES 

DIRETRIZES PRINCIPAIS: 

CONTRIBUIR 
COM UMA 
ATUAÇÃO 

ALINHADA 
À AGENDA 
NACIONAL

AMPLIAR O 
DIÁLOGO COM 
OS PÚBLICOS 
INTERNO E 
EXTERNO

SISTEMATIZAR 
AS ATIVIDADES 
DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 
(RI) NO TCU

Para dar cumprimento a essas pre-

missas, foram executadas ações de 

abrangência nacional relacionadas 

às competências do Tribunal, consi-

derando a nova estrutura organiza-

cional e a necessidade de novo en-

foque nas relações de aproximação 

com atores importantes.  

A estratégia foi adotar uma pau-

ta proativa e transparente no rela-

cionamento com as instituições, os 

setores estratégicos e a sociedade 

organizada. 

Internamente, formatou-se um Nú-

cleo Estratégico de Relacionamento 

Institucional, sob a coordenação da 

Secretaria-Geral da Presidência, com 

o objetivo de alinhar informações e 

definir ações de relacionamento ins-

titucional a serem implementadas. 

O núcleo se reúne semanalmente e 

conta com a participação de um re-

presentante das seguintes unidades: 

Segepres, Segecex, Secretaria-Geral 

Adjunta da Segepres (Adgepres), 

Assessoria de Cerimonial e Relações 

Institucionais (Aceri), Assessoria 

Parlamentar (Aspar), Secretaria de 

Comunicação (Secom) e Instituto 

Serzedello Corrêa (ISC).  

Para apoiar o início das atividades no 

âmbito interno, foi ministrado, no en-

contro de dirigentes de 2019, a palestra 

o “Papel estratégico do relacionamento 

institucional”. O debate conduzido pelo 

especialista Ruy Nogueira, teve como 

objetivo o alinhamento do conteúdo 

entre todos os dirigentes da Casa.
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REUNIÃO REALIZADA COM O PROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA, AUGUSTO ARAS, EM FEVEREIRO DE 2019.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2020, 
PRESIDENTE MUCIO ENTREGA LISTA DE 
GESTORES COM CONTAS JULGADAS 
IRREGULARES AO PRESIDENTE DO TSE, 
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO.

EM 22 DE JANEIRO, AUTORIDADES E DIRIGENTES DO TCU 
SE REUNIRAM COM O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA, 
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. 

PRESIDENTE DO TCU, MINISTRO 
JOSÉ MUCIO MONTEIRO, RECEBE O 
MINISTRO DA CASA CIVIL À ÉPOCA, 
ONYX LORENZONI, EM 16 DE JANEIRO. 
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Por meio da atuação di-

recionada aos grandes 

temas de interesse na-

cional e reforçando a di-

retriz de relacionamento 

institucional executado 

pelas áreas finalísticas e 

de apoio estratégico à 

Presidência, o Tribunal 

encampou a discussão 

de assuntos com que 

trouxeram ganhos rele-

vantes para o Controle 

Externo. A seguir, algu-

mas das principais ini-

ciativas adotadas com o 

objetivo de maximizar os 

resultados institucionais.

ATUAÇÃO 
ALINHADA À 
AGENDA  
NACIONAL 
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ACORDOS DE 
LENIÊNCIA 

Por meio de atuação integrada da Se-

gepres e da Segecex, em esforço com 

várias etapas de negociação, o Tribu-

nal participou da elaboração e figurou 

como partícipe do acordo de coope-

ração técnica que estabelece ritos e 

mecanismos de compartilhamento de 

informações entre as instituições envolvidas nos 

acordos de leniência previstos na Lei Anticorrup-

ção (Lei 12.846/2013). A iniciativa foi coordenada 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF).  

O instrumento, que foi assinado inicialmente pelo 

STF, TCU, Ministério da Justiça e da Segurança Pú-

blica (MJSP) e pela Controladoria-Geral da União 

(CGU) e Advocacia-Geral da União (AGU), é con-

siderado um marco das relações interinstitucionais 

porque, além de envolver órgãos da mais alta re-

levância do cenário nacional, busca pôr fim à inse-

gurança jurídica no âmbito dos acordos de leniên-

cia que vinham sendo firmados, visto que alguns 

chegavam até a perder eficácia por não serem re-

conhecidos por outros órgãos federais. O acordo 

estabeleceu procedimentos operacionais voltados 

a efetivar a integração das ações do TCU, da CGU 

e da AGU ao longo do processo de negociação dos 

acordos de leniência.  

LEIA MAIS SOBRE A 
ASSINATURA DO ACORDO 

DE COOPERAÇÃO EM 
NOTÍCIA PUBLICADA NO 
PORTAL TCU. APONTE O 

CELULAR PARA O
QR CODE OU VISITE

HTTPS://BIT.LY/34V1KDH 

https://bit.ly/34v1kDH 
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AÇÕES DO 
DESTRAVA 

O TCU e o Conselho Nacional de Jus-

tiça (CNJ) lançaram, em fevereiro 

deste ano, o Programa integrado para 

retomada de obras (Destrava), cujo 

piloto foi realizado no estado de Goi-

ás, com foco na retomada de obras de 

creches. A iniciativa, que é liderada 

pelo CNJ, foi objeto de acordo de cooperação 

técnica celebrado em 2019 entre o Conselho, o 

TCU e a Associação dos Membros dos Tribunais 

de Contas do Brasil (Atricon). 

O objetivo do programa é a construção de solu-

ções integradas para retomada de obras paralisa-

das no País e a garantia de segurança jurídica ao 

gestor e às partes envolvidas. Para conduzir o tra-

balho, foi formado incialmente o Comitê Executivo 

Nacional para Apoio à Solução das Obras Parali-

sadas, formado pelo CNJ, TCU, Atricon, Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), Ministério 

da Infraestrutura (MInfra), Fundo Nacional de De-

senvolvimento da Educação (FNDE), AGU e CGU. 

O programa atua em duas frentes: uma de alcance 

nacional e outra de alcance local, cuja coordena-

ção está a cargo da Secretaria do TCU no estado 

de Goiás (SEC-GO). Levantamentos do TCU e da 

Atricon apontaram que em 2018 existiam 14 mil 

obras paralisadas por todo o país, no valor de mais 

de R$ 200 bilhões. 

A experiência piloto está servindo para a conclu-

são do desenho do programa, que se estenderá 

para outros estados e outros tipos de obras. A fase 

atual é de avaliação dessa experiência. Encontra-se 

em estudo a abordagem a ser adotada no tocante 

à estratégia para a frente nacional.

LEIA MAIS SOBRE A 
ASSINATURA DO ACORDO 

DE COOPERAÇÃO EM 
NOTÍCIA PUBLICADA NO 
PORTAL TCU. APONTE O 

CELULAR PARA O  
QR CODE OU VISITE

HTTPS://BIT.LY/34V1KDH 

https://bit.ly/34v1kDH 
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ACESSO A DADOS 
SIGILOSOS DA 

SECRETARIA ESPECIAL 
DA RECEITA FEDERAL 

DO BRASIL 

Após negociações bem sucedidas 

com o Ministério da Economia, a Pro-

curadoria-Geral da Fazenda Nacional 

e a Consultoria-Geral da União (CGU), 

chegou-se a um entendimento quanto 

à possibilidade de compartilhamento 

dos dados protegidos por sigilo fis-

cal com os processos de controle externo a cargo 

do Tribunal. Houve avanços também no comparti-

lhamento com as ações de controle interno sob a 

responsabilidade da CGU. 

O tema já foi regulamentado por meio do Decreto 

10.209, de 22 de janeiro de 2020, que “dispõe so-

bre a requisição de informações e documentos e 

sobre o compartilhamento de informações prote-

gidas pelo sigilo fiscal”. 

A medida adotada representa um marco na solução 

de conflito entre o TCU e a Receita Federal acerca 

do compartilhamento, para as ações de controle 

externo, das informações protegidas por sigilo fis-

cal sob a responsabilidade da Secretaria Especial 

da Receita Federal do Brasil.
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SOLUÇÃO DA 
QUESTÃO 

REFERENTE 
À LEI KANDIR 

DECISÃO SOBRE 
CONTRATO 
DE CESSÃO 

ONEROSA 
(CCO) 

Com a supervisão do Supremo Tribunal 

Federal, o Tribunal integrou comissão 

técnica formada por representantes da 

União e das unidades da federação para 

discussão acerca dos valores devidos por 

conta do ressarcimento da desoneração 

de ICMS nas exportações (Lei Comple-

mentar 87, de 13 de setembro de 1996). Após amplas 

negociações, os governadores das 27 unidades da 

federação comunicaram formalmente sua anuência 

ao acordo para definir a resolução das compensa-

ções da Lei Kandir e Fex (Fundo de Compensação 

pela Exportação de Produtos Industrializados).

Em função da intensa e ágil interação 

com os gestores, foram ajustados os pa-

râmetros econômicos para o cálculo de 

compensação à Petrobras, no tocante à 

redução em cerca de 10%, para uma base 

de cálculo cujas estimativas passam de 

R$100 bilhões, na revisão do Contrato 

de Cessão Onerosa (CCO). O foco da análise foi a 

compatibilidade técnica e regulatória, nos efeitos da 

revisão e da modelagem econômica de determina-

ção dos parâmetros da licitação e do cálculo de com-

pensação à Petrobras, devida em virtude de copar-

ticipação da produção das jazidas entre a CCO e os 

futuros contratos licitados. 

A atuação do TCU permitiu que o Leilão ocorresse na 

data prevista, possibilitando a entrada de R$ 69,96 

bilhões nos cofres públicos, ainda em 2019, além de 

condições técnicas e econômicas para atuação da 

Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) nas áreas licitadas. O 

processo (TC 011.325/2015-1) foi relatado pelo minis-

tro Raimundo Carreiro, resultando no Acórdão TCU 

2548/2019.

LEIA MAIS SOBRE AS 
DISCUSSÕES QUE 

ANTECEDERAM A ANUÊNCIA 
DOS GOVERNADORES 

AO ACORDO. APONTE A 
CÂMERA DO CELULAR PARA 

O QR CODE OU ACESSE 
HTTPS://BIT.LY/35WX3YO
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No atual biênio, até 6 de novembro 

de 2020, foram realizados 2.671 

eventos, com destaque para reu-

niões ministeriais e com influencia-

dores importantes na esfera nacio-

nal, oito edições da série Diálogos 

com o TCU, diversos webinários, 

reuniões de aproximação com ato-

res de outros órgãos e instituições 

de importância estratégica para o 

relacionamento organizacional.  

Em 2019, foram realizadas quatorze 

reuniões de aproximação e apresen-

tação de equipes pelo presidente do 

Tribunal e respectivos relatores com 

ministros de Estado recém-empos-

sados com o objetivo de aumentar 

a integração institucional, a exemplo 

dos ministérios da Economia, da In-

fraestrutura e do Desenvolvimento 

Regional. Como desdobramentos 

dessas reuniões, foram realizados 

encontros entre as áreas técnicas dos 

ministérios e da Segecex para deba-

te de assuntos importantes que vêm 

sendo tratados pelo controle externo.  

Do mesmo modo, além da realização 

de diálogos com atores da socieda-

de foram organizados encontros 

para discussão de temas afetos ao 

controle com conselheiros e grupos 

temáticos de trabalho do Centro de 

Altos Estudos em Controle e Admi-

nistração Pública (Cecap).

AMPLIAÇÃO DO 
DIÁLOGO COM OS 
PÚBLICOS 
INTERNO E 
EXTERNO  
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EVENTOS realizados 

até 6 de novembro 

de 2020, tem-se o 

resumo a seguir: 

DOS

dos quais

559
foram 

reuniões 

técnicas.

Eventos

na Sede962

2.671
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realizados pelas 

secretarias 

regionais,

dos quais 

557 
foram reuniões 

técnicas e 

616 

encontros 

das redes de 

controle locais.  

Eventos 

nos estados1.708

TCU DISCUTE AGENDA 
PRIORITÁRIA COM CASA 
CIVIL (HTTPS://BIT.LY/2H-
FU4AL)

TCU PROMOVE ENCON-
TRO INSTITUCIONAL COM 
MINISTÉRIO DA INFRAES-
TRUTURA (HTTPS://BIT.
LY/3MQ8KHE)

Saiba mais sobre algumas reuniões realizadas pelo presidente do 
TCU com ministros de Estado:

TCU E MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA DISCUTEM 
COLABORAÇÃO PARA 
ACOMPANHAR AGENDA 
PRIORITÁRIA DO GOVERNO 
(HTTPS://BIT.LY/3M8QTPQ)

https://bit.ly/2HFu4Al
https://bit.ly/3mq8KhE
https://bit.ly/3m8Qtpq
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SÉRIE “DIÁLOGOS COM O TCU”  

• 1º convidado: Luciano Huck, Paulo Hartung, Eduardo Mufarrej 

e Ilona Szabó (9 de maio de 2019)  

• 2º convidado: Fernando Henrique Cardoso (6 de junho de 2019)  

• 3º convidado: Augusto Cury (26 de agosto de 2019)  

• 4º convidado: Paulo Guedes (7 de novembro de 2019) 

• 5º convidado: Sílvio Meira (30 de abril de 2020) 

• 6º convidado:  Mário Sérgio Cortella (5 de junho de 2020) 

• 7ª convidada: Luiza Trajano (1º de outubro) 

• 8º convidado: Delfim Netto (19 de novembro) 

_____________________________________________________

REUNIÕES, SEMINÁRIO E WEBINÁRIOS COM A 

PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADES E ATORES DE 

OUTROS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES  

• Encontros com o Presidente da República e com o  

Vice-Presidente; 

• 30 encontros com Ministros de Estado e equipes; 

• Seminários sobre Segurança de Barragens; 11 e 12 de novem-

bro de 2019 (Youtube: 642 visualizações); 

• Seminário internacional sobre Energias Renováveis; 25 e 26 

de novembro de 2019 (Youtube: 1.734 visualizações); 

• Seminário sobre prestação de contas das leis de incentivo à 

cultura, 25 de novembro de 2019 – (evento presencial) 

• 3º Fórum Nacional de Controle; 28 e 29 de novembro de 2019 

(Youtube: 2.156 visualizações); 

EVENTOS 
DE DESTAQUE
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• 5º Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Ad-

ministração Pública; 16 e 17 de setembro de 2019 (Youtube: 

2.287 visualizações); 

• Diálogos Públicos de Aquisições de Soluções de TI; 18 e 19 de 

maio de 2020 (Youtube: 14.200 visualizações); 

• A Jornada de Contratação por Encomenda Tecnológica; 8 de 

junho de 2020 (YouTube: 1.796 visualizações); 

• Prestação de Contas – nova regulamentação; 22 de junho de 

2020 (YouTube: 16.322 visualizações); 

• Inovação na Contratação Pública: Como Conseguir 

Apoio do TCU e do BID; 7 de agosto de 2020 (YouTube: 

1.967visualizações);  

• Ciclo de Integração dos Controles; Novos desafios para o judici-

ário; 27 de agosto de 2020 (YouTube: 1.948 visualizações); 

• I Webinário Sobre Inclusão e Acessibilidade: a importância da 

atuação integrada das organizações públicas para a promo-

ção dos direitos das pessoas com deficiência; 16 de julho de 

2020 (YouTube: 1.100 visualizações); 

• II Webinário Sobre Inclusão e Acessibilidade: A Importância 

de Políticas Públicas para a Promoção dos Direitos das Pes-

soas Com Deficiência e Seu Monitoramento; 23 de julho de 

2020 (YouTube: 1.000 visualizações); 

• III Webinário Sobre Inclusão e Acessibilidade: A promoção da 

acessibilidade nas cidades; 30 de julho de 2020 (YouTube: 

817 visualizações); 

• IV Webinário Sobre Inclusão e Acessibilidade: A luta pelos 

direitos da pessoa com deficiência; 6 de agosto de 2020 

(YouTube: 835 visualizações); 

• V Webinário Sobre Inclusão e Acessibilidade: a importância 

da atuação do Ministério Público e da sociedade organizada 

na concretização dos direitos da pessoa com deficiência; 13 

de agosto de 2020 (YouTube: 522 visualizações); 

EVENTOS 
DE DESTAQUE
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• Painel de Referência – Critérios para Alocação de verbas em 

Campanhas publicitárias do Governo Federal; 18 de agosto 

de 2020 (YouTube: 679 visualizações); 

• Sessão Extraordinária de Apreciação das Contas do 

Presidente de República; 10 de junho de 2020 (Youtube: 

8.686 visualizações); 

• Webinário - Crise: hora de crescer; 9 de junho de 2020 (You-

tube: 3.252 visualizações); 

• Webinário Lei Aldir Blanc: Controle e Fiscalização (covid-19), 

20 de agosto de 2020 (Youtube: 13.756 visualizações); 

• Webinário - Ciclo de integração dos controles – Gestão de 

Riscos: experiência e avaliações, 15 de setembro de 2020 

(Youtube: 2598 visualizações); 

• Painel de referência: Racionalização de normas para a me-

lhoria do ambiente de negócios e da competitividade; 5 de 

novembro de 2020 (Youtube: 520 visualizações) 

• Diálogo Público - Prestação de contas de projetos culturais; 5 

de novembro de 2020 (Youtube: 1.646 visualizações) 

• Webinário - Ciclo de integração dos controles – Auditoria Ba-

seada em dados e evidências, 27 de outubro de 2020 (You-

tube: 3016 visualizações); 

• Webinário – impactos da pandemia na economia - Caminhos 

para a Recuperação Econômica Pós-Crise, 22 de outubro de 

2020 (Youtube: 1026 visualizações); 

• Painel de referência – Auditoria na Companhia Docas RJ, 3 de 

setembro de 2020 (Youtube: 934 visualizações); 

• Workshop de Consolidação da Auditoria Coordenada em 

Áreas Protegidas, 22 de outubro de 2020 (Youtube: 

1026 visualizações); 

• Orientações sobre instauração de Tomada de Contas Espe-

cial, 1 de outubro de 2020 (Youtube: 2407 visualizações); 

EVENTOS 
DE DESTAQUE
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• Painel de referência – Controle e avaliação de gastos tributá-

rios, ,8 de outubro de 2020 (Youtube: 1591 visualizações); 

• Painel de referência - Matriz de Planejamento da Auditor. 

Operacional. sobre a concessão da Malha Oeste, 8 de outubro 

de 2020 (Youtube: 783 visualizações); 

• Desenvolvimento Econômico Pós-Crise, 6 de outubro de 

2020 (Youtube: 751 visualizações); 

• 5º Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Admi-

nistração Pública; 29 e 30 de setembro de 2020 (Youtube: 

4931 visualizações); 

• Live – gestão sustentável no legislativo, 25 de setembro de 

2020 (Youtube: 328 visualizações); 

• Painel de Referência - Auditoria no programa sane-

amento para todos; 21 de agosto de 2020 (Youtube: 

889 visualizações); 

• Webinar - Inovação na Contratação Pública: Como Conseguir 

Apoio do TCU e do BID?, 7 de agosto de 2020  (Youtube: 

2.157 visualizações). 

EVENTOS 
DE DESTAQUE



44

PRESIDENTE MUCIO E LUCIANO HUCK

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E MINISTRO BENJAMIN ZYMLER

DELFIM NETTO

SÍLVIO MEIRA
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MINISTRO WALTON ALENCAR RODRIGUES E MINISTRO 
DE ESTADO DA ECONOMIA, PAULO GUEDES

MINISTRO AUGUSTO NARDES E AUGUSTO CURY

MÁRIO SÉRGIO CORTELLA

MINISTRA ANA ARRAES E PROCURADORA-GERAL 
CRISTINA MACHADO COM LUIZA TRAJANO
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SISTEMATIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 
DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS

No intuito de documentar os 

processos de trabalho que dão 

suporte e abrangência às ativi-

dades de relacionamento insti-

tucional, bem como de propiciar 

informações relevantes para o 

processo decisório estratégico, 

foram desenvolvidos sistemas 

de inteligência informatizados 

denominados Mapa e Relaciona.
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DEFINIÇÃO DE
ESTRATÉGIA
DE RI

A elaboração de uma Estratégia de Relacio-

namento Institucional buscou atender a dire-

triz da atual gestão e ainda com a finalidade 

de dar cumprimento ao Plano Estratégico do 

TCU 2019/2025 (TCU 2025) e ao Plano de 

Gestão 2019/2021, estando em consonância 

com as Normas Internacionais das Entida-

des Fiscalizadoras Superiores e os Obje-

tivos de Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidades (ODS), 

que tratam da importância e da ideia de 

fortalecimento das relações institucionais 

das organizações.

    Essa estratégia tem 

o papel de consolidar 

as principais diretrizes 

de atuação do Tribunal 

na busca e ampliação 

do diálogo com os ór-

gãos governamentais, 

os setores estratégicos 

e a sociedade civil or-

ganizada, além de sis-

tematizar as ações de 

relacionamento institu-

cional das diversas uni-

dades que compõem 

esta Casa”.

Ministro José Mucio Monteiro 

Presidente do TCU, na 

sessão ordinária do Plenário, 

9 de setembro de 2020.
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O documento indica os princípios, 

valores, objetivos específicos e re-

sultados esperados dessa atividade 

no Tribunal, bem como identifica e 

apresenta em ordem de priorização 

os atores internos e externos no âm-

bito do relacionamento institucional 

do TCU. 

A estratégia de RI se materializa nos 

seguintes objetivos e atividades: 

A estratégia de RI dispõe ainda sobre 

a sistemática de operacionalização a 

ser adotada, com previsão de elabo-

ração de plano de ação periódico, a 

partir da análise e prospecção de ce-

nários e tendências, e do mapeamen-

to de stakeholders e de mecanismo 

de gestão de riscos para identificar e 

se antecipar a movimentos que repre-

sentem riscos à atuação do TCU. 

1.
Ampliar o 
diálogo e 
aprimorar 
relacionamentos 
com o público 
interno e externo

1. 
Representação 
institucional 
2. 
Integração das 
unidades do TCU  
3. 
Atualização do 
corpo técnico 

1. 
Elaboração 
de agenda 
de interação: 
Executivo, 
Legislativo, 
Judiciário 
2. 
Definição de 
focos de atuação
3. 
Prospecção 
de cenários e 
tendências

1. 
Mapeamento de 
temas  
2. 
Mapeamento e 
gerenciamento 
de stakeholders 
3. 
Identificação 
de mensagens 
chaves   
4. 
Estabelecimento 
de agenda de 
atuação
5. 
Monitoramento e 
avaliação 

1. 
Sistema 
Relaciona 
e Mapa de 
Percepções e 
Conexões 

2.
Alinhar a 
atuação do TCU 
com a agenda 
nacional

ESTRATÉGIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO TCU

3.
Sistematizar 
a atividade 
de relações 
institucionais no 
TCU

4.
Desenvolver 
sistemas 
informatizados  

OBJETIVOS

ATIVIDADES
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SISTEMA RELACIONA Sistema de apoio estratégico aos processos 

de trabalho relacionados às atividades de re-

lacionamento institucional do TCU, de modo 

a permitir que todas as unidades registrem eventos relevantes, tais como 

reuniões, palestras e audiências públicas com atores internos e externos de 

interesse do Tribunal, a exemplo de autoridades e jornalistas. 

Em 2020, o Sistema Relaciona foi aperfeiçoado e seu uso foi difundido de 

maneira mais abrangente no Tribunal. Atualmente, a base conta com 2.141 

stakeholders cadastrados, incluindo integrantes da esfera da administração 

pública federal, estadual e municipal, jurisdicionados do TCU e atores da 

sociedade civil. Desse universo, 607 cargos são atualizados de maneira au-

tomatizada por meio de base de dados externa. Já foram cadastrados 1.973 

eventos de relacionamento institucional, formando uma base de dados das 

interações do TCU com o público externo que permite o aumento da trans-

parência da atuação do Tribunal e a análise estratégica de informações. 

PLATAFORMA RI - MAPA Plataforma desenvolvida para auxiliar as ativi-

dades de relacionamento institucional do TCU. 

O Mapa é responsável pela integração, trata-

mento e organização de dados obtidos em di-

versas origens, de forma a permitir a análise de 

cenários e o fornecimento de subsídios para o 

processo de relacionamento institucional. 

A ferramenta permite, por exemplo, 

que a partir de pesquisa por ator ex-

terno ou entidade sejam identificados 

eventos com sua participação no Tri-

bunal, notas do União, eventuais pro-

cessos no TCU e, no caso de parla-

mentares, propostas legislativas de sua 

autoria ou relatoria. Tais registros pos-

sibilitam que se conheça o perfil dessas 

partes relacionadas com um recorte 

orientado à atuação do Tribunal, a fim 

de melhorar o diálogo com o público 

interno e externo. Desde janeiro de 

2019, a plataforma já indexou 954.011 

notícias, 1.831 eventos e 2.909 atores.



50

DIVULGAÇÃO 
DE AGENDA DE 
COMPROMISSOS 
PÚBLICOS

Em consonância com boas práticas adotadas na administração pública 

federal, passou-se a recomendar a divulgação da agenda de compromis-

sos públicos do chefe de Gabinete do Presidente, dos secretários-gerais  

adjuntos  e  dos coordenadores-gerais como forma de assegurar a trans-

parência das interações realizadas no âmbito do Tribunal.  

Tem sido estimulado o registro de participações como palestrante em 

eventos públicos; audiências e reuniões com agentes públicos e privados, 

no caso de encontros com dirigentes máximo, e de primeiro e segundo 

escalão; viagens a serviço; e audiências e reuniões sobre processos em 

tramitação no TCU. As informações do compromisso são inseridas no Sis-

tema Relaciona para posterior publicação no Portal TCU. 
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LABORATÓRIO 
DE INOVAÇÃO 
DO TCU
(COLAB-I)

O Laboratório de Inovação do 

TCU (coLAB-i), vinculado ao ISC, 

atuou para estimular a inovação 

na administração pública. Sua atu-

ação, inicialmente voltada para o 

próprio TCU, foi ampliada a partir 

de 2019, passando a se envolver 

com temas transversais, com pro-

jetos que possam ser replicados 

para diferentes órgãos públicos, 

sobretudo na esfera federal. 

A atual estratégia do coLAB-i é 

aproximar os órgãos de controle e 

gestores para resolverem grandes 

desafios da administração públi-

ca de maneira colaborativa, com 

foco nos usuários das soluções, 

identificando, mitigando e gerindo 

riscos por meio de diversos meca-

nismos; entre eles, as orientações, 

a criação de modelos e em especial 

a prototipagem.  

O laboratório de inovação tem 

cumprido um papel importante de 

aproximar-se do gestor que busca, 

de maneira idônea e proativa, en-

tregar mais para a sociedade, au-

mentando a oferta e a qualidade 

dos serviços públicos aos órgãos 

de controle. Essa ação de relacio-

namento institucional do coLAB-

-i tem criado um ambiente franco 

e aberto de diálogo próximo com 

esses gestores, tendo se tornado 

uma referência nos fóruns de dis-

cussão de inovação na área pública 

no Brasil.  

Um dos principais projetos nesse 

sentido foi voltado para a contra-

tação de soluções inovadoras, com 

foco na Encomenda Tecnológica 

(Etec), um dos instrumentos ins-

tituídos pelo Marco Legal de Ino-

vação, conforme a Lei 10. 973, de 

2 de dezembro de 2004, alterada 

pela Lei 13.243, de 11 de janeiro de 

2016, e regulamentada pelo Decre-

to 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. 

Encontra-se também em anda-

mento projeto com a participação 
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do TCU, da Controladoria-Geral da 

União (CGU), da Advocacia-Geral 

da União (AGU), do Instituto de Pes-

quisa Econômica Aplicada (Ipea) e 

do Ministério da Ciência, Tecnolo-

gia e Inovações (MCTI) no acompa-

nhamento da experiência da Agên-

cia Espacial Brasileira (AEB) de 

contratar por Etec. Além da minuta 

de edital produzida, foi gerada uma 

Jornada de Contratação que per-

mitirá aos gestores entenderem e 

seguirem os passos sugeridos pelas 

equipes que trabalharam conjunta-

mente nessa proposta. 

Outra ação de destaque do coLAB-

-i refere-se à parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimen-

to (BID), na qual, após a seleção de 

propostas oriundas de um chama-

mento público, será desenvolvida 

um conjunto de ações para apoiar a 

contratação de inovação escolhida. 

A metodologia escolhida prevê a 

utilização da própria Lei 8.666/93 e 

não mais o Marco Legal de Inova-

ção, haja vista que este se refere às 

ETECs. Entende-se que essa ação 

tem replicabilidade e abrangência 

significativas para a administração 

pública, pois a Lei de Licitações 

continua sendo a principal referên-

cia dos gestores.  

Além disso, o coLAB-i apoia a discus-

são de projetos estratégicos do Go-

verno Federal, como por exemplo, o 

da Identidade Digital. Nesse sentido, 

o laboratório, por meio da aproxi-

mação com os poderes Executivo e 

Judiciário, está discutindo o arranjo 

institucional e o plano de implemen-

tação do Sistema de Identificação 

Brasileiro, que visa caracterizar o in-

divíduo de maneira digital, inequívo-

ca, nacional, possibilitando ao cida-

dão acesso a serviços e transações 

digitais e não digitais de maneira 

mais rápida e eficiente.
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CENTRO DE ALTOS 
ESTUDOS EM 
CONTROLE E 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA (CECAP)

Com a posse do novo Conselho do 

Cecap, foi adotada nova metodolo-

gia de funcionamento das reuniões 

do colegiado, permitindo maior 

profundidade nas discussões e no 

tempo de debate dos conselheiros. 

CONSELHO
SUPERIOR

GRUPOS TEMÁTICOS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL VOLTADA PARA DESBUROCRATIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INFRAESTRUTURA

SUSTENTABILIDADE DO GASTO PÚBLICO

SECRETARIA
EXECUTIVA

COMITÊ
TÉCNICO

SAIBA MAIS NO SITE:
PORTAL.TCU.GOV.BR/CECAP/

http://portal.tcu.gov.br/cecap/
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Foram estabelecidos grupos te-

máticos para discutir assuntos 

relacionados ao Desempenho dos 

Tribunais de contas, Sustentabi-

lidade do Gasto Público, Infra-

estrutura, Transformação Digital 

voltada para desburocratização e 

Desenvolvimento Sustentável. 

Esses grupos tiveram participação 

de destaque em eventos realizados 

recentemente na forma de webi-

nários, apoiando a Segecex na am-

pliação dos debates, bem como na 

revisão de alguns estudos técnicos.  

Nos seminários on-line, destacados 

a seguir, foram abordados assuntos 

importantes relacionados às áreas 

de infraestrutura, desenvolvimen-

to sustentável, sustentabilidade e 

qualidade do gasto público, bem 

como no tocante a questões jurídi-

cas relevantes para esse momento 

de pandemia. Os eventos digitais 

contaram com aproximadamente 

vinte e uma mil participações, até 

outubro de 2020. 



55

BALANÇO
DE GESTÃO 1 9/20

WEBINÁRIOS DO GT INFRAESTRUTURA (1ª SÉRIE): 

• Os impactos da pandemia nos setores da infraestrutura e as medidas para 

o saneamento e a retomada dos investimentos - Transporte; 5 de maio de 

2020 (Youtube: 3.781 visualizações) 

• Os impactos da pandemia nos setores da infraestrutura e as medidas para o 

saneamento e a retomada dos investimentos - Energia; 7 de maio de 2020 

(Youtube: 3.324 visualizações)  

• Desajustes econômico-financeiros e possíveis soluções; 12 de maio de 2020 

(Youtube: 2.585 visualizações) 

• Possibilidade e adequabilidade de compartilhamento de prejuízos; 14 de 

maio de 2020 (Youtube: 2.349 visualizações) 

WEBINÁRIO DO GT DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

•  Impactos da transformação digital na qualificação para o mercado de 

trabalho; 21 de maio de 2020 (Teams: 41 participantes; YouTube: 255 visua-

lizações) 

WEBINÁRIOS DO GT SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DO 

GASTO PÚBLICO: 

• Equilíbrio entre Proteção Social e Recuperação Econômica; 4 de junho de 

2020 (YouTube: 1.396 visualizações) 

• Medidas Emergenciais de Proteção às Empresas; 18 de junho de 2020 (You-

Tube: 2.623 visualizações) 

• Perspectivas para a Sustentabilidade Fiscal e o Financiamento de Políticas 

Públicas; 25 de junho de 2020 (YouTube: 2.253 visualizações) 

• Impactos da Pandemia na Economia – Equilíbrio entre Produtividade e competiti-

vidade da Economia no Pós-Crise; 6 de outubro de 2020, (Teams: 223 participan-

tes, YouTube: 751 visualizações)  

WEBINÁRIOS DO GT INFRAESTRUTURA (2ª SÉRIE) 

• Direito Comparado: as respostas dos diferentes ordenamentos jurídicos 

Pandemia da Covid-19; 7 de julho de 2020 (Teams: 56 participantes; YouTu-

be: 331 visualizações) 

• Direito Constitucional: existência e configuração de um Princípio de Proteção 

ao Equilíbrio Econômico-Financeiro das concessões na Constituição de 1988; 9 

de julho de 2020 (Teams: 72 participantes; YouTube: 231 visualizações)  

• Especificidades do regime econômico-financeiro de concessões e aplica-

ção de mecanismos alternativos de solução de controvérsias; 14 de julho de 

2020 (Teams: 74 participantes; YouTube: 234 visualizações) 

• Teoria da Imprevisão e Fato do Príncipe nas Concessões. Configuração e efei-

tos; 16 de julho de 2020 (Teams: 59 participantes; YouTube: 199 visualizações) 

*NÚMEROS DE VISUALIZAÇÕES ATUALIZADOS ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2020.
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GUIAS E
CARTILHAS

No corrente biênio foram publi-

cadas cartilhas e guias para apri-

morar a comunicação do TCU 

com as partes interessadas in-

ternas e externas. 

Uma das cartilhas tem como público-alvo jurisdicio-

nados, gestores e advogados e trata da estrutura or-

ganizacional e dos serviços prestados pelo Tribunal.

https://bit.ly/34vLJUg

https://bit.ly/34vLJUg
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Foi também desenvolvido guia dirigido ao público 

interno com instruções que sistematizam as ações 

de relacionamento institucional.

E, por último, um guia também direcionado a ins-

truir o público interno sobre relacionamento com 

a imprensa.

A outra aborda a participação do TCU nas redes de 

controle e foi distribuída no 5º Encontro Nacional 

da Rede de Controle da Gestão Pública.

https://bit.ly/3mrBExS

https://bit.ly/3mrBExS
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PRÊMIO
MARCO MACIEL

Em agosto de 2019, o TCU ganhou o “Prêmio Marco Ma-

ciel: ética e transparência na relação entre o público e o 

privado”, na categoria “Relações institucionais governa-

mentais (RIG) em organização pública”, promovido pela 

Associação Brasileira de Relações Institucionais e Gover-

namentais (Abrig).  

De abrangência nacional e periodicidade anual, o prê-

mio busca difundir a importância da atividade de relações 

institucionais e governamentais no Brasil. São premiadas 

instituições que – por intermédio de personalidades, pro-

fissionais, acadêmicos, autoridades públicas e jornalistas 

– colaborem com o fortalecimento da atividade ou que 

se destaquem na defesa da ética, da transparência e da 

legalidade, agindo com profissionalismo, seja em âmbito 

público ou privado. 

O Tribunal concorreu com o trabalho “Desenvolvimen-

to da estratégia de relações institucionais do TCU: novo 

foco”. O relato traz as ações desenvolvidas pelo TCU nos 

últimos anos com vistas a ampliar o diálogo com atores 

externos e fortalecer suas relações com parceiros estra-

tégicos, buscando mitigar possíveis riscos na sua atuação 

e consolidar o órgão como impulsionador do bom funcio-

namento da administração pública, em benefício da so-

ciedade. Concorreram na mesma categoria a Câmara dos 

Deputados e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
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ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO
DE DESTAQUE

Os acordos de cooperação técnica firmados pelo Tribunal 

com órgãos e entidades públicos, nacionais e internacio-

nais, bem como com entidades civis, têm como objetivo 

aprimorar o cumprimento de sua missão institucional e con-

ferir maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão públi-

ca. Cabe destacar as seguintes parcerias no atual biênio:

BUSCA DE SOLUÇÕES 
PARA OBRAS 

PARALISADAS: 
CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA (CNJ) 
E A ASSOCIAÇÃO 

DOS MEMBROS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS 
DO BRASIL (ATRICON) 

Acordo de cooperação firmado entre 

o TCU, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e a Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 

que tem por objeto estabelecer ações 

conjuntas na busca de soluções para 

obras paralisadas por decisões judiciais 

e administrativas proferidas pelos tribu-

nais de contas em âmbito nacional.  

A parceria estabelecida visa, em espe-

cial, conjugar esforços para identificar o maior nú-

mero de grandes obras que estão paralisadas por 

decisões dos órgãos partícipes, apresentar proposta 

de solução para as obras paralisadas, propor ações 

sistêmicas voltadas ao aprimoramento e à uniformi-

zação dos entendimentos dos tribunais de contas, 

tribunais de justiça, tribunais federais e do trabalho, 

bem como desenvolver pesquisas e estudos relativos 

a temas afetos ao objeto da cooperação
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CONSULTA AO CCS: 
BANCO CENTRAL 

DO BRASI

Acordo de cooperação firmado com o 

Banco Central permite ao TCU realizar 

consulta ao Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro Nacional (CCS), fer-

ramenta que contribuiu para que o Bra-

sil figurasse como um dos países mais 

avançados no que diz respeito ao regis-

tro de dados bancários, além de ser um 

útil instrumento no auxílio às investiga-

ções financeiras.  

A utilização sistêmica do CCS possibilita ao Tribu-

nal subsidiar ações de controle externo e viabili-

zar melhores condições para o combate ao desvio, 

à fraude e à corrupção, bem como intensificar a 

fiscalização por meio da identificação das institui-

ções financeiras com as quais o correntista ou o 

cliente e seus representantes legais ou convencio-

nais mantêm relacionamento. 

O Tribunal assinou termo de adesão ao 

“Programa de Enfrentamento à Desin-

formação com Foco nas Eleições 2020”, 

instituído pelo Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE), com o objetivo de enfrentar 

os efeitos negativos provocados pela 

desinformação à imagem e credibilidade 

da Justiça Eleitoral, à realização das elei-

ções e aos atores nelas envolvidos.

A parceria interinstitucional estabele-

cida prevê ações coordenadas a serem desenvol-

vidas objetivando monitorar as informações que 

serão divulgadas envolvendo processos ou deci-

sões do TCU, em especial, julgamentos em relação 

a candidatos e, com isso, esclarecer quaisquer dis-

torções dos fatos divulgados.

ADESÃO AO PROGRAMA 
DE ENFRENTAMENTO À 
DESINFORMAÇÃO COM 

FOCO NAS ELEIÇÕES 2020: 
TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL (TSE) 

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA O

QR CODE OU ACESSE
HTTPS://BIT.LY/3KMGC1A 

SAIBA MAIS SOBRE A 
ADESÃO DO TCU AO 
PROGRAMA DO TSE: 

https://bit.ly/3kMGc1a 
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AUXÍLIO 
EMERGENCIAL: 
MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA 

INTERCÂMBIO DE 
TECNOLOGIAS: MINISTÉRIO 

DA INFRAESTRUTURA E 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES 

Acordo de Cooperação firmado com 

o Ministério da Cidadania com o 

objetivo de realizar análise nas ba-

ses do auxílio emergencial instituí-

do pela Lei 13.982, de 2 de abril de 

2020. O Tribunal estabeleceu a co-

operação em razão da necessidade 

de coleta de dados para instruir os 

Acompanhamentos Especiais das 

ações de combate ao Covid-19 re-

alizadas pelo Governo Federal, em especial, o 

auxílio-emergencial. 

Acordo de Cooperação Técnica cele-

brado com o Ministério da Infraestrutura 

e o Departamento Nacional de Infraes-

trutura de Transportes (Dnit), para dis-

ciplinar o intercâmbio de tecnologias, 

conhecimentos, informações e bases de 

dados. Seu escopo é propiciar o aumen-

to do poder de detecção de sistemas 

de controle externo estratégicos para 

o TCU no setor de infraestrutura, com a 

utilização do Sistema de Análise de Orçamento de 

Obras (SAO) e o Alice, reduzindo inconformidades 

dos sistemas mencionados por meio do desenvolvi-

mento de tipologias de infraestrutura rodoviárias. A 

intenção é expandir esse formato de parcerias e, no 

futuro, possibilitar o uso desses sistemas para toda 

a Administração Pública Federal. 

LEIA A MATÉRIA 
“TCU, MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA E 

DNIT FIRMAM ACORDO 
PARA APERFEIÇOAR 

FISCALIZAÇÃO E PREVENIR 
FRAUDES EM LICITAÇÕES”, 

PUBLICADA NO PORTAL TCU: 

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA O
QR CODE OU ACESSE
HTTPS://BIT.LY/2TLJQUF 

https://bit.ly/2TLjquF 
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TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL: MICROSOFT 

DO BRASIL 

PROTOCOLO PARA 
COMPARTILHAMENTO 

DE INFORMAÇÕES NOS 
ACORDOS DE LENIÊNCIA: 

STF, GCU, AGU, 
MJSP E PGR 

Acordo de Cooperação Técnica firma-

do com a Microsoft do Brasil Importa-

ção e Comércio de Software e Vídeo 

Games Ltda., com o objetivo de apoiar 

tecnicamente as atividades de elabo-

ração da proposta de Estratégia Digi-

tal do TCU. O acordo representa para 

ambos os partícipes a oportunidade de 

atuar na transformação digital. Para o 

TCU, o apoio de um parceiro com co-

nhecimento e atuação global é importante para 

alavancar os resultados esperados, considerando 

que a empresa Microsoft tem vasta experiência em 

transformação digital e poderá apoiar o Tribunal de 

forma ágil para alcançar o objetivo de elaboração 

da Estratégia Digital dentro do prazo esperado. 

Juntamente com a Controladoria-Geral 

da União (CGU), a Advocacia-Geral da 

União (AGU), o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública (MJSP) e, na qua-

lidade de coordenador da iniciativa, o 

Supremo Tribunal Federal, o TCU ce-

lebrou acordo de cooperação técnica 

com o objetivo de estabelecer ritos e 

mecanismos de compartilhamento de 

informações entre as instituições en-

volvidas nos acordos de leniência previstos na Lei 

Anticorrupção (Lei 12.846/2013).  

A parceria busca dar maior segurança jurídica aos 

acordos de leniência firmados e garantir a efetivida-

de do instrumento de alavancagem investigatória e 

da recuperação de valores desviados da União. Con-

forme previsto no documento, o TCU terá acesso a 

informações que lhe permitirão calcular com celeri-

dade o valor do dano ao erário, que poderá ser inclu-

ído nos termos do acordo de leniência para fins de 

quitação de débitos para com a União. 

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA O

QR CODE OU ACESSE 
HTTPS://BIT.LY/320T957 

LEIA A MATÉRIA 
“COOPERAÇÃO TÉCNICA 

DEFINE PROTOCOLO PARA 
COMPARTILHAMENTO 

DE INFORMAÇÕES NOS 
ACORDOS DE LENIÊNCIA”, 

PUBLICADA NO PORTAL TCU: 

https://bit.ly/320t957 
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ATUAÇÃO
DO TCU NO 
CONGRESSO 
NACIONAL
APRIMORA
AÇÕES DE 
CONTROLE

RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 
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Para manter um fluxo contínuo de troca de 

informações e de atendimento a solicitações 

vindas das duas Casas Legislativas, a Asses-

soria Parlamentar do TCU adotou, neste biê-

nio, diversas medidas para facilitar o relacio-

namento dos parlamentares com as unidades 

técnicas do Tribunal.  

A participação do Tribunal em audiências pú-

blicas – vistas pela TCU como grande oportu-

nidade de aprimoramento de ações de controle 

e, também, das discussões ocorridas no próprio 

Congresso Nacional – totalizou 43 encontros em 

2019. Em 2020, por conta da pandemia, o TCU 

teve uma presença maior em debates relacio-

nados às medidas de enfrentamento à covid-19. 

A Constituição Federal estabelece que 
o Poder Legislativo conta com auxílio 
técnico do Tribunal de Contas da União 
para desempenhar o controle externo. 
As ações decorrentes da interação 
do Congresso Nacional com o TCU 
– e vice-versa – são percebidas pela 
Corte de Contas como de importância 
fundamental para a sociedade brasileira. 
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A participação do TCU em audi-

ências públicas se traduz em sig-

nificativa oportunidade para a 

discussão de temas indispensá-

veis ao aprimoramento das ações 

de controle a cargo do Tribunal e 

do próprio Congresso Nacional.  

Em 2019, contabili-

zou-se a participa-

ção do Tribunal em 

cerca 43 audiências 

públicas, sendo sete 

participações em co-

missões do Congres-

so Nacional, 28 em 

comissões da Câmara 

dos Deputados e oito 

em comissões do Se-

nado Federal. 

No primeiro semestre 

de 2020, cabe desta-

car a participação do 

Presidente José Mu-

cio Monteiro em audi-

ência pública telepre-

sencial na Comissão 

Mista de Acompanha-

mento da Covid-19, 

em 18 de junho, para 

falar sobre as ações 

do TCU no acompa-

nhamento e na fisca-

lização das políticas 

públicas voltadas às medidas de en-

frentamento à pandemia de Covid-19. 

Em 17 de junho, houve a participa-

ção, por meio da Secretaria de Con-

trole Externo da Educação, de reu-

nião virtual da Frente Parlamentar 

Mista da Educação, que debateu o 

tema “Coordenação 

federativa e a Co-

vid-19: da articula-

ção para a volta às 

aulas ao Sistema Na-

cional de Educação”. 

Tendo em vista que, 

em razão da pande-

mia, o trabalho dos 

parlamentares nas 

comissões perma-

nentes da Câmara 

dos Deputados e 

do Senado Federal 

foi bastante dificulta-

do, não houve convite 

ao TCU para falar so-

bre outros temas em 

audiências públicas, 

senão aqueles volta-

dos para a atuação 

do Tribunal relacio-

nada com o impacto 

da Covid-19 nos di-

versos setores da ad-

ministração pública.

     O Tribunal de Con-

tas é para ser provo-

cado pelos senhores. 

Nós somos um instru-

mento do Poder Legis-

lativo. Nós podemos 

ser muito mais próxi-

mos, muito mais par-

ceiros. Sentimo-nos 

muito honrados – e falo 

em nome de todos os 

meus companheiros, 

ministros e auditores. 

O nosso grande patrimô-

nio é a isenção. Não po-

demos ter emoção polí-

tica; podemos até tê-la 

como cidadãos, mas a 

isenção do julgamento 

é que faz com que o Tri-

bunal represente verda-

deiramente os interes-

ses da sociedade.”.

Ministro José Mucio 

Monteiro Presidente 

do TCU, Em audiência 

pública na Comissão Mista 

de Acompanhamento da 

Covid-19, em 18 de junho

de 2020. 

SAIBA MAIS SOBRE A  
PARTICIPAÇÃO DO TCU NA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 18 

DE JUNHO DE 2020:
HTTPS://BIT.LY/34WLEEZ.

https://bit.ly/34wlEEz
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UMA REMODELAGEM 
DOS PROCESSOS DE 

TRABALHO PARA 
APRIMORAR O 

RELACIONAMENTO 

Em 2019, a Assessoria Parlamentar pas-

sou por uma reestruturação a fim de 

aprimorar o relacionamento entre o Tri-

bunal e os órgãos do Poder Legislativo, 

propiciando maior volume de informa-

ções a respeito de fiscalizações realiza-

das e melhoria na dinâmica do relacio-

namento junto às Casas Legislativas. 

Como desdobramento dessa medida, foram ava-

liados, mapeados e revistos os fluxos dos princi-

pais processos de trabalho da Unidade, abarcando 

gestão e relacionamento institucional com o Con-

gresso Nacional. Em relação a esse último grupo, 

procurou-se valorizar e sistematizar nos fluxos de 

trabalho os aspectos de articulação e comunicação 

da Assessoria Parlamentar com as unidades técni-

cas do Tribunal.

Até o momento, no 

atual biênio, indi-

cam-se os seguintes 

resultados da atu-

ação da Assessoria 

Parlamentar junto ao 

Poder Legislativo: 

• 195 interações 

com o Congresso 

Nacional  

• 88 propostas de 

fiscalização e 

controle (PFC) 

aperfeiçoadas 

em função da 

atuação prévia 

da Aspar 
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INVESTIMENTO 
EM INTELIGÊNCIA, 
TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO
IMPULSIONA 
ATIVIDADES
DO CONTROLE 

EFICIÊNCIA
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No biênio 2019/2020, o TCU desenvolveu 

novas plataformas de tecnologia, aprimorou 

métodos e procedimentos, desenvolveu me-

todologias e estabeleceu estratégias para ala-

vancar as atividades de controle.  Conheças as 

principais iniciativas e veja o que foi desenvol-

vido no período.

O uso de dados e de tecnologia somado 
à motivação de inovar para aumentar 
o impacto das ações de controle em 
benefício da sociedade estão no DNA do 
Tribunal de Contas da União.  



70

CONECTA-TCU Em 2019, a Plataforma Conecta-TCU foi 

disponibilizada à Administração Públi-

ca com a proposta de ser uma platafor-

ma de produtos e serviços digitais e um 

canal direto de interação entre o TCU e 

os seus diversos públicos como: unidades jurisdi-

cionais, sociedade civil e público interno.  

No primeiro semestre, foi disponibilizada à admi-

nistração direta a possibilidade de consumo de 

informações relativas a processos, acórdãos e de-

terminações de seu interesse. Posteriormente, a 

plataforma digital incorporou a possibilidade de 

seus usuários receberem, responderem e solicita-

rem prorrogação de prazo na resposta de expe-

dientes enviados pelo TCU. As unidades integran-

tes da plataforma digital também podem informar 

o atendimento a determinações e solicitar prazo 

adicional destas mesmas determinações. 

O acesso aos serviços de tomada de contas es-

peciais, vista eletrônica, prestação de contas e 

análise e controle de atos de pessoal também foi 

incorporado à ferramenta. 

São mais de três mil usuários externos, abran-

gendo 164 órgãos e entidades da administração 

pública federal. 

Em relação às comunicações, o TCU expediu 

36.631 ofícios entre 1/1 e 30/6/2020. Desse total, 

cerca de 25% foram encaminhados pelo Conecta. 

Foram constituídas 1.098 representações legais 

por intermédio desta solução, o que represen-

ta aumento significativo desde o início do ano, 

quando havia cerca de 200. 

SAIBA MAIS SOBRE A 
PLATAFORMA CONECTA TCU

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE 

HTTPS://BIT.LY/31K4TXG 

https://bit.ly/31K4txG 
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ESTRATÉGIA 
DIGITAL 

No início de 2020, o TCU iniciou a im-

plantação de uma estratégia para re-

desenhar sua forma de atuação no 

contexto digital de forma a alavancar 

o impacto das ações de controle para 

a sociedade. A estratégia digital foi elaborada por 

temas, em construção colaborativa, com a partici-

pação de especialistas e gestores públicos, a fim 

de alcançar novos paradigmas para a fiscalização a 

cargo do Tribunal. 

Na primeira fase de implantação, estão contem-

plados os temas de fiscalização de pessoal, de fis-

calização de infraestrutura e desestatizações, de 

transferências da União e de acompanhamento da 

gestão das instituições federais de ensino. Busca-

-se identificar oportunidades de automatização de 

processos de trabalho e de aperfeiçoamento no 

acesso e tratamento de dados. A ideia é fazer com 

que o controle ocorra em momento mais tempesti-

vo, tornando o TCU ainda mais eficiente. 

A elaboração da estratégia envolveu a participação 

de mais de 140 servidores do TCU e 40 especialis-

tas externos, tendo sido realizadas 125 reuniões e 

atividades específicas para a sua construção. Tam-

bém foi realizada reunião com autoridades do TCU 

onde puderam ser colhidas observações, orien-

tações e sugestões que permitiram aperfeiçoar e 

validar o modelo. A estratégia digital foi aprovada 

pelo Plenário do TCU em 16 de setembro de 2020.

ASSISTA AO VÍDEO QUE 
EXPLICA A ESTRATÉGIA 

DIGITAL

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA O 

QR CODE OU ACESSE 
HTTPS://YOUTU.BE/

ZIOQZLOTGFA

LEIA MAIS SOBRE A 
APROVAÇÃO, PELO 
PLENÁRIO DO TCU, 
DA PROPOSTA DE 

ESTRATÉGIA DIGITAL

APONTE A CÂMERA 
DO CELULAR PARA O 
QR CODE OU ACESSE 

HTTPS://BIT.LY/2V0JDJQ

https://youtu.be/ZIoqzlOTGFA
https://bit.ly/2V0Jdjq
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PROJETO 
INTEGRAR 

Com base em indicadores disponíveis, 

o Projeto Integrar busca desenvolver 

uma metodologia que permita aos Tri-

bunais de Contas (TC) trabalhar de for-

ma mais estratégica e coordenada, se-

lecionando ações de controle de maior risco e com 

maior potencial de impacto.  

O Projeto Integrar nasceu de uma parceria do TCU 

com a Organização para Cooperação e Desenvol-

vimento Econômico (OCDE). A OCDE forneceu 

recomendações baseadas em boas práticas inter-

nacionais e apoiará os TC para o uso sistemático 

de indicadores para seleção de auditorias na área 

das políticas da educação. Espera-se ser possível 

um melhor planejamento de fiscalizações em nível 

nacional, induzindo o aperfeiçoamento da gestão 

das políticas públicas descentralizadas e o uso de 

indicadores aceitos internacionalmente, sem con-

tar com o estreitamento das relações entre os TC, 

por meio do compartilhamento de boas práticas.  

Em 2020, todos os TC foram convidados a aderir 

ao projeto, de modo a viabilizar testes e validação 

dos produtos, bem como a implementação das 

mudanças propostas. A Atricon e o IRB (Instituto 

Rui Barbosa) apoiam a interlocução entre os par-

ceiros e cooperam na sua implementação. 
ASSISTA À REPORTAGEM DO 

TCU SOBRE O PROJETO:

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA 

 QR CODE OU ACESSE 
HTTPS://YOUTU.BE/

PUPHRFN4EJC 

https://youtu.be/PUPHRfN4ejc 
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APRIMORAMENTO 
DOS PROCEDIMENTOS 

RELACIONADOS AO 
FISCOBRAS 

O Plano Anual de Fiscalização de Obras 

Públicas do TCU (Fiscobras) completou 

sua 24ª edição em 2020. Apesar disso 

e com vistas ao contínuo aprimora-

mento, foram realizados estudos para 

a identificação de possíveis melhorias. Entre elas, 

destaca-se: novo formato, aperfeiçoamento do 

sistema de fiscalização do Tribunal (Fiscalis), uso 

de georreferenciamento, construção de índices de 

viabilidade e maturidade dos projetos e utilização 

em escala dos sistemas de análise de editais (Alice) 

e de orçamentos (SAO). 

Criação do Comitê de Coordenação de Fiscaliza-

ção de Desestatizações (CCD) 

Considerando que desestatizações, privatizações de 

empresas estatais, desinvestimentos e congêneres 

constituem parte relevante dos planos do governo 

federal para o reestabelecimento do equilíbrio fiscal, 

e, ainda, a crescente autuação de ações de contro-

le de desestatizações referentes a diversas áreas de 

atuação governamental, desde junho de 2020, com 

a edição da Portaria-Segecex 10, a Segecex passou a 

contar com apoio do Comitê de Coordenação de Fis-

calização de Desestatizações (CCD) para a tomada 

de decisão nos processos de desestatização. 

De natureza consultiva, o CCD tem por finalidade 

coordenar as ações de uniformização dos procedi-

mentos, métodos e critérios utilizados na fiscaliza-

ção de desestatizações.

LEIA NOTÍCIA “FISCOBRAS 
2020: TCU AMPLIA O USO 
DA TECNOLOGIA PARA O 
CONTROLE PREVENTIVO 

DE OBRAS PÚBLICAS” 
PUBLICADA NO PORTAL TCU

APONTE A CÂMERA 
DO CELULAR PARA O 
QR CODE OU ACESSE 

HTTPS://BIT.LY/2J7VRUX 

2020
HTTPS://BIT.LY/377N9JW

2019
HTTPS://BIT.LY/2HBSBVX

https://bit.ly/2J7VrUx 
https://bit.ly/2J7VrUx 
https://bit.ly/377n9Jw
https://bit.ly/377n9Jw
https://bit.ly/2HBsbVX
https://bit.ly/2HBsbVX
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CRIAÇÃO DO COMITÊ 
DE COORDENAÇÃO 

DE FISCALIZAÇÃO DE 
DESESTATIZAÇÕES 

(CCD) 

Considerando que desestatizações, pri-

vatizações de empresas estatais, desin-

vestimentos e congêneres constituem 

parte relevante dos planos do governo 

federal para o reestabelecimento do 

equilíbrio fiscal, e, ainda, a crescente 

autuação de ações de controle de desestatizações 

referentes a diversas áreas de atuação governa-

mental, desde junho de 2020, com a edição da Por-

taria-Segecex 10, a Segecex passou a contar com 

apoio do Comitê de Coordenação de Fiscalização 

de Desestatizações (CCD) para a tomada de deci-

são nos processos de desestatização. 

De natureza consultiva, o CCD tem por finalidade 

coordenar as ações de uniformização dos procedi-

mentos, métodos e critérios utilizados na fiscaliza-

ção de desestatizações. 



75

BALANÇO
DE GESTÃO 1 9/20

ESTRATÉGIA PARA 
APLICAÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS DE 
FISCALIZAÇÃO DE 

FORMA REMOTA

A intensificação do home office, neces-

sária como forma de enfrentamento à 

pandemia da Covid-19, e ainda a com-

posição de equipes descentralizadas 

em decorrência do novo modelo de 

gestão, levou a Segecex a ajustar sua 

forma de atuação, com a necessidade de execução 

de fiscalizações de forma remota. Os resultados 

positivos evidenciaram a viabilidade do formato e 

impulsionaram a realização de iniciativa com vistas 

à construção de estratégia para a implementação 

de fiscalizações à distância.  

Partindo da premissa de que toda fiscalização será 

planejada para execução parcial ou integral à dis-

tância, a estratégia inclui os requisitos e a definição 

das etapas a serem seguidas para sua viabilização. 

O grupo de trabalho instituído para esse fim levan-

tou boas práticas internas e externas e elaborou um 

conjunto de orientações e diretrizes para realização 

de fiscalizações de forma remota, que incluem o uso 

de ferramentas e recursos tecnológicos pelos audi-

tores, a gestão de equipes remotas, a realização de 

apresentações e reuniões com os gestores, a coleta 

de evidências, a adaptação de técnicas e a automati-

zação de etapas do processo de fiscalização. 

O trabalho inclui ainda a proposição de diversas 

medidas necessárias para alavancar a prática de 

fiscalização remota, a serem implementadas pelo 

Tribunal em 2020 e em 2021. 

LEIA O CÓDIGO COM A CÂMERA DO SEU 
CELULAR OU DIGITE HTTPS://YOUTU.
BE/A4UHJKTCLH0 PARA ASSISTIR AO 
VÍDEO DO PRESIDENTE DO TCU,
JOSÉ MUCIO MONTEIRO.

https://youtu.be/A4uhJKTclH0
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IMPLEMENTAÇÃO 
DO NÚCLEO DE 

SUPERVISORES DE 
AUDITORIA (NSA)

Em abril de 2019, foi criado o Núcleo de 

Supervisão de Auditorias (NSA), vin-

culado à Secretaria de Métodos e Su-

porte ao Controle Externo (Semec). O 

NSA foi criado para dar suporte e as-

segurar mais qualidade técnica às au-

ditorias, especialmente às mais complexas e de 

alta materialidade, risco ou sensibilidade pública. 

O núcleo contou com o apoio de oito auditores se-

lecionados em processo de seleção interna. Todos 

foram capacitados, para prestar serviços de super-

visão e de tutoria às unidades técnicas, responsá-

veis por orientar as equipes, zelar pela boa apli-

cação das normas técnicas e dos procedimentos 

ao longo de cada auditoria e manter comunicação 

permanente com os gestores das unidades técni-

cas responsáveis pelos trabalhos. Ao longo do ano 

de 2019, foram supervisionados 42 trabalhos.
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ESTRATÉGIA 
NACIONAL DE 
PREVENÇÃO À 

CORRUPÇÃO

DESENVOLVIMENTO E 
OPERACIONALIZAÇÃO 

DO SISTEMA E-RELATO 

A Estratégia Nacional de Prevenção à 

Corrupção tem por objetivo promover, 

pela atuação conjunta das redes de 

controle nos estados, um diagnóstico 

da suscetibilidade à fraude e à corrup-

ção nas organizações públicas federais, 

estaduais e municipais, levando em consideração 

aspectos de poder de compra e de poder de re-

gulação dessas entidades. O Tribunal, nessa inicia-

tiva, desenvolveu uma plataforma informatizada 

para que os gestores de todas essas organizações 

públicas realizem a autoavaliação de seus órgãos/

entidades de modo a se obter o resultado do diag-

nóstico, a qual fornecerá os respectivos relatórios. 

O sistema e-Relato foi desenvolvido 

com o propósito de ser um repositório 

de conhecimento e, ao mesmo tempo, 

centralizar e gerenciar o fluxo de in-

formações que dão origem aos relatos 

(comunicados, informes e produções 

de conhecimento) produzidos pelas secretarias do 

TCU nos estados, com a finalidade de oferecer sub-

sídios às ações de controle externo. 
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REGULAMENTAÇÃO 
DA PROPOSIÇÃO DE 
DELIBERAÇÕES NO 

ÂMBITO DA SEGECEX

A publicação da Resolução-TCU 315, 

em abril de 2020, trouxe critérios a se-

rem observados na formulação de de-

liberações pelo Tribunal, o que levou 

a Segecex a editar portaria específica 

para disciplinar, junto às suas unidades 

técnicas, a aplicação do citado normativo. 

A Portaria-Segecex 9, de 14 de maio de 2020, além 

de reforçar os comandos da resolução, estabele-

ce procedimentos para o seu cumprimento e traz 

orientações que ilustram o que deve ser observado 

na escolha do tipo de proposição a ser formula-

da, os requisitos para elaboração de cada um dos 

tipos de deliberação, a remessa para comentários 

dos gestores e as situações em que a formulação 

de deliberação pode ser dispensada. 

A fim de subsidiar o corpo técnico na elaboração 

de deliberações, foi criada pela Segecex uma pla-

taforma de apoio que sistematiza de forma simples 

e amigável os preceitos da resolução. Nela os audi-

tores podem consultar os conceitos, finalidades e 

exigências aplicáveis às três espécies de delibera-

ções, bem como os procedimentos para a constru-

ção participativa e racionalização das deliberações 

– elementos centrais do normativo. 
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DEFINIÇÃO DE 
PARÂMETROS E 

CRITÉRIOS PARA A 
CONCESSÃO DE PRAZO 

DE INSTRUÇÃO DE 
PROCESSOS

INSTRUÇÃO 
ASSISTIDA 

Dada a relevância do tema, a busca por 

critérios e parâmetros que permitissem 

ou, pelo menos, orientassem a unifor-

mização da concessão de prazos para 

instrução processual nas unidades técni-

cas da Segecex, foi objeto de debate no 

Encontro de Dirigentes 2020 (ED 2020). 

Os subsídios colhidos no ED 2020, per-

mitiram a Segecex, em caráter experi-

mental e depois de realização de piloto com algumas 

unidades técnicas, disciplinar a matéria, estabelecen-

do uma relação entre a complexidade dos processos 

e o prazo a ser concedido para instrução.   

A Portaria-Segecex 14, de 5 de agosto de 2020, 

traz, além da relação citada acima, parâmetros 

para avaliação da complexidade dos processos, 

bem como regras gerais que devem ser observa-

das na definição dos prazos processuais para ins-

trução. fornecerá os respectivos relatórios. 

A instrução assistida faz uso de tecno-

logias disruptivas para automatizar a 

elaboração de peças processuais, au-

xiliar o trabalho do auditor e aumentar 

significativamente a sua produtividade. 

A instrução assistida trabalha de forma inteligente 

e é utilizada atualmente em processos de Tomada 

de Contas Especial e de Atos de Pessoal, a partir 

de informações disponíveis em sistemas internos 

e externos, com o objetivo de aumentar a produti-

vidade e qualidade das instruções. O emprego da 

solução de instrução assistida encontra-se em fase 

avançada nos processos de tomada de contas espe-

cial (em torno de 72% das instruções) e nas instru-

ções de pessoal (em torno de 94%), e em fase inicial 

de desenvolvimento para Denúncia e Representação. 
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E-TCU 
GERENCIAL 

(NOVO E-TCU) 

A solução apresenta, de forma gráfica 

e interativa, alertas, informações geren-

ciais e diversas visões sobre o estoque 

de processos do TCU, possibilitando 

aumento de produtividade e tomada 

de decisões de forma proativa.  

Atualmente, já é possível utilizar o e-TCU Gerencial 

para comunicações e processos de controle exter-

no, como substituto ao e-TCU tradicional. 
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SISTEMA DE ANÁLISE 
DE ORÇAMENTO DE 

OBRAS (SAO) 

O propósito da solução é alavancar as 

atividades de análise e fiscalização de 

orçamentos da administração pública.  

Partindo apenas da planilha orçamen-

tária de uma determinada obra, a fer-

ramenta possibilitará a geração auto-

matizada de relatórios e documentos, apontando 

eventuais incidências de sobrepreço, erros de 

preenchimento e inconformidades com as orien-

tações do TCU.  

No atual biênio, houve ampliação da utilização do 

SAO, com a possiblidade de inserção de informa-

ções sobre os orçamentos de obras diretamen-

te pelo Ministério da Infraestrutura e Dnit. Ainda 

neste último semestre, o SAO deverá se tornar 

um sistema corporativo, com utilização em lar-

ga escala em fiscalizações de obras, permitindo 

a evolução de tipologias e expansão da capaci-

dade de detecção de indícios de irregularidades. 

Essa melhoria aumentará a capacidade de análise 

do TCU e permitirá a priorização de exames mais 

detalhados em orçamentos com maior potencial 

de prejuízo para a administração pública.  



82

APRIMORAMENTO 
DAS FERRAMENTAS 

CARINA, ÁGATA, SOFIA 
E ALICE NACIONAL 

A solução Carina (Crawler e Analisador 

de Registros da Imprensa Nacional) é 

uma nova ferramenta à disposição dos 

auditores para uso em suas ações de 

controle. Ela extrai, diariamente, infor-

mações de aquisições governamentais 

como contratos, licitações, termos aditivos, além 

de contratações diretas por meio de dispensa e 

inexigibilidade de licitação, publicadas no Diário 

Oficial da União.  

A ferramenta desenvolvida traz informação tempes-

tiva e útil para o controle externo. Sua disponibiliza-

ção em março de 2020 contribuiu significativamente 

para o acompanhamento das aquisições durante a 

pandemia do Covid-19, além disso, mediante o for-

necimento dessas informações para análise do Alice, 

complementa o trabalho de sua parceira. 

Ágata (Aplicação Geradora de Análise Textual com 

Aprendizado) é uma solução desenvolvida nesta 

gestão para usuários, sem conhecimento de tecno-

logia da informação, construírem pesquisas textu-

ais de forma simples e ágil. Sua primeira utilização 

tem sido a construção de pesquisas, ou tipologias, 

sobre os editais publicados no Comprasnet, sen-

do 11 tipologias relacionadas com aquisições para 

combater a pandemia do Covid-19. Hoje, é possível 

monitorar todas as licitações do Comprasnet com 

o uso do Ágata. 

O Sofia (Sistema de Orientação sobre Fatos e Indí-

cios ao Auditor), solução que se tornou corporati-

va em 2020, representa uma forma simples e direta 

de consumo de informações necessárias aos traba-

lhos de controle externo. Trata-se de interpretador 

automático de textos produzidos pelos auditores, 

como relatórios, instruções e pareceres, que iden-

tifica elementos relevantes, e os pesquisa em todas 

as bases de dados disponíveis no TCU. 

Em 2019, o sistema Alice (Análise de Licitações e Edi-

tais), concebido por meio de parceria entre a CGU e 

o TCU, consolidou sua abrangência nacional. 
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Atualmente conta com 27 Tribunais de Contas do 

país, membros-participantes, sendo que catorze 

deles já enviam de forma periódica e automatiza-

da os editais (estaduais e municipais) ao sistema e 

recebem os resultados das análises. Desde o início 

do projeto até junho de 2020, foram mais de 110 

mil licitações analisadas e mais de 10 mil possíveis 

indícios de irregularidades apontados. 

Por meio da Rede Nacional de Informações Estraté-

gicas para o Controle Externo (InfoContas), quase 

todos os tribunais de contas do país trabalham, de 

forma colaborativa, no desenvolvimento e na evo-

lução do sistema Alice, de forma que a ferramenta 

possa ser utilizada em âmbito regional e local. 
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APRIMORAMENTO 
DE GOVERNANÇA DE 

DADOS DO LABCONTAS 

SISTEMA DE ATOS DE 
PESSOAL (E-PESSOAL) 

Por meio do “Laboratório de Informa-

ções de Controle” (LabContas), o Tri-

bunal oferece ao seu corpo técnico e 

aos órgãos parceiros um ambiente fa-

vorável à inovação e à adoção de no-

vas formas de se efetuar controle, de 

perceber e de lidar com dados e informações, de 

articular conhecimentos, tecnologias e grandes vo-

lumes de dados. 

A plataforma evoluiu seu rol de informações e con-

ta hoje com mais de 120 bases de dados da Admi-

nistração Pública, totalizando quase 5 terabytes de 

dados utilizáveis, e já é acessado por 100 órgãos 

parceiros, acessíveis a mais de mil usuários cadas-

trados, entre usuários internos e externos ao TCU, in-

cluindo todos os Tribunais de Contas do país, além 

do Ministério Público e Polícia Federal, entre outros.  

Em junho de 2020, foi publicada a Portaria-TCU 

102, que estabeleceu o modelo de governança do 

LabContas. Com ele temos conseguido agregar va-

lor aos dados e torná-los úteis e disponíveis aos 

processos de trabalho e ao controle da administra-

ção pública federal, estadual e municipal.  

O novo sistema incorpora diversas fun-

cionalidades que facilitam a análise de 

atos de pessoal. Destacam-se a dispensa 

de análise do auditor para atos nos quais 

foram identificados perda de objeto, du-

plicidade ou inépcia, o que garante maior 

celeridade e automatização ao trabalho.  

Também agiliza a transferência de atos 

entre unidades cadastradoras, indispen-

sável para as alterações ministeriais do atual governo 

e de futuras mudanças administrativas, bem como o 

tratamento de pendências em lote para autuação de 

processo, aumentando a produtividade e padroni-

zando a análise sobre uma mesma pendência em di-

versos atos. A nova ferramenta dispensa ainda a aná-

lise pelo controle interno para atos com pendências 
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PLATAFORMA DE 
SERVIÇOS DIGITAIS DE 

CONTROLE 

A Plataforma de serviços digitais de con-

trole tem o propósito de centralizar o ca-

dastro, especificação, documentação e 

disponibilização de todas as tipologias 

produzidas nas diversas unidades do TCU.  

Além de oferecer visão sistêmica, fa-

vorecer a gestão do conhecimento e a reutilização 

desses ativos, será possível realizar pesquisa sobre 

diversos elementos como pessoa física, pessoa jurí-

dica, programas de governo etc., nos resultados da 

execução dessas tipologias de forma integrada, em 

pesquisa simultânea. Adicionalmente, a inteligência 

dessas tipologias será encapsulada em componen-

tes e poderá ser utilizada nos sistemas transacionais 

que suportam os processos de trabalho do TCU, tais 

como recepção e tratamento de representações, por 

exemplo, ou até mesmo disponibilizada à administra-

ção pública por meio da Rede de Controle e à socie-

dade por meio de serviços digitais de controle.

de menor relevância que não requeiram exame por 

esta instância ou sem pendência, agilizando a che-

gada ao TCU, uma vez que não precisa passar por 

aquela instância. 

Os atos de pessoal no sistema Sisac que estavam no 

TCU com data de entrada nesta Corte há menos de 

quatro anos, bem como aqueles que estavam nos ór-

gãos de controle interno, foram devolvidos aos ges-

tores de pessoal para novo cadastramento e envio 

no sistema e-Pessoal. Esse sistema possibilita uma 

maior automação na análise dos atos, dispensando a 

realização de diligências e otimizando os prazos de 

instrução processual. 

Os atos no sistema Sisac que estavam no TCU com 

data de entrada nesta Corte entre quatro e cinco 

anos foram autuados em processo, com tramita-

ção prioritária e indicação de urgência no sistema 

e-TCU, em razão de decisão do RE 636.553 - STF 

- Plenário, de 19 de fevereiro de 2020 (Ministro Gil-

mar Mendes).  
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PLATAFORMA DE 
ANÁLISES COGNITIVAS 

PARA O CONTROLE 
(PLACC) 

PREMIAÇÕES OBTIDAS 
PELO TCU EM FUNÇÃO 

DA SUA ATUAÇÃO 
INOVADORA NO USO 

DE TI  

A Plataforma possui o propósito de ex-

trair valor dos dados produzidos e cus-

todiados pelo TCU e gerar inteligência 

para subsidiar as ações de controle do 

Tribunal. Inicialmente, o foco foi desti-

nado à identificação de relacionamen-

tos entre as entidades, a exemplo de pessoas físi-

cas e jurídicas, obras etc. presentes nos processos 

oriundos da operação Lava-Jato. Foram usadas 

técnicas de mineração de textos com utilização de 

inteligência artificial para processar grande volume 

de dados e potencializar as análises. 

O projeto da plataforma de instrução 

assistida foi considerado inovador e 

conquistou o segundo lugar na terceira 

edição do Prêmio Inovação do Judici-

ário Exponencial, que teve como ob-

jetivo destacar projetos que geraram 

inovação na gestão, no uso de tecnologias emer-

gentes e que modificaram os processos internos 

das instituições. A avaliação dos projetos foi feita 

pela Fundação Instituto de Administração da Uni-

versidade de São Paulo (FIA/USP).  

Ainda este ano, o reconhecimento do uso estraté-

gico de TI para alavancar os resultados do TCU e 

reposicioná-lo frente aos desafios nova sociedade 

veio com o primeiro lugar no Prêmio As 100+ Ino-

vadoras no Uso de TI na categoria Setor Público. 

A premiação, que é uma das mais importantes na 

área de tecnologia do País, analisa o cenário de 

inovação nas maiores empresas e aponta as ini-

ciativas de destaque no último ano. O prêmio foi 

entregue pela IT Mídia em parceria com a multina-

cional PriceWaterhouseCoopers (PwC). 
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AUMENTO DA 
EFICIÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 
TRADUZIDO EM
RESULTADOS  
E ENTREGAS  
NO BIÊNIO

EFICIÊNCIA
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Ao exigir o cumprimento desse princípio do ju-

risdicionado, o TCU não se desobriga de pro-

mover melhorias em sua própria atuação. Após 

o TCU ter fiscalizado, sob relatoria do ministro 

Vital do Rêgo, vários órgãos para identificar dis-

funções burocráticas e direcionar possíveis so-

luções, o presidente do Tribunal, ministro José 

Mucio, constituiu dois grupos de trabalho, am-

bos sob supervisão do ministro Vital do Rêgo, 

para, respectivamente,  identificar e propor 

ações de desburocratização no âmbito do con-

trole e na área administrativa do tribunal. Isso 

tudo para aumentar a eficiência administrativa 

e conseguir cumprir sua missão institucional e 

entregar melhores serviços para a sociedade.  

O resultado desses grupos de trabalhos, assim 

como outras práticas, serviços e processos ins-

tituídos ou remodelados nos anos de 2019 e 

2020 podem ser conferidos a seguir.  

O princípio da eficiência – o mais jovem 
inserido na Constituição Federal – diz que 
a Administração Pública deve ter a melhor 
atuação possível, com o propósito de obter 
os melhores resultados. Dessa maneira, a 
adoção de práticas inovadoras para melhoria 
dos produtos, serviços e processos de trabalho 
é necessária para garantir uma prestação de 
serviço público de qualidade.  
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DESBUROCRATIZAÇÃO 
NO CONTROLE 

Em decorrência de Fiscalização de 

Orientação Centralizada realizada em 

diversos órgãos e entidades da Admi-

nistração Pública Federal para identifi-

car disfunções burocráticas e direcio-

nar possíveis soluções, apreciada por 

meio do Acórdão 1.263/2019 – Plenário, 

da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, foi constitu-

ído grupo de trabalho pela Presidência do Tribu-

nal, com objetivo de identificar e propor ações de 

desburocratização no âmbito do TCU com impacto 

externo. Nos termos da Ordem de Serviço-TCU 2, 

de 8 de julho de 2019, que formalizou o referido 

GT, a coordenação dos trabalhos também ficou a 

cargo do ministro Vital do Rêgo. 

De forma a permitir uma melhor abordagem e tra-

tamento do tema central, o assunto foi recortado 

em cinco grandes questões específicas da Casa, 

para as quais foram identificados e abordados os 

entraves burocráticos associados.  

QUESTÕES ABORDADAS E PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Reformulação do processo de trabalho, mediante a edição de uma 

nova Instrução Normativa para tratar a matéria, Instrução Normativa-

-TCU 84, de 22 de abril de 2020, contemplando, basicamente, a simpli-

ficação dos procedimentos e a redução de custos.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Edição de novo normativo para regular a matéria, Resolução-TCU 315, 

de 22 de abril de 2020, com maior detalhamento acerca do escopo de 

utilização de cada tipo de deliberação, a indicação de requisitos que de-

vem ser observados em sua elaboração, os resultados pretendidos com 

a proposição, bem como a solicitação dos comentários do gestor previa-

mente à proposição de determinação ou recomendação; e alteração da 

Instrução Normativa-TCU 81, de 20 de junho de 2018, que dispõe sobre 

a fiscalização dos processos de desestatização, com vistas a aprimorar a 

qualidade das deliberações, dispondo sobre a remessa preliminar do rela-

tório de acompanhamento para comentário dos gestores.
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REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

Melhoria da comunicação entre auditores e auditados, com orienta-

ções que visem minimizar incompreensões por parte dos gestores, 

bem como compatibilizar prazos e volume de informações requeridas.

TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

Proposição para aperfeiçoamento do acesso público aos processos de 

controle externo do TCU, bem como sugestões de ajustes procedimen-

tais relativos a atendimentos de situações previstas na Lei de Acesso 

à Informação, à transmissão das sessões do Tribunal, e à estrutura e 

linguagem das decisões.

DISFUNÇÕES INTERNAS COM IMPACTOS EXTERNOS

Alteração da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012, 

que regula os processos de tomada de contas especial, com vistas a 

dar mais celeridade ao processo ao criar comando que incentiva o re-

colhimento do débito ainda durante a fase interna; além de alterações 

pontuais na Resolução-TCU 170, de 30 de junho de 2004, que dispõe 

sobre a elaboração e a expedição das comunicações processuais emi-

tidas pelo Tribunal e na Resolução-TCU  259, de 7 de maio de 2014, que 

estabelece procedimentos para constituição, organização e tramitação 

de processos e documentos relativos à área de controle externo.

DESBUROCRATIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

No âmbito administrativo, tendo em 

vista a preocupação externada por 

ministros da Casa quanto às ativida-

des burocráticas, a Presidência do 

TCU determinou a constituição de ou-

tro grupo para, ainda sob a coordena-

ção do ministro Vital do Rêgo, identi-

ficar, nas conclusões do GT criado pela OS-TCU 

2/2019, propostas que pudessem ser adotadas 

na área corporativa do Tribunal. 

Os estudos mostraram que, dado o panorama or-

çamentário, em especial o limite de gastos estabe-
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lecido pela EC 95/2016, a reposição integral de 

servidores no TCU restou prejudicada, com au-

mento do déficit de pessoal em todas as áreas 

e a necessidade de soluções para possibilitar a 

liberação de força de trabalho para a área fina-

lística do Tribunal.  

Ademais, constatou-se a existência de oportuni-

dade para reduzir a alocação de Auditores Fede-

rais de Controle Externo, área Controle Externo, 

em atividades administrativas, e, por último, fo-

ram identificadas oportunidades de racionaliza-

ção de processos e atividades administrativas.  

     Os dados levantados 

pelo Grupo de Trabalho 

[de Desburocratização 

do TCU na área admi-

nistrativa] evidenciam 

que, desde o início da 

atual gestão, muitas 

medidas já haviam sido 

empreendidas com a fi-

nalidade de simplificar 

e tornar mais eficiente 

a área administrativa, 

a exemplo da criação 

do Portal de Serviços 

Administrativos, a ra-

cionalização de gastos 

com viagens e a centra-

lização de atividades 

das unidades estadu-

ais na sede. Além dis-

so, destaco os estudos 

de viabilidade da ocu-

pação dos prédios das 

secretarias regionais, 

o Taxigov, a simplifi-

cação da prestação de 

contas de telefonia ce-

lular; e o fim da exigên-

cia de apresentação do 

cartão de embarque 

para comprovar via-

gem a serviço”. 

Ministro Vital do Rêgo, Coorde-

nador do Grupo de Trabalho de 

Desburocratização do TCU na 

área administrativa, em comuni-

cação proferida na sessão plená-

ria de 30 de setembro de 2020.

AS PRINCIPAIS PROPOSTAS DO GRUPO

Terceirização gradual de postos de tra-

balho administrativos na Sede do TCU e 

nas Secretarias nos estados, como solu-

ção para a continuidade das atividades 

da área administrativa frente ao aumento 

do déficit de mão de obra de servidores.

Vedação da remoção de auditores fe-

derais de controle externo da área de 

Controle Externo para as áreas admi-

nistrativas do TCU, exceto para ocu-

pação de funções de confiança de ní-

veis FC-3 a FC-6. 

Racionalização de processos administra-

tivos: foram identificadas oportunidades 

de melhoria em 48 processos de trabalho 

administrativos, nas três unidades. Foi 

proposta a elaboração de plano de ação 

para traçar a estratégia para redesenho 

desses processos, priorização de tarefas, 

responsáveis pelo redesenho de cada 

processo e o prazo de execução.
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IMPLANTAÇÃO DO 
NOVO MODELO DE 

GESTÃO PROCESSUAL 
E DOCUMENTAL

O novo modelo de gestão processual 

e documental visou, por meio da pres-

tação de serviços digitais, simplificar e 

padronizar os serviços, eliminar buro-

cracias, automatizar decisões e regis-

tros de eventos com celeridade pro-

cessual e ganho de escala. Esse novo 

modelo prioriza serviços on-line, intuitivos, inte-

grados e fáceis de usar, com acesso a processos 

e serviços onde e quando o usuário desejar, pro-

porcionando informações com valor agregado às 

partes interessadas. Do mesmo modo, o modelo 

oferece celeridade e qualidade nas etapas de re-

cepção e tratamento de processos e documentos. 

O uso intensivo e adequado de recursos tecnoló-

gicos e de comunicação são particularmente de-

terminantes para a dinâmica de tratamento e de 

encaminhamento dos assuntos. 

Em 2018, cerca de 14% dos processos e documen-

tos ingressavam no TCU na forma eletrônica. No 

final de 2019, esse percentual alcançou o patamar 

de 45%. Em outubro de 2020, mais de 80% ingres-

saram no TCU por canais eletrônicos: protocolo di-

gital, plataforma Conecta-TCU e sistemas especia-

listas. Para acompanhamento dos resultados dessa 

gestão, no âmbito interno, foram elaborados e dis-

ponibilizados na página do Tribunal os seguintes 

painéis gerenciais: “painel de gestão de processos e 

documentos” e o painel “gestão de comunicações”. 
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CENTRAL DE 
ATENDIMENTO 

DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

(CASA)

A Central de Atendimento de Serviços 

Administrativos (Casa) tem como ob-

jetivo manter ponto único de contato 

com os usuários, atuando em seis eixos 

principais listados a seguir. A nova uni-

dade possui um sistema de gestão de 

demandas que é utilizado por todas as 

unidades da Segedam em substituição ao acesso 

por e-mail e possibilita a gestão e acompanhamen-

to dos serviços prestados. Os eixos da iniciativa são: 

• fornecimento de informações e orientações sobre serviços administrativos; 

• prestação de serviços simples e imediatos – como, por exemplo, registro de 

biometria ou segunda via de documentos financeiros; 

• acesso assistido a serviços – suporte ao usuário na utilização de sistemas 

para execução personalíssima de serviços; 

• abertura de demandas para prestação de serviços por unidades especializa-

das da área administrativa; 

• registro de reclamações, sugestões e elogios de serviços prestados; e 

• acompanhamento e controle de demandas abertas. 
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SISTEMA DE GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA

O módulo para a emissão de declara-

ções de adequação orçamentária e fi-

nanceira de despesas representou a 

primeira etapa realizada no Sistema 

de Gestão Orçamentária e Financeira 

(SGO), que entrou em funcionamento 

no exercício de 2019. Anteriormente, 

era utilizado sistema Apex, substituído por este 

mais robusto, que permite o planejamento, a visu-

alização do fluxo e execução orçamentária. Neste 

exercício de 2020, entrou em operação o módulo 

relativo à emissão de notas de empenhos, com in-

terligação com o Sistema de Administração Finan-

ceira do Governo Federal (Siafi).

EM 2019, FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES QUANTIDADES DE 

ADEQUAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PELO SGO:

76 do tipo “Contrato Novo” (em operação desde junho/2019); e 

52 do tipo “Aditamento” (em operação desde setembro/2019) 

EM 2020, FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES 

QUANTIDADES DE DOCUMENTOS PELO SGO:

I – RELATIVOS A ADEQUAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS:                 

•	 77 do tipo “Contrato Novo”; e 

•	 78 do tipo “Aditamento”. 

II – RELATIVOS À EMISSÃO DE EMPENHOS: 

•	 213 do tipo “Original”; 

•	 44 do tipo “Anulação”; e 

•	 10 do tipo “Reforço”.
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ADESÃO AO 
ALMOXARIFADO 

VIRTUAL NACIONAL 

TERCEIRIZAÇÃO 
DE PARTE DAS 

ATIVIDADES DE 
LEVANTAMENTO 
FÍSICO DE BENS 

PATRIMONIAIS 

Com efeitos práticos previstos para o 

próximo exercício, foi realizada ade-

são à Intenção de Registro de Preços 

7/2020 da Central de Compras do 

Ministério da Economia. Essa nova 

forma de suprimento de materiais de 

expediente apresenta grandes vantagens, den-

tre as quais podem ser destacadas:

A partir do mês de maio de 2020, al-

gumas atividades de levantamento 

físico de bens patrimoniais passaram 

a contar com a quatro novos traba-

lhadores terceirizados. Esse reforço 

de pessoal teve o objetivo de tornar 

as ações desenvolvidas pelo Serviço 

de Inventário mais céleres e eficien-

tes, visto que os servidores lotados 

na unidade foram deslocados es-

tritamente para a realização dos trabalhos de 

análise dos dados coletados e confecção de ins-

truções, atividades que demandam maior quali-

ficação técnica. 

• maior celeridade nos procedimentos de aquisição de materiais; 

• relevante economia administrativa, diante da redução do número de proces-

sos licitatórios autuados; 

• informatização de todo o processo de aquisição, a possibilitar maior planeja-

mento, controle e racionalização; 

• melhor adaptação às flutuações da demanda, por viabilizar a inclusão e ex-

clusão, a qualquer momento, de itens de fornecimento; e 

• eliminação de perdas, ao evitar a ocorrência da presença de itens ociosos 

nos estoques. 
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RESTAURAÇÃO 
DE BENS MÓVEIS 

DE RELEVANTE 
VALOR HISTÓRICO 

PERTENCENTES AO 
TCU

SUBSTITUIÇÃO DO 
MODELO ATUAL DE 

TERCEIRIZAÇÃO

Por meio de parceria com o Institu-

to do Patrimônio Histórico e Artísti-

co Nacional (Iphan), Universidade de 

Brasília (Unb) e Secretaria de Cultura 

e Economia Criativa do Distrito Fe-

deral (Secec), foi possível a restau-

ração de bens móveis de relevante 

valor histórico pertencentes ao TCU, 

com diminuição dos custos necessá-

rios e  preservação dos bens envolvi-

dos. A iniciativa contribui para a manutenção da 

memória histórica do Tribunal. 

Adotou-se novo modelo para pres-

tação de serviços para manutenção, 

limpeza e conservação predial, efe-

tuado com base de Acordo de Níveis 

de Serviço (ANS), previstos para o se-

gundo semestre de 2020. O novo con-

trato foi planejado com base em metodologia de 

gestão de riscos, e abrangerá todas as sedes das 

secretarias do TCU nos estados, substituindo os 

contratos de cada uma daquelas unidades.  
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TÁXIGOV 3.0 É o serviço de transporte institucio-

nal de passageiros em substituição 

ao modelo de contratação anterior 

realizado por meio da locação de ve-

ículos com motorista. Com isso, há 

economia da ordem de 50% no preço 

por km rodado e menor esforço administrativo 

para fiscalização e gestão. 
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IMPLEMENTAÇÃO 
DO CARTÃO DE 

PAGAMENTO 
DO GOVERNO 

FEDERAL (CARTÃO 
CORPORATIVO)  

RACIONALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE 

RELACIONAMENTO 
INTERNACIONAL 

Com o objetivo de facilitar o dia a 

dia dos servidores supridos no pa-

gamento de bens, serviços e despe-

sas autorizadas, foi implementada 

a sistemática do cartão corporativo 

no âmbito do Tribunal, com vistas a 

conferir maior segurança às opera-

ções e facilitar a prestação de con-

tas de aquisições. Após a completa 

incorporação aos processos de trabalhos, o car-

tão corporativo proporcionará mais agilidade, 

controle e modernidade na gestão dos recursos 

dispendidos com a aplicação do suprimento de 

fundos no âmbito do TCU. 

Na atual gestão, buscou-se reforçar o 

processo de racionalização das ativi-

dades de relacionamento internacional. 

Foram estabelecidos critérios claros e 

objetivos para a participação em even-

tos internacionais, com expressiva redu-

ção do número de participantes, e tam-

bém reavaliação dos próprios eventos 

com a presença do Tribunal, optando-se 

por enviar representantes apenas aos que trouxes-

sem resultados concretos para o TCU ou cuja parti-

cipação fosse obrigatória em razão das reuniões de 

trabalho das comissões, comitês e grupos da Orga-

nização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (Intosai), Organização Latino-america-

na e do Caribe das EFS (Olacefs), Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) e Organização 

das EFS dos Países do Mercosul e Associados (Ef-

sul), nos quais o Tribunal tem mandato. 

Nesse sentido, o número de viagens internacionais 

foi reduzido em cerca de 17% de 2018 para 2019, ao 

passo que a despesa total com viagens internacio-

nais, mesmo influenciada pela forte alta do dólar no 

período, teve queda de aproximadamente 4,6%. 
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AMPLIAÇÃO DO 
ACESSO A PEÇAS DE 
PROCESSOS DO TCU 

O Tribunal aprovou normativos que 

pretendem automatizar, racionalizar 

e dar mais efetividade em trâmites 

processuais. Um desses normativos é 

a Resolução-TCU 316, de 22 de abril de 

2020, que altera as Resoluções-TCU 

170, de 2004, e 259, de 2014, e permi-

te o acesso aos autos de processos não 

sigilosos a advogados, delegados da 

Polícia Federal e membros do Ministério Público 

previamente cadastrados, o que trará economia 

significativa de insumos, uma vez que haverá redu-

ção considerável do número de solicitações apre-

sentadas por esses legitimados. 

Por meio de serviço disponibilizado no Portal TCU, 

os legitimados acima podem acessar qualquer pro-

cesso não sigiloso no âmbito do TCU, bem como 

realizar o download integral ou parcial dos autos, 

cessando a necessidade de pedidos de cópia para 

processo não sigilosos. No próprio Portal TCU, de 

forma on-line, são informadas e confirmadas as 

credenciais do interessado. 
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MONITORAMENTO DO 
ESTÁGIO DAS AÇÕES 

DE SUSTENTABILIDADE 
NOS PARÂMETROS 

DO IASA

Implementado em 2017, por conta do 

Acórdão 1056/2017-TCU-Plenário, o 

índice de Avaliação de Ações de Sus-

tentabilidade na Administração (IASA) 

é uma importante ferramenta para ava-

liar o estágio das ações na Administra-

ção Pública Federal. O IASA é resultado 

de onze diretrizes avaliadas: programa 

de logística sustentável (PLS), energia 

elétrica, água, coleta seletiva, acessibilidade, certi-

ficação, papel, resíduos e coleta, compras públicas 

sustentáveis, mobilidade, capacitação e adesão 

a programas. O resultado geral obtido pelo TCU, 

2,71, de valor máximo 3, o que indica que o Tribunal 

está, em 2020, entre as mais bem situadas organi-

zações públicas em ações sustentáveis. 

Programa de 

Logística Sustentável

Acessibilidade

(valor máximo: 3)

Compras 

públicas 

sustentáveis

Energia elétrica Certificação

Mobilidade

Água Papel

Capacitação 

e palestras ou 

programasColeta seletiva Resíduos e coleta

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

Resultado do TCU 2,71
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GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS 

GESTÃO DO 
DESEMPENHO 

PROFISSIONAL 

No atual biênio, foi realizado o diag-

nóstico de competências técnicas dos 

servidores de vinte e cinco unidades 

técnicas do Tribunal, o que resultou 

na identificação dos níveis de lacuna 

de competências técnicas necessárias 

para o trabalho em cada setor. O resul-

tado do diagnóstico é utilizado com insumo para a 

programação de capacitação executada pelo ISC. 

Ressalta-se que a ferramenta do diagnóstico de 

competências foi aperfeiçoada, passando a contar 

com as seguintes melhorias: 

O modelo de gestão de desempenho 

profissional foi aperfeiçoado em 2019, 

com o objetivo de atender às mudan-

ças institucionais relacionadas ao novo 

modelo de gestão adotado pelo TCU e 

de satisfazer às demandas recorrentes 

no sentido de simplificar as etapas en-

volvidas na avaliação de desempenho individual. A 

mudança ocorreu com a edição da Portaria-TCU 

307, de 27 de setembro de 2019, alterada pela Por-

taria-TCU 72, de 20 de abril de 2020, 

O novo modelo de avaliação simplificou o processo 

avaliativo, com a redução de etapas, a eliminação 

de fatores avaliativos, a simplificação dos concei-

tos de avaliação, e o aperfeiçoamento dos meca-

nismos de identificação e de reconhecimento dos 

servidores com alto desempenho.  

Além disso, o novo modelo aprimorou o processo 

de tratamento dos casos de servidores com baixo 

desempenho, tornando-o mais ágil e eficaz. 

• apresentação de resultados para os gestores com a elaboração de gráfi-

cos comparativos para apresentação ao Gestor da Unidade; 

• Criação de relatório para devolutiva individual para cada servidor; e 

• Criação de pesquisa padrão no LimeSurvey para servir de base a todos 

os diagnósticos. 
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PROGRAMA 
RECONHE-SER

O programa de reconhecimento dos 

servidores do TCU (Reconhe-Ser) foi 

aperfeiçoado em 2019, com a publica-

ção da Portaria-TCU 306, de 27 de se-

tembro de 2019. 

De acordo com a nova sistemática, 

houve racionalização da quantidade de 

pontos disponibilizada e das fontes de reconheci-

mento de forma a aumentar o foco do programa 

nas ações desejadas pela alta gestão. As fontes de 

pontos do Programa, que se ampliaram ano a ano, 

foram consolidadas com o objetivo de reconhecer 

os servidores atuando na área de controle externo 

do TCU, em especial aqueles alocados na atividade 

de auditoria.  

O Prêmio Reconhe-Ser, que integra o referido pro-

grama, identifica e premia trabalhos relevantes re-

alizados por servidores do TCU, com o objetivo de 

reconhecer e valorizar os resultados das entregas 

realizadas, além de permitir o compartilhamento 

de conhecimentos e de boas práticas e de estimu-

lar a inovação e a aprendizagem organizacional. 

LEIA O QR CODE PARA 
CONHECER O QUE FOI 

APERFEIÇOADO NO 
PROGRAMA OU ACESSE 
HTTPS://BIT.LY/2HERISQ 

ASSISTA À ENTREGA DO 
PRÊMIO RECONHE-SER 2020:

LEIA O QR CODE PARA ASSISTIR 
AO VÍDEO OU ACESSE

HTTPS://BIT.LY/2HERISQ

https://bit.ly/2HErISQ 
https://bit.ly/2HErISQ
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PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO DO ISC

CRIAÇÃO DO 
COMITÊ GESTOR DE 
APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL 

Com vistas a captar as percepções dos 

servidores do Tribunal sobre as ativida-

des do ISC e as áreas a serem priori-

zadas na oferta de produtos ofertados 

pelo Instituto, além do uso dos meios 

de comunicação das ações educacio-

nais, foi realizada extensa pesquisa on-

-line. A pesquisa apresentou as dezesseis áreas de 

atuação do ISC, inquerindo o participante sobre o 

nível de conhecimento dessas áreas e qual dessas 

deveriam ser priorizadas. Além disso, perguntou-

-se qual o nível de satisfação do servidor com as 

capacitações para o TCU, para as unidades da Casa 

e para os servidores individualmente.  

Com 530 respondentes, de 91 unidades partici-

pantes, a pesquisa indicou que 69,59% dos ser-

vidores que atenderam ao levantamento estão 

satisfeitos com a atuação do Instituto no TCU. As 

conclusões da pesquisa permitiram ainda identi-

ficar a necessidade de priorização das atividades 

de controle em relação ao planejamento estraté-

gico, ao plano de gestão e aos planos operacio-

nais. Entre outras iniciativas, foram desenvolvidos 

também os Planos de Desenvolvimento das Uni-

dades (PDUs) diretamente vinculados às ações 

operacionais das unidades.

Tendo em vista a necessidade de definir 

políticas e diretrizes de educação cor-

porativa que permitam o desenvolvi-

mento de competências necessárias às 

equipes do Tribunal e, ainda, conside-

rando a importância de alinhar as ações 

educacionais desenvolvidas pelo ISC às 

estratégias, aos planos e às trajetórias profissio-

nais, foi instituído o Comitê Gestor de Aperfeiçoa-

mento Profissional (CGAP). É um órgão colegiado 

de natureza consultiva e caráter permanente, cuja 

finalidade é propor diretrizes, coordenar e acom-
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NOVO 
ISCNET 

Foi instituído novo sistema de gestão 

educacional corporativa (Novo ISC-

net), integrando todas as ações do 

ISC, com o objetivo de reduzir buro-

cracias nos processos de pagamento, 

inscrições e certificações, bem como 

consolidar informações de interes-

se público no painel estratégico e na página de 

transparência do ISC.  

Também foi criada estratégia de ações educa-

cionais remotas, envolvendo metodologias de 

implementação de cursos de Ensino a Distância 

(EAD), no qual se espera reduzir em mais de 50% 

o tempo despendido na formatação de um curso 

de educação à distância. 

panhar as ações institucionais voltadas para o de-

senvolvimento profissional dos servidores do TCU. 

O CGAP deve buscar o alinhamento das ações 

de desenvolvimento profissional com os objeti-

vos estratégicos, as prioridades do Tribunal e as 

diretrizes da Presidência do TCU. Entre outras 

atribuições, cabe ao referido Comitê coordenar a 

formulação de propostas de políticas e estratégias 

organizacionais voltadas para o desenvolvimento 

profissional dos servidores do TCU, definir critérios 

de priorização de atendimento às demandas de 

capacitação dos servidores, de forma a privilegiar 

a realização de ações educacionais estruturantes 

e aquelas previstas nos planos de desenvolvimen-

to de competências das unidades do Tribunal, e 

orientar as unidades sobre a adoção de medidas 

no tocante ao compartilhamento e à retenção de 

conhecimentos 

O CGAP é coordenado pelo dirigente do ISC e 

composto pelos dirigentes das três secretarias-ge-

rais adjuntas e da Secretaria de Gestão de Pessoas. 
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NOVO SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO E 

GESTÃO

PROTEÇÃO 
DE DADOS 

O Tribunal estabeleceu seu novo Siste-

ma de Planejamento e Gestão em 13 de 

fevereiro de 2019, por meio da Resolu-

ção-TCU 308/2019. 

Essa nova sistemática orientou-se por 

critérios de governança e princípios de 

eficiência, responsabilidade, transpa-

rência, comunicação, flexibilidade, accountability, 

gestão de riscos e cultura orientada a resultados. 

Entre as principais alterações trazidas tem-se a 

periodicidade do planejamento operacional das 

unidades técnicas do TCU e a centralização da 

atividade de planejamento em uma única unida-

de, a Secretaria de Planejamento, Governança e 

Gestão (Seplan).  

Com a nova metodologia, os planos são bienais, o 

que permite maior previsibilidade e dá estabilidade 

aos trabalhos desenvolvidos, aumentando a efici-

ência geral. 

A Comissão de Coordenação Geral 

solicitou estudo com a finalidade de 

estudar e propor regras para o trata-

mento de informações pessoais nos 

documentos públicos do Tribunal, em 

conformidade com a Lei 13.709, de 

14/8/2018, denominada de Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD). 

Dada correlação dos temas, a matéria foi examina-

da pela CCG em conjunto com outro levantamento, 

contendo o resultado do mapeamento dos princi-

pais riscos que podem afetar a segurança da in-

formação no TCU e as sugestões de medidas miti-

gadoras para tratar o assunto, o qual incluía ações 

relacionadas à implementação da LGPD. 

A partir das conclusões, evidenciou-se a necessi-

dade de formatar o processo de trabalho referente 

à segurança da informação executado no Tribunal, 
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PARTICIPAÇÃO  
DO TCU  

NO MMD-TC 

O Tribunal manteve sua participação 

na Comissão de Coordenação Geral do 

Marco de Medição de Desempenho dos 

Tribunais de Contas do Brasil (MMD-TC), 

contribuindo na estruturação e imple-

mentação da certificação do processo 

desse instrumento de avaliação em 2019. 

Após a autoavaliação usando o modelo MMD-TC, 

pela primeira vez o TCU recebeu a Comissão de 

Controle de Qualidade da avaliação, composta por 

técnicos de vários tribunais de contas, que fez a 

avaliação de qualidade conforme previsto na cer-

tificação. Essa prática, conhecida internacional-

mente como peer review, é muito comum nas En-

tidades Fiscalizadoras Superiores do mundo como 

instrumento de desenvolvimento institucional. 

O resultado da aplicação do MMD no TCU revelou que 

68% dos indicadores de qualidade atingiram os níveis 4 

e 3 do modelo, cujo nível máximo é o 4, enquanto que 

20% corresponderam ao nível 2, 8% ao nível 1 e 4% não 

foram avaliados por não serem aplicáveis à realidade 

do controle externo em nível federal.  

Em 2020, o TCU contribuiu para os ajustes neces-

sários do modelo para nova rodada de aplicação 

do MMD em 2021. 

incluindo aspectos da LGPD e sua normatização. 

A partir das conclusões, evidenciou-se a necessi-

dade de formatar o processo de trabalho referente 

à segurança da informação executado no Tribunal, 

incluindo aspectos da LGPD e sua normatização. 

Com a entrada em vigor da LGPD, em 18 de setem-

bro de 2020, inicialmente, atribuiu-se à Ouvidoria 

o exercício das atividades de encarregado pelo tra-

tamento de dados pessoais, nos termos da Portaria 

TCU 142, de 25 de setembro de 2020. A próxima 

medida, em elaboração, é a Política de Privacidade 

de dados para usuários externos a ser explicitada 

no Portal do TCU. 
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POLÍTICA DE 
ACESSIBILIDADE 

NO TCU

A Política de Acessibilidade do Tribu-

nal está baseada em princípios, como 

o respeito pela dignidade inerente às 

pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, a não discriminação, a partici-

pação das pessoas com deficiência na 

sociedade, a aceitação da diversidade 

humana e a igualdade de oportunidades. 

Com o novo modelo de gestão implantado em 

2019, ficou a cargo da Segepres a responsabilidade 

de assessorar o presidente e as demais autorida-

des do Tribunal acerca da coordenação da Política 

de Acessibilidade. Nesse sentido, foi 

instituída a Assessoria para Inclusão 

e Acessibilidade, com o objetivo de 

dar maior agilidade e apoio ao desen-

volvimento de ações e atividades ati-

nentes à acessibilidade e inclusão so-

cial da pessoa com deficiência no TCU, 

visando ao incremento dos resultados. 

No atual biênio, foram promovidas di-

versas ações relacionadas à questão da 

acessibilidade pelo Tribunal e também 

pela Rede de Acessibilidade da qual o 

TCU é um dos signatários e que agrega 

também o Senado Federal, a Câmara 

dos Deputados, o Supremo Tribunal 

Federal, o Superior Tribunal de Jus-

tiça, o Tribunal Superior do Trabalho, 

o Tribunal Superior Eleitoral e o Tri-

bunal de Justiça do Distrito Federal 

e dos Territórios. Mais recentemen-

te foi promovida uma série de Webinários, com 

cinco encontros telepresenciais pelo canal oficial 

do TCU no Youtube, com o objetivo de discutir 

questões importantes relacionadas à temática da 

pessoa com deficiência. 

   Precisamos criar cri-

térios de avaliação para 

vermos o quanto se 

avançou, o que deve 

ser melhorado, o que é 

possível fazer no curto 

prazo. Não queremos 

saber quem está pior, 

mas quem está melhor. 

Precisamos ser estimu-

lados pelo desafio de 

sermos melhores”. 

Ministro José Mucio 

Monteiro, Presidente do TCU, 

no primeiro encontro da série 

de webinários promovidos 

pela Rede Acessibilidade. 

SAIBA MAIS SOBRE OS WEBINÁRIOS 
PROMOVIDOS PELA REDE 
ACESSIBILIDADE, TRANSMITIDOS PELO 
CANAL OFICIAL DO TCU NO YOUTUBE.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/noticia/%2522Rede%2520de%2520Acessibilidade%2522/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc/3/%2520?uuid=040ec980-188f-11eb-8678-31d63887234b
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REMODELAGEM 
DA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE 
APOIO A EVENTOS E 

CERIMONIAL

A partir de 2019, no tocante à realiza-

ção de eventos, destaca-se a terceiri-

zação dos postos de serviços. O novo 

modelo foi adotado a partir da con-

tratação de empresa para a realização 

desse tipo de atividade, o que ampliou 

a capacidade de resposta da área 

responsável por meio da continuidade de forne-

cimento dos produtos e serviços, com itens sob 

demanda, acrescida da  prestação de serviços de 

apoio a eventos e cerimonial sob o regime de de-

dicação de mão-de-obra (Pregão 18/2019).  Dessa 

forma, a equipe especializada da área de assesso-

ria de cerimonial pode atender às demandas das 

unidades técnicas, além do atendimento às auto-

ridades do TCU. A contratação de terceirizados 

permitiu uma redução no número de servidores 

alocados a essa atividade.  

Em 2020, devido às novas condições impostas 

pela pandemia de Covid-19, foi desenvolvido novo 

protocolo de trabalho para atendimento de reuni-

ões remotas, bem como novo fluxo de ações para 

elaboração de eventos on-line, com o objetivo de 

auxiliar as unidades na continuidade de seus traba-

lhos de maneira remota e de modo a não interrom-

per as atividades do Tribunal. A parceria das áreas 

de cerimonial, comunicação, educacional e tecno-

logia do TCU vem buscando otimizar os processos 

de trabalho, com apoio consistente e eficaz às de-

mais unidades, na realização de eventos on-line. 
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APRIMORAMENTO 
DA COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
POSSIBILITA
DIÁLOGOS COM 
DIFERENTES 
PÚBLICOS DE 
RELACIONAMENTO

COMUNICAÇÃO

PRESIDENTE MUCIO EM UM DOS ENCONTROS COM 
JORNALISTAS REALIZADOS AO DECORRER DO BIÊNIO.
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Para isso, além da sistematização de fluxos de 

trabalho, o período ficou marcado pela cria-

ção de canais de comunicação segmentados, 

pelo investimento em comunicação de relacio-

namento (com lideranças), pela promoção de 

campanhas de comunicação e por encontros 

com profissionais da imprensa, entre outras 

ações de comunicação.  

A origem da palavra “comunicação” remete 
ao significado de “tornar comum”, “dividir”, 
“compartilhar” algo. Em uma gestão que 
preza o relacionamento e o diálogo, o papel 
da comunicação é fundamental. Isso porque a 
comunicação é processo complexo constituído 
por vários elementos, como o meio, a 
mensagem, o código, o contexto, o emissor e o 
receptor. Para o TCU dialogar com diferentes 
públicos, buscou-se, portanto, no biênio 2019-
2020, aprimorar a comunicação institucional.  
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SISTEMA 
COMUNICA 

O sistema Comunica foi desenvolvido 

para racionalizar o fluxo de trabalho e 

a gestão do atendimento de demandas 

de comunicação do TCU. 

Em abril de 2019, foi ao ar o primei-

ro módulo do sistema Comunica, que 

permite gerenciar as interações com 

a imprensa. Com esse módulo, é possível saber 

os processos com maior repercussão, os veículos 

que mais buscaram o TCU e os temas mais rele-

vantes nas solicitações.  

O segundo módulo implantado é voltado à aná-

lise de pauta. Por meio dessa funcionalidade, é 

possível identificar, entre os processos que serão 

apreciados na sessão plenária, aqueles que são 

de interesse da imprensa ou que possam ser ob-

jeto de meio de divulgação pelo Tribunal. 

O terceiro módulo foi implantado em junho de 

2020. Com essa funcionalidade, é possível estabe-

lecer a relação dos julgados e sua repercussão na 

imprensa. A ferramenta permite consolidar infor-

mações das demandas relacionadas a determinado 

processo, da análise de pauta e, ainda, do esforço 

de divulgação pelo TCU. 

2019

ATENDIMENTOS 
À IMPRENSA

2020

2.064

2.009
(até 20/11/20)
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APRIMORAMENTO 
DA COMUNICAÇÃO 

DO ISC 

Com o objetivo de promover a coor-

denação de ações e recursos de co-

municação, bem como a padronização 

visual dos produtos do ISC, foi desen-

volvido o Plano de Comunicação para 

o período 2019-2020 e adotadas as 

seguintes ações: 

NEWSLETTER SEMANAL      

Enviada por e-mail aos servidores toda quarta-feira, a News do ISC 

divulga todas as ações com inscrições abertas naquele período e subs-

titui a grande quantidade de e-mails que antes era encaminhada aos 

servidores para divulgação isolada de ações e serviços educacionais.

PADRONIZAÇÃO VISUAL      

Para contribuir com a consolidação do ISC como Escola de Governo 

e aprimorar a experiência de aprendizagem dos alunos, foram desen-

volvidos padrões visuais para a identificação de ações e programas 

educacionais, diagramação de materiais instrucionais e edição de vi-

deoaulas. Esses padrões já estão vigentes e foram aplicados a todos os 

produtos e ações desenvolvidos a partir de abril de 2020.

SERVIÇOS      

Como forma de mitigar a dispersão de acesso, os serviços do ISC, fo-

ram disponibilizados no Portal de Serviços Administrativos do TCU. 
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RADAR 
UNIÃO 

Em 2020, foi criado canal de comunica-

ção interna, direcionado aos dirigentes 

e chefes de gabinete do TCU, destina-

do a oferecer conteúdo especial. Um 

dos objetivos desse envio de conteúdo 

exclusivo e diferenciado aos dirigentes 

é promover o efeito multiplicador da 

comunicação, por meio das relações interpessoais. 

Dessa maneira, a mensagem que chega pelos líde-

res ganha reforço e se complementa com as que 

chegam pelo principal veículo oficial de comunica-

ção interna, e vice-versa.  

O Radar está hospedado na plataforma Teams e foi 

a ação de comunicação que marcou o lançamento 

oficial da plataforma como canal institucional. 

O RADAR UNIÃO FOI ESTRUTURADO DA 

SEGUINTE MANEIRA:

EM PAUTA       

Conteúdo veiculado às segundas-feiras (ou 

primeiro dia útil da semana), dividido em 

subtemas/editorias sazonais, com a preten-

são de antecipar temas e posicionar o leitor 

sobre os principais acontecimentos que mar-

carão a semana corrente ou algum fato da 

semana anterior que precisa ser reforçado 

ou que não foi noticiado ou tornado público.

ALERTA INSTITUCIONAL      

Conteúdo com a finalidade de promover alinha-

mento institucional em meio a crises com ori-

gem ou com repercussão na imprensa e que 

envolvam o TCU, as autoridades ou servidores, 

ou conteúdo de impacto interno que deva ser 

direcionado aos dirigentes.

A SEMANA EM MINUTOS       

Divulgado no último dia útil da semana, a “A 

Semana em Minutos”, no formato de áudio, 

relembra as principais notícias veiculadas no 

União daquela semana.
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CANAL INSTITUCIONAL 
NO WHATSAPP 

CONEXÃO 
SENADO

Foi criado o canal institucional no 

Whatsapp para atendimento às de-

mandas internas das unidades do TCU 

e envio conteúdo por meio de listas de 

usuários. Por meio desse canal, os ser-

vidores, colaboradores e dirigentes que 

se cadastraram previamente recebem 

diariamente o União. Os dirigentes do Tribunal re-

cebem o Radar União, e entidades parceiras - em 

especial os tribunais de contas - e membros do Ce-

cap recebem informações sobre julgados relevan-

tes e eventos realizados pela Casa.

FO programa jornalístico “Conexão Se-

nado” é uma realização da Rádio Sena-

do e vai ao ar com reportagens e en-

trevistas sobre o Senado, o Brasil e o 

mundo, e com prestação de serviços, 

levando ao ar informações relevantes 

ao público. Em 2019 e 2020, o TCU teve 

espaço semanal no programa, em um total de xx 

entrevistas em que dirigentes e servidores respon-

deram a perguntas sobre atividades e temas rela-

cionados à atuação da Casa e destacaram proces-

sos relevantes apreciados pelo TCU. 

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE 
E OUÇA AS ENTREVISTAS DO 

CONEXÃO SENADO:
PORTAL.TCU.GOV.BR/IMPRENSA/

CONEXAO-SENADO/

http://portal.tcu.gov.br/imprensa/conexao-senado/
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FATOS 
FISCAIS  

COMUNICAÇÃO PARA 
LÍDERES DO TCU 

Para dar visibilidade à sociedade so-

bre a forma como o governo vem 

gerenciando e aplicando os recursos 

públicos, o TCU criou uma publicação 

específica, intitulada Fatos Fiscais, 

que apresenta, de forma detalhada 

e didática, comparativo de quanto o 

governo gastou em áreas como saúde, seguran-

ça e educação ao longo dos últimos anos, além 

dos encargos com a dívida pública.  

Em 2019, os dados extraídos da publicação Fatos 

Fiscais de 2018 foram plotados em vitrines no TCU 

e na Câmara dos Deputados.  

O Tribunal proporcionou ao seu corpo 

dirigente treinamento em comunica-

ção, em formato de palestras e deba-

tes, com o objetivo de destacar o papel 

dos líderes como porta-vozes institu-

cionais e como importantes atores na 

condução de equipes em momentos 

difíceis e de crise, como o vivido na pandemia do 

novo coronavírus. Dividida em três encontros, a 

ação contou com a participação da especialista em 

comunicação e gestão de crise Olga Curado, do 

jornalista Mauricio Junior e da fonoaudióloga Maria 

Lucia Graciano.   

CONHEÇAS
AS PUBLICAÇÕES.

APONTE A CÂMERA 
DO CELULAR PARA 

O QR CODE OU 
ACESSE:

HTTPS://PORTAL.TCU.
GOV.BR/BIBLIOTECA-

DIGITAL/FATOS-
FISCAIS-2018.HTM

2018

HTTPS://PORTAL.
TCU.GOV.BR/FATOS-

FISCAIS-2019.HTM

2019

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/fatos-fiscais-2018.htm
https://portal.tcu.gov.br/fatos-fiscais-2019.htm
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O valor estratégico da comunicação de líderes, 

a dinâmica da imprensa, a formação da opinião 

pública – construída pelas redes sociais ou pelos 

meios tradicionais de comunicação – e as condu-

tas a serem observadas quando o líder representa 

a instituição foram temas debatidos ao longo dos 

três encontros. Também foram proporcionadas di-

cas práticas para o fortalecimento da imagem ins-

titucional por meio da atuação dos líderes. 

ADEQUAÇÃO 
NORMATIVA DA 
COMUNICAÇÃO 

DO TCU 

Como medidas de racionalização e 

modernização administrativas, iden-

tificou-se a oportunidade de ade-

quação de normativos diversos da 

área de comunicação do Tribunal a 

fim de compatibilizá-los às regras de 

negócio diante do novo modelo de 

gestão implantado a partir de 2019.  

Além disso, buscou-se estabelecer diretrizes de 

comunicação de forma integrada, promovendo 

o conhecimento da atuação do TCU para esti-

mular a transparência e o aperfeiçoamento da 

gestão pública. 

Nesse sentido, foram editadas regulamentações 

referentes às seguintes matérias: 

• relacionamento dos servidores do Tribunal com a imprensa: Portaria-TCU 

328, de 4 de outubro de 2019; 

• editoração, impressão e disponibilização de publicações institucionais: Por-

taria-TCU 327, de 4 de outubro de 2019; e 

• gestão da comunicação institucional: Portaria-TCU 330, de 4 de outubro 

de 2019. 
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ENCONTROS 
COM A IMPRENSA 

ATENDIMENTOS À 
IMPRENSA

Com o objetivo de promover maior 

aproximação com a imprensa, o pre-

sidente do TCU, ministro José Mucio 

Monteiro, secretários-gerais, coorde-

nadores e secretários participaram de 

encontros com jornalistas de veículos 

nacionais e regionais. Durante esses en-

contros, que se realizaram inclusive no formato de 

café da manhã, a área técnica apresentou os tra-

balhos de destaque desenvolvidos pelo Tribunal, 

explicou as mudanças organizacionais na estrutura 

do TCU e interagiu com os jornalistas sobre assun-

tos em destaque na mídia relacionados à atuação 

desta Corte de Contas. 

O relacionamento com a imprensa também foi 

reforçado por inciativas como a simplificação do 

acesso e trânsito de jornalistas entre os prédios do 

TCU. Especificamente durante o período de tele-

trabalho e sessões telepresenciais, os atendimen-

tos continuaram e as entrevistas passaram a rea-

lizadas de forma virtual, pela plataforma Teams, 

assim como a primeira coletiva de imprensa ocor-

rida após a sessão de apreciação das contas do 

presidente da República relativas ao exercício de 

2019, com o relator, ministro Bruno Dantas. 

Entre janeiro de 2019 e 20 de novem-

bro de 2020, foram realizados 4.073 

atendimentos à imprensa e 179 acom-

panhamentos de entrevistas.

JORNALISTAS ACOMPANHAM TRANSMISSÃO 
DE UMA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DE 2019
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PRESIDENTE MUCIO EM UM DOS ENCONTROS COM 
JORNALISTAS REALIZADOS AO DECORRER DO BIÊNIO.
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O DESENVOLVIMENTO 
DE CAPACIDADES
COMO BASE SÓLIDA 
DO SUCESSO 
INSTITUCIONAL 

DESENVOLVIMENTO 
DE CAPACIDADES 
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No biênio 2019/2020, o TCU constituiu planos 

de capacitação integrados aos planos operacio-

nais das unidades, montou trilhas educacionais, 

reestruturou e requalificou o processo de licen-

ça capacitação, montou parcerias, investiu em 

oferta de pós-graduação a seus servidores, pro-

moveu eventos, entre outras ações com o pro-

pósito de desenvolver capacidades.  

Com o início da pandemia, o Instituto Serzedello 

Corrêa adaptou toda a sua grande de ações 

educacionais para a modalidade “a distância”, 

incluindo os cursos de pós-graduação que, até 

então, eram todos presencias. 

No início da gestão, o presidente José Mucio 
Monteiro, em entrevista concedida ao jornal 
interno União, declarou que “a força do 
Tribunal está nas pessoas”. Essa afirmação 
enfatiza a visão de que o Tribunal de Contas 
da União, comprometido com a excelência dos 
seus trabalhos, enxerga no seu capital humano 
uma base sólida para o sucesso institucional.
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CRIAÇÃO DOS PLANOS 
DE DESENVOLVIMENTO 
DAS UNIDADES (PDUS) 

TRAJETÓRIAS 
PROFISSIONAIS 

Os PDUs constituem plano de capaci-

tação detalhado e integrado com as 

fiscalizações previstas nos dois anos 

dos planos operacionais das unidades 

do Tribunal. Dessa forma, todas as uni-

dades da área de controle externo pas-

sarão a ter planos de capacitação indi-

vidualizados que indicarão quais as capacitações 

que seus servidores precisarão realizar para preen-

cher as lacunas de competências identificadas em 

diagnóstico e que precisarão ser preenchidas para 

potencializar a fiscalização planejada.  

Essa sistemática de planejamento, além de organi-

zar a demanda por capacitação, dá efetividade às 

ações educacionais, pois as direciona para quem 

realmente aplicará o conhecimento na prática. 

Até setembro de 2020, todas as unidades que 

compõem as três coordenações-gerais de controle 

externo finalizaram os seus PDUs. Novos planos de 

desenvolvidos serão desenhados para as demais 

unidades básicas. 

Além das capacitações voltadas ao pre-

enchimento das lacunas de competên-

cias de curto prazo, que são os PDUs, 

foram criadas também as Trajetórias 

Profissionais que são instrumentos para 

orientação e disponibilização de capa-

citações dos servidores do Tribunal nas 

principais áreas de especialização. 

As Trajetórias Profissionais possuem visão mais es-

truturante, isto é, de médio e longo prazos, para a 

capacitação do corpo técnico do Tribunal. Visam, 

entre outros objetivos, orientar o servidor a adqui-

rir as competências e as experiências profissionais 

que o Tribunal entende desejáveis.  

Assim, a trajetória possuirá um conjunto de capaci-

tações e orientações disponibilizadas em uma pla-

taforma que permitirá o aperfeiçoamento contínuo 
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de todos servidores, além de indicar os processos 

de trabalho a serem realizados para evolução na 

carreira profissional.  

Já foi produzida a Trajetória Profissional de Polí-

ticas Públicas e, até outubro de 2020, serão en-

tregues mais quatro trajetórias, nas áreas de Re-

gulação, Análise de Dados, Gestão de Pessoas, e 

Combate à Fraude e à Corrupção. 

REESTRUTURAÇÃO E 
REQUALIFICAÇÃO DO 

PROCESSO DE LICENÇA 
CAPACITAÇÃO NO 

TRIBUNAL  

Caixa de TextoPara o usufruto da licen-

ça capacitação, passou a ser permitida a 

realização de cursos apenas em escolas 

de governo, cursos de línguas em enti-

dades autorizadas para emitir certifica-

ções internacionais, pós-graduações em 

entidades bem avaliadas pelo Ministério 

da Educação e a produção de pesquisa de interesse 

da unidade. A matéria foi disciplinada por meio da 

Portaria-TCU 316, de 27 de setembro de 2019. 

Para operacionalizar esse benefício, foi implemen-

tado sistema informatizado que permite, entre ou-

tras funcionalidades, dar mais transparência às áre-

as de interesse para escolha da licença e aos temas 

priorizados pelas unidades. 

CONHEÇA OS CRITÉRIOS 
PARA O USUFRUTO DA 

LICENÇA CAPACITAÇÃO.
LEIA O CÓDIGO COM A 

CÂMERA DO SEU CELULAR 
OU ACESSE O ENDEREÇO 
HTTPS://BIT.LY/3KH3OHV

https://bit.ly/3kH3ohv
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FOMENTO À 
ESPECIALIZAÇÃO 

E À PESQUISA

MIGRAÇÃO DOS 
CURSOS PARA A 

ESCOLA VIRTUAL DE 
GOVERNO (EVG) 

Ao término do atual biênio, seis cursos 

de pós-graduações estarão concluídos 

ou com turmas já fechadas, nas áreas 

de Análise de Dados, Setor Público, Au-

ditoria Financeira, Paz e Justiça Social, 

Políticas Públicas e Regulação. 

Dessas pós-graduações, duas foram 

transformadas em ensino a distância (EAD), as 

de Políticas Públicas e a de Regulação e uma ter-

ceira em Análise Econômica do Direito está em 

desenvolvimento, com prazo de inscrições para 

o final de 2020.  

Ao todo, foram capacitados 64 servidores do 

Tribunal nesse período. A transformação das 

pós-graduações em EAD vem apresentando boa 

aceitação, haja vista a significativa participação 

no processo seletivo. 

A parceria inédita com a Escola de Ad-

ministração Pública (Enap) viabilizou, 

de forma não onerosa,  a disponibili-

zação dos cursos autoinstrucionais, os 

chamados Moocs (massive on-line open 

courses), na maior plataforma de cur-

sos on-line da administração pública, a 

Escola Virtual de Governo (EVG). Assim, todos os 

cursos migrados foram adaptados às exigências da 

plataforma, permitindo maior acesso aos cidadãos 

e aos servidores das três esferas. 

A partir de junho de 2019, foi iniciada a migração 

de dez cursos do TCU para a plataforma da EVG, 

dos quais um foi retirado para atualização. No se-

gundo semestre de 2019, após a migração, foram 

registradas 26.825 participações em cursos au-

toinstrucionais sobre obras públicas, licitações e 

contratos, sustentabilidade, Objetivos do Desen-

volvimento Sustentável, integridade pública, ges-

tão orçamentária e financeira, convênios e outros 

temas. Em 2020, com a consolidação da parceria 
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e aumento da demanda decorrente das medidas 

implementadas de teletrabalho, foram registrados, 

até o fim de outubro, 61.611 participações nos cur-

sos disponíveis na plataforma. 

O número total de participações ultrapassa 88 mil. 

Ressalta-se que os cursos, mesmo estando na pla-

taforma EVG, continuam sendo certificados pelo 

Instituto Serzedello Corrêa. 
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PORTAL DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS

A plataforma de serviços educacionais 

centraliza as informações e serviços 

disponibilizados pelo ISC para os servi-

dores do Tribunal.  

Com foco nessa atividade, foi criada 

a Secretaria Acadêmica para apoiar e 

acompanhar as demandas dos servidores frente às 

suas necessidades de capacitação. 

NOVA SISTEMÁTICA 
DE CHAMAMENTO 

DE INSTRUTORES E 
TUTORES 

Para garantir maior rotatividade de pro-

fessores na ministração das disciplinas 

oferecidas pelo ISC e com o objetivo de 

dar oportunidade aos servidores para 

disseminarem seus conhecimentos téc-

nicos e desenvolverem a competência 

de instrutor, foi desenvolvida sistemática na qual, 

após a definição da oferta dos cursos, abre-se cha-

mamento para identificar interessados em minis-

trar a capacitação. 

O processo permite avaliar o conhecimento, a ex-

periência e o interesse dos candidatos, além da 

possibilidade de atuação sem ônus para o Tribunal. 

Já foram realizados chamamentos para todos os ti-

pos de capacitações, inclusive para coordenadores 

da pós-graduação. 
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CONSELHO CIENTÍFICO 
DA REVISTA DO TCU 

A Revista do TCU, com cinquenta anos 

de criação, necessitava de aperfeiçoa-

mentos em sua governança com vistas 

a garantir uma melhor qualificação no 

Qualis da Capes, que é um sistema que 

faz a classificação da produção cientí-

fica dos programas de pós-graduação brasileiros. 

Nesse sentido, foram adotadas diversas medidas 

que aproximaram a Revista do TCU às boas prá-

ticas de revistas acadêmicas. Entre as melhorias, 

podem ser destacadas: a análise de pareceristas 

aleatórios e anônimos (blind review) e a criação do 

Conselho Científico da Revista.  

Esse conselho, que tem caráter ape-

nas consultivo, é composto por reno-

mados membros da academia e tem a 

incumbência de discutir diretrizes de 

aperfeiçoamento a serem encaminha-

dos ao Conselho Editorial da Revis-

ta, este sim, permanece com as suas 

competências deliberativas.  

    A criação do conse-

lho Científico da Revis-

ta (CCR) incrementa 

a interlocução entre o 

Tribunal, a academia 

e a sociedade, tornan-

do a publicação ainda 

mais relevante para to-

dos os públicos e per-

mitindo melhor quali-

ficação pelo Conselho 

Científico da Capes ”. 

Ministro Raimundo Carreiro, 

em comunicação realizada 

na sessão plenária de 21 de 

outubro de 2020. 

LEIA O CÓDIGO COM A 
CÂMERA DO SEU CELULAR 

OU ACESSE O ENDEREÇO 
HTTPS://BIT.LY/35JUCAW 

PARA VER AS EDIÇÕES DA 
REVISTA DO TCU.

https://bit.ly/35Jucaw 
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SEMANA DA 
PRODUTIVIDADE

Realizada no período de 27 a 31 de maio 

de 2019, a Semana da Produtividade foi 

um evento constituído de oficinas e pa-

lestras com foco em metodologias, téc-

nicas, instrumentos e ferramentas prá-

ticas para auxiliar no aumento da produtividade. 

A iniciativa foi realizada pelo TCU em parceria com 

o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoa-

mento da Câmara dos Deputados (Cefor), Instituto 

Legislativo Brasileiro do Senado Federal (ILB), Es-

cola Nacional de Administração Pública (Enap) e 

Universidade Banco Central do Brasil (UniBacen). 

Os principais números da Semana da Produtividade foram: 

• 591 participantes presenciais; 

• 90 atividades entre palestras, oficinas, mesas redondas e atividades sa-

télites; 

• 92 instituições participantes; e 

• 60 instrutores. 

SEMANA  
DE INOVAÇÃO

A 5ª Semana de Inovação ocorreu no 

período de 4 a 7 de novembro de 2019, 

com o tema “Governo para as Pesso-

as”. O evento buscou inserir a agenda 

de inovação no centro da estratégia de 
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Os principais números da 5ª Semana de 

Inovação foram: 

• 1.869 participantes presenciais; 

• 24 palestras no auditório; 

• 27 casos de inovação em governo;   

• 76 mesas redondas e oficinas; 

• 7 lançamentos de livros; 

• 200 horas de programação;  

• Mais de 150 palestrantes; 

• Mais de 100 instituições envolvidas;   

• 18.096 visualizações no YouTube; 

• 146.560 acessos à página do evento;  

• 2,1 milhões de usuários únicos alcan-

çados nas mídias sociais na sema-

na do evento; e 

• 6,2 milhões de impressões das hash-

tags oficiais nas mídias sociais na se-

mana do evento. 

governo em toda a América do Sul e, com isso, acelerar o desenvolvimento 

da região. A proposta foi identificar solução aos principais desafios do setor 

público no século XXI, colocando os servidores públicos como protagonistas 

desse processo.  

A iniciativa foi uma realização do TCU, Ministério da Economia, Escola Na-

cional de Administração Pública (Enap) e Faculdade Latino-americana de 

Ciências Sociais (Flacso), com o apoio e a participação de diversas insti-

tuições do Governo Federal, além de organismos internacionais, grupos da 

sociedade civil, e representantes do setor privado.  

Com o tema “(Re)imaginar e construir futuros”, a Semana de Inovação 2020 

reuniu 350 palestrantes renomados de vários países e 100 instituições. Ao 

todo,  houve 200 horas de discussões e reflexões, no período de 16 a 19 de 

novembro, com palestras, oficinas, mesas-redondas, cursos, sessões on-de-

mand e atrações.

OUÇA A ENTREVISTA 
CONCEDIDA À RÁDIO 
SENADO SOBRE A 5ª 

SEMANA DA INOVAÇÃO

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE: 

HTTPS://BIT.LY/3KISBYU 

https://bit.ly/3kIsBYU 
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PRINCIPAIS NÚMEROS DO ISC (2019-2020):

690 eventos educacionais 

Capacitações de 1.924 servidores do TCU (2019 e até outubro de 2020)

468  eventos internos

Ao todo, em relação às participações (servidores do TCU, servidores pú-

blicos e cidadãos) em eventos educacionais promovidos pelo ISC, entre 

2019 e outubro de 2020, foram registradas 149.875 participações
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ENTREGA DE 
FUNCIONALIDADES E 
CRIAÇÃO DE FÓRUM
OTIMIZAM 
TRABALHO 
REALIZADO EM 
GABINETES DE 
AUTORIDADES E
NA SECRETARIA
DAS SESSÕES

EFICIÊNCIA



133

BALANÇO
DE GESTÃO 1 9/20

O fórum de chefes de gabinete de autoridades, 

sob coordenação da Secretaria das Sessões, foi 

implementado com objetivo de troca de expe-

riências e informações, bem como debate de 

questões relevantes. 

Mesmo com as restrições advindas da pan-

demia em 2020, não houve qualquer parali-

sação nas atividades do Plenário do Tribunal 

ao longo do ano.  

Com foco na otimização e eficiência no 
desempenho da atividade deliberativa do 
Tribunal de Contas da União, diversas 
funcionalidades de apoio aos gabinetes de 
autoridades e às sessões do Plenário e das 
Câmaras do TCU foram entregues ao longo 
dos dois anos de gestão.  Essas soluções 
permitem o tratamento de afastamento e de 
situação de impedimento de autoridade, a 
gestão da sustentação oral, a automatização 
da elaboração de avisos e a gestão de atas do 
Colegiados do Tribunal.  
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NOVA SISTEMÁTICA DE 
PEDIDO DE VISTA EM 

SESSÃO 

EVOLUÇÃO DO 
MÓDULO DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Com a atualização do Regimento In-

terno do TCU, processada por meio 

da Resolução-TCU 310, de 22 de maio 

de 2019, foi instituída a vista coletiva 

de processo nos colegiados do Tribu-

nal, vedando a concessão de mais de um pedido 

de vista no mesmo processo, e estabelecido pra-

zo para a reinclusão do processo em pauta. Diante 

dessa importante racionalização processual, foram 

feitas implementações nos sistemas corporativos 

para contemplar os ajustes da nova sistemática. 

Foi desenvolvido módulo para tratamen-

to sistemático e concentrado de todos 

os dados do cadastro das sustentações 

orais, com nome do advogado, em nome 

de quem fará a sustentação oral, ende-

reço do e-mail para receber o convite com o link 

da sessão telepresencial, entre outras informações. 

Também foi desenvolvida operação para distribuir a 

sustentação oral automaticamente para o gabinete 

do ministro-relator. 

Além disso, está em desenvolvimento módulo que 

possibilitará a atualização automática das pautas das 

sessões colegiadas no portal do TCU com os dados 

das sustentações orais. Essa funcionalidade permiti-

rá maior controle sobre as informações de todos os 

pedidos de sustentação oral, bem como dos despa-

chos do ministro-relator e do presidente do respec-

tivo colegiado com autorização ou indeferimento da 

sustentação oral. 

LEIA MATÉRIA “NOVA 
SISTEMÁTICA DE PEDIDO 
DE VISTA DE PROCESSOS 

EM JULGAMENTO NO TCU”, 
PUBLICADA NO PORTAL TCU, 

E SAIBA MAIS SOBRE NOVA 
SISTEMÁTICA: 

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA O QR CODE 
OU ACESSE:
HTTPS://BIT.LY/3KJ6CKT  

https://bit.ly/3kJ6cKT  
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IMPLEMENTAÇÃO 
DA ASSINATURA POR 

LOGIN E SENHA PARA 
AUTORIDADES E 

APLICATIVOS MÓVEIS 

NOVA SISTEMÁTICA 
DE SORTEIO DE 

RELATORES 

Com a permissão da assinatura de de-

liberações de autoridades via login e 

senha, incluída na Resolução-TCU 233, 

de 4 de agosto de 2010, por meio da 

Resolução-TCU 307, de 13 de fevereiro 

de 2019, foram realizadas diversas alte-

rações nos sistemas corporativos para 

permitir que as autoridades do TCU 

possam ter duas opções de assinatura, via login e 

senha ou via token.  

Com isso, foi feita também a evolução do TCU Mo-

bile para permitir que ministros e procuradores as-

sinem suas deliberações por meio de dispositivos 

móveis, de forma ágil e simplificada.  ajustes da 

nova sistemática. 

Desenvolvida a partir da necessidade 

de atingir maior equilíbrio na distribui-

ção dos feitos aos ministros, a nova 

sistemática de definição de relatores 

de processos, prescrita pela Resolu-

ção-TCU 298, de 8 de agosto de 2018, 

e Portaria-TCU 304, de 19 de outubro 

de 2018, baseia-se no modelo aleatório de sor-

teio dos processos e na modulação das probabi-

lidades de cada ministro ser sorteado conforme 

o histórico de distribuição dos autos. Firmada na 

imprevisibilidade do resultado e no equilíbrio na 

repartição dos processos, a adoção desse siste-

ma de sorteio visa maior transparência e confia-

bilidade, assim como equilíbrio na carga de tra-

balho entre as autoridades.  
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EVOLUÇÃO NO 
SISTEMA DE 

DETECÇÃO DE ERROS 
MATERIAIS 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
NOVA SISTEMÁTICA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE 
PROCESSOS NO MPTCU 

AUTOMATIZAÇÃO 
DA GERAÇÃO E DA 

ADMINISTRAÇÃO DAS 
ATAS DAS SESSÕES 

COLEGIADAS 

O Sistema de detecção de erros mate-

riais (Detecta) é utilizado para fazer ve-

rificações em textos de acórdãos com 

base em regras predefinidas e emitir 

alertas quando detectados potenciais 

erros materiais presentes. 

O sistema está em constante evolu-

ção, sendo as implementações mais 

recentes a emissão de alertas quando há proces-

so pautado com proposta de apreciação de ato 

sujeito a registro de servidor da Agência Brasi-

leira de Inteligência (Abin), possibilitando assim 

ocultar informações sobre seu nome e CPF, bem 

como o módulo desenvolvido para detecção de 

inconsistência em acórdão que aprecia recursos 

interpostos em face de deliberação do TCU. Com 

essa tecnologia, busca-se minimizar custos e mi-

tigar riscos relacionados ao trâmite processual e 

à imagem institucional. 

Foram implementadas novas regras 

na distribuição automática de proces-

sos do MPTCU, por meio do e-TCU/MP. 

Nessa nova sistemática, o sorteio leva 

em consideração casos em que os pro-

curadores foram autores da represen-

tação que deu origem à autuação do 

processo, de forma a garantir a isonomia e trans-

parência do processo. 

Foi desenvolvida funcionalidade para 

geração automática das atas das ses-

sões colegiadas do TCU, com o corpo 

da ata e os acórdãos. Além disso, en-

contra-se em desenvolvimento módulo 

que integrará em um único repositório 

todas as atas das sessões passadas e 

permitirá melhor gestão desses docu-

mentos, os quais alimentam a base de pesquisa do 

Portal do Tribunal e a página das sessões colegiadas. 
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EVOLUÇÕES NO 
SISTEMA DE APOIO, 
GERENCIAMENTO E 

ASSESSORAMENTO ÀS 
SESSÕES (SAGAS)

PÁGINAS DAS SESSÕES 
COLEGIADAS 

Novos módulos foram implementados 

para dar mais agilidade e transparência 

aos registros e controles das sessões 

do Tribunal e permitir análises informa-

tizadas. Houve ganhos significativos de 

segurança das informações e tratamen-

to digital do processo de trabalho. Entre as princi-

pais melhorias do Sagas, cabe destacar:

Nova ferramenta permitiu o agrupa-

mento de todas as informações refe-

rentes a cada sessão. A página facilita 

a o trabalho de quem não pôde com-

parecer ao Plenário ou assistir à trans-

missão ao vivo, e, também, de quem deseja rever 

a votação de um processo ou o entendimento de 

algum dos ministros.  

Também são disponibilizadas sessões com even-

tos históricos, tais como alterações de regimento, 

posses de ministros etc, o que constitui um grande 

memorial dos julgamentos do Tribunal.  

• implantação dos módulos de portarias e ofícios no Gabinete da Presidên-

cia (Gabpres), Gabinete de Apoio Estratégico (Gapes) e Corregedoria;

• gestão de afastamentos e substituições dos membros do Ministério Pú-

blico junto ao TCU (MPTCU) em módulo já existente para os ministros;

• geração automática de termos de Sessões Colegiadas (pedidos de vista 

e transferências de pauta);

• implantação de novo módulo de despachos;

• integração da autuação de recursos e representações do MPTCU ao e-T-

CU/MPTCU;

• inclusão de pronunciamentos de representantes do MPTCU em Sessões 

Colegiadas de forma integrada; e

• integração do módulo de afastamentos de autoridades com o Sistema de 

Gestão de Recursos Humanos (GRH).
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O TCU CADA
VEZ MAIS
PRÓXIMO
DO CIDADÃO

TRANSPARÊNCIA E 
PARTICIPAÇÃO  
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Conheça as medidas adotadas pelo TCU duran-

te a gestão para aproximar o TCU do cidadão.  

A participação do cidadão na gestão pública 
fortalece a democracia, fomenta o debate na 
esfera pública e promove o controle social. 
Consciente disso, o Tribunal de Contas da 
União desenvolveu novas funcionalidades, 
aprimorou as já existentes, e ampliou e 
facilitou ainda mais o acesso à informação.
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SUPERAPP 
TCU 

O novo aplicativo do TCU utiliza o con-

ceito de Superapp, que consiste na in-

tegração de diversos serviços em uma 

única ferramenta.

Disponibiliza, atualmente, acesso aos seguintes serviços digitais oferecidos 

pelo Tribunal:

• Sessões – Pautas, vídeos e atas das Sessões Colegiadas; 

• TV TCU - Produções exibidas no canal do TCU no YouTube; 

• Manifestações - Envio e acompanhamento de manifestações junto a Ou-

vidoria do TCU; 

• Push de Processos - Notificações sobre atualização em processos de in-

teresse do usuário; 

• Vista Processual - Acesso aos autos dos processos em que o usuário pos-

sua credenciamento; e 

• Zello - Assistente virtual do TCU

• 60 instrutores. 
LEIA MATÉRIA “TCU NA 

PALMA DA MÃO: CONHEÇA 
O SUPERAPP TCU MOBILE”, 

PUBLICADA NO PORTAL TCU:

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA O

QR CODE OU ACESSE:
HTTPS://BIT.LY/3ECJW3L 

https://bit.ly/3ecJw3l 
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TCU EM 
NÚMEROS 

O espaço “TCU em números” no portal 

TCU foi criado para apresentar aos ci-

dadãos, de forma simples e rápida, os 

principais resultados da atuação do Tri-

bunal. A atualização é realizada a partir 

dos dados dos Relatórios de Atividades e, entre as 

principais informações que apresenta, estão o be-

nefício financeiro das ações de controle, a quanti-

dade de acórdãos proferidos e de atos de pessoal 

apreciados, assim como de fiscalizações realizadas.  

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA O QR 

CODE OU ACESSE:
HTTPS://PORTAL.TCU.GOV.

BR/TCU-EM-NUMEROS/

https://portal.tcu.gov.br/tcu-em-numeros/
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CARTA DE SERVIÇOS 
AO CIDADÃO 

Buscando uma maior aproximação com 

os diversos usuários dos serviços do 

TCU, como jurisdicionados, gestores 

públicos, membros da academia e cida-

dãos, foi disponibilizada, em 2019, uma nova Carta 

de Serviços no Portal TCU. 

Assim, além de possibilitar o acesso rápido aos 

serviços prestados à sociedade e indicar os canais 

apropriados para que as demandas possam ser 

adequadamente encaminhadas e processadas em 

tempo razoável, a nova carta permite dar visibili-

dade e transparência à gestão do TCU. 

A nova carta traz o conceito “todos os serviços 

em um só lugar”. O objetivo é oferecer, de forma 

rápida e fácil, os serviços prestados pelo TCU em 

uma única página, de forma agrupada nas seguin-

tes categorias: 

• Serviços processuais; 

• Certidões; 

• Sessões, jurisprudência e normativos; 

• Serviços de comunicação e informação; 

• Educação, cultura e eventos; 

• Transparência; 

• Serviços de apoio ao cidadão. 60 instrutores. 

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE: 

HTTPS://BIT.LY/3OG6OU0 

LEIA MATÉRIA “CONHEÇA A 
NOVA CARTA DE SERVIÇOS 

AO USUÁRIO DO TCU”, 
PUBLICADA NO PORTAL TCU:

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE: 
HTTPS://PORTAL.TCU.GOV.BR/

CARTA-DE-SERVICOS/

https://bit.ly/3oG6OU0 
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/
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TRANSPARÊNCIA 
EDUCACIONAL 

No intuito de aperfeiçoar a atividade de 

transparência administrativa dos ser-

viços e atividades desenvolvidos pelo 

ISC, foram criados e disponibilizados 

diversos painéis com informações do Instituto, ca-

bendo destacar as seguintes iniciativas: 

• calendário eletrônico das atividades educacionais (acesse em: ht-
tps: //bit.ly/3mvIEcW), possibilitando o acompanhamento de 

eventos realizados e previstos, de maneira fácil e acessível para 

todo e qualquer interessado; 

• lista dos nomes e das ações educacionais previstas nas licenças capa-

citações dos servidores ;  

• quantidade de pessoas atuando no Instituto: auditores, técnicos, ter-

ceirizados e estagiários;  

• quantidade e lista de cursos promovidos; 

• lista de instrutores com e sem remuneração;  

• lista dos órgãos públicos que solicitaram empréstimos de sala e do 

auditório; e 

• orçamento do Instituto Serzedello Corrêa nos últimos anos. 

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE: 

HTTPS://BIT.LY/31ZYGLQ 

ACESSE A PÁGINA 
DE TRANSPARÊNCIA 

DO INSTITUTO 
SERZEDELLO CORRÊA: 

https://bit.ly/3mvIEcW
https://bit.ly/3mvIEcW
https://bit.ly/31ZyglQ 
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PROTOCOLO 
DIGITAL 

NOVO SERVIÇO 
DE ASSINATURA 

DE CONTEÚDO DO 
PORTAL DO TCU

Os documentos a serem protocolados 

junto ao TCU, quando não forem enca-

minhados por meio da plataforma Co-

necta-TCU, agora podem ser encami-

nhados por meio do serviço de protocolo digital, 

disponível no Portal do TCU.  

O comprovante da entrega, com o número de pro-

tocolo gerado, data e horário de recebimento e 

identificação do remetente e do destinatário, en-

tre outras informações, será expedido automati-

camente, e o documento, quando for o caso, será 

associado ao processo ou ao serviço desejado sem 

a necessidade de intermediações operacionais.  

Caixa de TextoFoi reformulada a so-

lução de notificações de recebimento 

de conteúdo do Tribunal, a qual per-

mite ao público em geral assinar para 

receber novidades publicadas no por-

tal TCU que forem do seu interesse. 

O novo serviço de assinatura de con-

teúdo foi repensado  com as melho-

res práticas tecnológicas vigentes, incluiu novos 

temas e conteúdos, inclusive relativos a eventos 

promovidos pelo TCU. 

A pessoa que se inscreve no serviço recebe 

um e-mail diário com as publicações ou matérias 

mais recentes sobre os seus temas de maior in-

teresse. São oito opções para acompanhamento: 

SAIBA MAIS SOBRE O 
PROTOCOLO DIGITAL:

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA 

 QR CODE OU ACESSE
HTTPS://BIT.LY/2HN2ZFU

https://bit.ly/2HN2zFu
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atas das sessões, boletim de jurisprudência, bole-

tim de pessoal, informativos de licitações e con-

tratos, notícias, normativos, pautas das sessões e 

publicações institucionais. 

Em notícias e em publicações institucionais, 

é possível selecionar os temas de maior in-

teresse, como administração pública, saúde, 

previdência social, transporte, educação e 

cultura, por exemplo. O serviço de assinatura 

de conteúdo foi criado há cerca de 10 anos e 

conta atualmente com mais de 31 mil pesso-

as cadastradas. 

    O acesso à informa-

ção é um dos pilares da 

democracia. O cidadão 

bem informado tem 

melhores condições de 

conhecer e acessar di-

reitos essenciais, forta-

lecendo a capacidade 

dos indivíduos de par-

ticipar de modo efetivo 

na tomada de decisões 

que os afetam”. 

Ministro José Mucio Monteiro, 

Presidente do TCU, na ocasião 

de lançamento do novo serviço 

de assinatura do portal, em 

outubro de 2020. 

LEIA MATÉRIA “JÁ CONHECE 
O NOVO SERVIÇO DE 

ASSINATURA DE CONTEÚDO 
DO PORTAL DO TCU?”:

APONTE A CÂMERA DO 
CELULAR PARA O

QR CODE OU ACESSE:
HTTPS://BIT.LY/3KKAX0N 

https://bit.ly/3kKax0n 
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MELHORIAS 
NO PORTAL  

TCU CIDADÃO 

A homepage do portal Cidadão foi apri-

morada, com a implementação de fun-

cionalidades para agilizar, por exemplo, 

o acesso a demandas processuais por 

meio da inclusão do botão de acesso 

direto à plataforma “Conecta TCU”, 

disponibilização de consulta proces-

sual por número de protocolo de documentos e a 

remoção e o redimensionamento de elementos vi-

suais para melhor aproveitamento da página. Tudo 

isso permitiu abrigar maior quantidade de informa-

ção no primeiro contato com a tela. 

LEIA MATÉRIA “PORTAL DO TCU É 
MODERNIZADO PARA MELHORAR 

INTERAÇÃO COM O USUÁRIO”, 
PUBLICADA NO PORTAL TCU:

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE: 

HTTPS://BIT.LY/3MDVCPI 

https://bit.ly/3mDVCpi 
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TRANSPARÊNCIA 
ATIVA DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS 
PARA O PÚBLICO 

EXTERNO

ACESSIBILIDADE DO 
PORTAL DO TCU 

Foi disponibilizada a consulta aos pro-

cessos administrativos não sigilosos do 

Tribunal por parte do público externo. 

O usuário externo, por meio da Pesqui-

sa Integrada do Portal do TCU, pode ter 

acesso aos dados de identificação do 

processo, tais como assunto, movimen-

tações, unidade responsável, interessados e suas 

peças processuais, sem, entretanto, possibilidade 

de acesso ao teor dessas peças. 

Essa medida aperfeiçoa a transparência adminis-

trativa pois permite ao cidadão identificar proces-

sos por meio de busca por palavras ou número 

processual e acompanhar as movimentações do 

processo no âmbito do Tribunal.  

O Portal TCU tem nível de acessibilida-

de classificado como AA. Em março de 

2019, foi aplicado um teste de acessibi-

lidade do Portal TCU, cujos resultados 

levaram à definição de tarefas cuja im-

plementação poderá levar à evolução do nível de 

acessibilidade do portal para AAA, o nível máximo. 



148

PESQUISA INTEGRADA 
DO TCU 

A plataforma de Pesquisa Integrada do 

TCU permite buscar termos e expres-

sões simultaneamente em diversas bases 

e obter resultados categorizados em se-

gundos.  

Os resultados encontrados disponíveis são apresen-

tados simultaneamente, incluindo acórdãos, peças 

públicas de processos, atos normativos e matérias 

do Boletim do TCU, entre outras bases de dados. 

Ao iniciar a digitação no campo de busca, a plata-

forma de pesquisa integrada sugere bases de dados 

mais prováveis para localizar o termo desejado. O 

usuário pode optar por todas as bases ou aproveitar 

a sugestão da plataforma, em uma base específica. 

Na pesquisa especializada por base, é possível utili-

zar operadores e salvar e recuperar o histórico.  

A plataforma de Pesquisa Integrada incorpora con-

ceitos modernos de usabilidade e acessibilidade e foi 

desenvolvida com as tecnologias mais sofisticadas, 

utilizadas por grandes empresas globais
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NOVOS  
HOTSITES 

Como vistas a apoiar a divulgação de 

eventos, iniciativas e temas de comu-

nidades internacionais sob presidência 

do TCU, foram implementados os se-

guintes hotsites: 

CCC\OLACEFS CECAP

COMTEMA\OLACEFS BRASIL DIGITAL

ENERGIAS RENOVÁVEIS RELATÓRIO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

REDE DE CONTROLE DA 
GESTÃO PÚBLICA

https://portal.tcu.gov.br/ccc/
https://portal.tcu.gov.br/cecap/
https://portal.tcu.gov.br/comtema/
https://tcucloud.sharepoint.com/teams/Reconhe-Ser
https://portal.tcu.gov.br/energia-eletrica/energias-renovaveis/energia-renovavel.htm
Relatório de Políticas Públicas - https://portal.tcu.gov.br/relatorio-de-politicas/
http://www.rededecontrole.gov.br/
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NOVO 
SISOUV 

RELACIONAMENTO 
COM OUVIDORIAS 

EXTERNAS

O SisOuv é o sistema utilizado pela 

Ouvidoria do TCU, por meio do qual é 

possível ao cidadão entrar em conta-

to com o Tribunal, seja para fazer elo-

gio, reclamação, sugestão, solicitação 

de informações amparadas pela Lei de Acesso à 

Informação ou relatar alguma irregularidade da 

qual tenha notícia.  

A nova versão dessa ferramenta trará inúmeras 

facilidades, entre as quais o log integrado com o 

Portal do Tribunal, aprimorando a proteção aos da-

dos do cidadão. No entanto, o maior ganho se re-

fere à associação do SisOuv a diversos sistemas do 

Tribunal, de modo a colecionar informações sobre 

fatos relatados como irregulares de maneira rápi-

da e sistematizada. Essa funcionalidade permitirá 

encaminhar à unidade responsável dados e infor-

mações sistematizados sobre o relatado, de modo 

a contribuir para a seleção e a priorização de ações 

pelo controle externo e melhorias em processos 

de trabalho e induzir o controle social por meio de 

aprimoramento de feedback ao cidadão. 

Com foco no fortalecimento do contro-

le social, iniciou-se projeto para integrar 

as ouvidorias públicas com o objetivo 

de dar mais celeridade no atendimento 

ao cidadão. 

Nesse sentido, foi desenhado processo de traba-

lho com outras unidades de ouvidorias da Admi-

nistração Pública Federal, por meio do qual, mani-

festações ingressadas na ouvidoria do TCU sobre 

questões afetas a esses órgãos e entidades serão 

compartilhadas para que seja dado tratamento 
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nessas unidades. A iniciativa permite, inclusive, 

que o ente verifique a existência de demanda de 

igual teor, eliminando duplicidade de esforços. 

O projeto foi desenvolvido de modo piloto, es-

tendendo-se a seis ouvidorias da Administração 

Pública, com o propósito de a validar a sistemáti-

ca. Em 2019 e 2020, foram compartilhadas quase 

250 manifestações.  

Essa iniciativa demonstrou capacidade em promo-

ver mudanças necessárias em busca da eficiência 

tão desejada, devendo ser ampliada, uma vez que 

os resultados demonstraram tratar-se de ferramen-

ta importante para que o tribunal continue atuan-

do ainda mais fortemente no cumprimento de sua 

missão, bem como no estímulo ao controle social e 

à transparência pública. 
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INTEGRAÇÃO DO 
CENTRO CULTURAL 

COM AS ATIVIDADES 
DE CONTROLE 

Na área cultural, ocorreu a integração 

das exposições e das mostras artísticas 

às atividades e aos temas vinculados ao 

controle externo. Dessa forma, as ex-

posições do Museu do TCU e do Espa-

ço Cultural Marcantonio Vilaça (ECMV) 

passaram a possuir narrativas relacio-

nadas aos Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável (ODS).  

Caixa de TextoPor abrangerem questões de de-

senvolvimento social e econômico, incluindo 

pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento 

global, igualdade de gênero, água, justiça social, 

entre outros, há vinculação desses temas aos ob-

jetos das fiscalizações do Tribunal.  

A título de exemplo, a exposição atual do Museu inti-

tulada “Percursos da Saúde no Brasil: a contribuição 

do TCU” apresenta um percurso pela história e a es-

trutura da saúde brasileira, com destaque para o im-

pacto que fiscalizações feitas pelo Tribunal tiveram 

sobre a saúde no país.  

As oito exposições vencedoras do Concurso de Pro-

jetos de Exposições Culturais para a Galeria Marcan-

tonio Vilaça terão correlação com um ou mais ODS. 

Dessa forma, buscou-se aumentar o senso de perten-

cimento dos servidores em relação ao Centro Cultu-

ral, facilitar a compreensão pelos cidadãos do papel 

do Tribunal e aproximar a sociedade do TCU.

COM O FECHAMENTO DOS 
CENTROS CULTURAIS EM 

FUNÇÃO DA PANDEMIA DE 
COVID-19, TORNOU-SE NE-
CESSÁRIO PENSAR EM NO-

VAS FORMAS DE EXPOR 
E DE SE APROXIMAR DOS 
SERVIDORES E DA SOCIE-

DADE. FOI ASSIM QUE O 
CENTRO CULTURAL TCU 

IDEALIZOU SUA PRIMEIRA 
EXPOSIÇÃO VIRTUAL.

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE: 
HTTPS://PORTAL.TCU.GOV.BR/
PERCURSOS-DA-SAUDE/

https://portal.tcu.gov.br/percursos-da-saude/
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AMPLIAÇÃO DA 
UTILIZAÇÃO DE 
REDES SOCIAIS 

Em julho de 2019, foi criado o perfil ofi-

cial do TCU no Instagram. Desde a cria-

ção, foram 149 posts foram publicados.  

Entre 2019 e junho de 2020, foram pu-

blicados 410 posts no Twitter do Tribu-

nal, 377 no Facebook e 294 no Linkedin.  

71,8 mil  
seguidores 

64,6 mil 
pessoas que curtiram a página

118,3 mil

31,6 mil 

30 mil

34,4 mil

Número de 

seguidores:

* NÚMEROS ATÉ 3 DE NOVEMBRO DE 2020.
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O USO DE
TECNOLOGIAS 
EMERGENTES 
NO TCU

TECNOLOGIAS 
EMERGENTES 



157

BALANÇO
DE GESTÃO 1 9/20

O incentivo à inovação e um quadro de excelên-

cia de servidores e colaboradores de Tecnolo-

gia da Informação e Comunicação compõem a 

fórmula que possibilita a utilização dessas tec-

nologias,  que têm alta probabilidade de causar 

disrupções na forma de se exercer o controle 

externo em um futuro não muito distante.   

Assistente virtual, robôs, ferramentas 
colaborativas, mineração de textos com uso de 
inteligência artificial, utilização de blockchain 
para transferência de dados. Tecnologias 
do futuro? Não, esses são exemplos de 
tecnologias emergentes que já são realidade e 
estão em uso no Tribunal de Contas da União.  
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CHATBOTS 
DO TCU 

O Zello é o assistente virtual do TCU, 

um robô baseado em inteligência arti-

ficial, que interage com o cidadão por 

meio de mensagens de texto no Twit-

ter e no WhatsApp, prestando infor-

mações a respeito da atuação da Corte 

de Contas, como consulta a processos 

e emissão de certidões. Foi criado em 

2018 com o objetivo de facilitar o con-

tato entre os cidadãos e o Tribunal e auxiliar no 

acesso à lista de gestores públicos com contas jul-

gadas irregulares, durante as eleições. 

O chatbo Zello disponibiliza a emissão de certidões 

do TCU pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. 

De forma simples e rápida, o interessado deve ape-

nas escolher o tipo de certidão, informar o CPF ou 

CNPJ do interessado e o Zello envia o arquivo por 

email. Como alternativa ao email, o Zello informa 

um link para download da certidão. Para isso, bas-

ta salvar o número no celular (61 3527-2000), abrir 

o Whatsapp e começar a conversar com o chatbot. 

No futuro, o Zello será um hub de informações e 

serviços digitais do TCU, para usuários internos e 

externos. O chatbot está sendo treinado para am-

pliar seu repertório de comunicação e ser capaz de 

responder perguntas sobre processos, acórdãos e 

fiscalizações, em novos canais de comunicação. O 

seu uso trará grande impacto no setor de relacio-

namento com o cliente/cidadão no âmbito do TCU.  

SAIBA MAIS SOBRE O ZELLO 
COM MATÉRIAS PUBLICADAS 

NO PORTAL TCU:
CHATBOT DO TCU FORNECE 

CERTIDÕES PELO WHATSAPP
(HTTPS://BIT.LY/382ANJL)

PRESIDENTE DO TCU 
ENTREGA AO PRESIDENTE 

DO TSE A LISTA DOS 
GESTORES COM CONTAS 
JULGADAS IRREGULARES 

(HTTPS://BIT.LY/3KKTBQU)

https://bit.ly/382AnJL
https://bit.ly/3kKTBqu
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Aproveitando essa tecnologia, a Ouvidoria se 

uniu à fase de teste para implementar perguntas 

frequentes dos cidadão que busca contato por 

meio do telefone (0800-644-1500) ou por meio 

da página da Ouvidoria no Portal TCU. Com esse 

dispositivo, busca-se reduzir o tempo de atendi-

mento a manifestações. 

Para melhor atender as demandas encaminhadas 

à Ouvidoria, foi implementando ainda Chatbot de 

Vocabulário de Controle Externo (VCE), que pos-

sibilita padronizar o tratamento de informações e 

conferir maior agilidade e precisão na recuperação 

de conteúdos presentes nos diversos sistemas de 

informação do tribunal. 
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AQUISIÇÃO DE 
FERRAMENTAS DE 

COLABORAÇÃO

MELHORIA DOS 
SERVIÇOS DE 

TELECONFERÊNCIA 
– PLATAFORMA 

MICROSOFT TEAMS 

Com o objetivo de incrementar o traba-

lho colaborativo e aumentar a integra-

ção entre as equipes, em dezembro de 

2019 foram adquiridas 3.300 licenças 

do pacote Microsoft Office 365. 

A atualização desses softwares de pro-

dutividade (produção de documentos, mensageria, 

etc.) permite que os usuários utilizem o ambiente 

em nuvem e, por consequência, possam usufruir 

de funcionalidades de compartilhamento e acesso 

fora da Rede TCU.  Adicionalmente, foram adqui-

ridas licenças de software complementares para 

aprimorar a segurança da informação e reduzir os 

riscos de acesso indevido aos dados.  A aquisição 

envolveu recursos de aproximadamente R$ 9 mi-

lhões e permitirá o uso até dezembro de 2022.  

Associado ao aprimoramento das ferra-

mentas de colaboração, a partir de fe-

vereiro de 2020, investiu-se na implan-

tação da solução de videoconferência 

Microsoft Teams para permitir que as 

equipes do TCU pudessem interagir 

por meio de videochamadas, alcançan-

do servidores, colaboradores e partici-

pantes externos ao TCU sem qualquer restrição.   

Essa mesma solução foi utilizada para atender às 

Sessões Telepresenciais do TCU durante o período 

de afastamento social imposto pela pandemia de Co-

vid-19, permitindo que o debate nos julgamentos de 

processos, assim como o exercício das defesas orais, 

pudesse ocorrer apesar do distanciamento. Também 

passaram a se utilizar dessas ferramentas as áreas 

responsáveis pela organização de eventos e confe-

rências, com aplicação expressiva em eventos rela-

cionados às áreas de controle externo, de gestão de 

pessoas, bem como nas ações educacionais e intera-

ções com outras organizações. 
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SERVIÇO COGNITIVO 
DE CLASSIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTOS EM TCES 
(CLADOP) 

MINERAÇÃO DE 
TEXTOS COM USO 
DE INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL NOS 
PROCESSOS 

DA LAVA JATO 

ASSISTENTE 
CONJUR 

Serviço de classificação de peças de 

TCEs com base no conteúdo e nome 

do arquivo, incorporando versões mais 

avançadas de algoritmos de OCR e al-

goritmos de classificação. 

Com o propósito de extrair valor dos 

dados e gerar inteligência para subsi-

diar ações de controle, foi desenvolvi-

da versão preliminar de aplicação para 

processar dados não estruturados e 

identificar relacionamentos entre pes-

soas físicas e jurídicas em processos ju-

diciais da Operação Lava Jato. 

O Assistente Conjur é uma solução 

de auxílio ao auditor da Conjur na 

construção de pareceres jurídicos. A 

finalidade é aumentar a eficiência da 

construção do parecer pelo auditor, 

em especial para assuntos e ativida-

des mais repetitivas. 

O sistema, com base no número do pro-

cesso da Conjur, lê algumas peças, tais 

como petição, ofício, decisão, relaciona 

esses textos com os tópicos existentes na base de 

conhecimento. A ferramenta sugere os tópicos, e 

o auditor monta a estrutura de argumentação do 

parecer. Ao final, gera-se uma minuta para que o 

auditor produza o texto final. O assistente eletrô-

nico também oferece a funcionalidade de geração 

de síntese de texto a partir da petição. 
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IMPLANTAÇÃO 
DE VoIP 

OTIMIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DA REDE 
TCU NOS ESTADOS 

Neste biênio, foi substituída a solução a 

rede de telefonia do Tribunal em Bra-

sília, no Distrito Federal.  O sistema an-

terior utilizava tecnologia ultrapassada, 

não permitia a expansão de ramais e 

apresentava riscos de indisponibilidade.  

Foram trocados a central telefônica (PABX) e mais 

de dois mil aparelhos telefônicos da Sede, Anexos 

e ISC, possibilitando ampliar o atendimento de no-

vos ramais e oferecer serviços típicos da tecnolo-

gia VoIP, a exemplo da utilização de aplicativos 

integrados à telefonia e o uso dos ramais fora das 

dependências do TCU. 

A implantação do novo modelo de ges-

tão e a consequente vinculação técnica 

dos servidores às secretarias do TCU 

em Brasília possibilitou a redução do 

investimento em equipamentos e licen-

ciamento de software nas secretarias 

nos estados.   

Em janeiro de 2020, houve a migração de servi-

ços de backup e armazenamento de dados visando 

concentrar o investimento em equipamentos cen-

trais na Sede.  Foi providenciada também a insta-

lação de links de comunicação diretamente com a 

Internet nas secretarias nos estados, adotando-se 

tecnologia de rede inovadora (SD-WAN), de modo 

a aprimorar a disponibilidade da Rede TCU nessas 

localidades e reduzir o nível de dependência da co-

nexão com rede de dados em Brasília. 
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MELHORIA DA 
INFRAESTRUTURA 

DE PROVIMENTO DA 
DADOS  

AQUISIÇÃO DE NOVOS 
EQUIPAMENTOS 

Foram aprimoradas as soluções que 

dão suporte ao provimento de dados 

para o exercício do Controle Externo 

por intermédio do Laboratório de Infor-

mações de Controle (LabContas). 

Além da melhoria dos processos de au-

tomatização das cargas de dados e do incremento 

de aspectos de segurança, em abril de 2020 foram 

entregues painéis de monitoramento que permi-

tem ao usuário das bases de dados ter melhores 

informações sobre a atualização e disponibilidade 

desses repositórios.  Em parceria com a Receita Fe-

deral e Dataprev, em fevereiro de 2020 adotou-se 

a tecnologia inovadora de blockchain para transfe-

rência de dados relativos aos cadastros de CPF. 

O parque instalado de desktops e note-

books no TCU é de aproximadamente 

de 3.500 equipamentos.   

Atualmente, 70% desses possuem mais 

de 4 anos de uso e encontram-se com o 

período de garantia do fornecedor ex-

pirada e, embora não apresentem taxa elevada de 

defeitos, se faz necessária a substituição para que a 

produtividade das equipes não seja afetada.   

A substituição desses equipamentos será realizada 

após a finalização de processo de contratação em 

curso quando será também viabilizado maior inves-

timento em notebooks para que os servidores em 

trabalho à distância possam dispor de equipamen-

tos totalmente adequados a essa nova realidade de 

trabalho ora nas dependências do TCU ora em am-

biente residencial. 
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APRIMORAMENTO DA 
DISPONIBILIDADE DOS 

SISTEMAS 

NOVA 
INFRAESTRUTURA DE 

AUTENTICAÇÃO 

A dependência de sistemas de in-

formação para o funcionamento do 

Tribunal segue a característica das 

demais instituições modernas e os re-

quisitos de disponibilidade são cada 

vez mais exigentes.  

Nessa perspectiva, a área de tecnologia do TCU 

vem adotando as mais modernas tecnologias de 

arquitetura de sistemas com ambientes redundan-

tes, uso de computação em nuvem e tecnologia 

de contêineres (docker), que proporciona melho-

ria de desempenho, com maior isolamento, esca-

labilidade e portabilidade. Para suportar a com-

plexidade desses ambientes, serão contratados no 

segundo semestre de 2020 ferramentas e serviços 

de monitoramento integrado da infraestrutura e 

do desempenho das aplicações que permitem mo-

nitoramento preventivo e, consequentemente, re-

dução do risco de indisponibilidade e de quedas 

de performance.  

Uma nova solução de autenticação foi 

incorporada à infraestrutura de segu-

rança das aplicações. O uso de token 

JWT foi escolhido, por ser um meca-

nismo seguro de transferência de da-

dos de autenticação baseado em al-

goritmos de criptografia, com o uso de chaves 

públicas e privadas.  

A solução oferece maior proteção contra ataques 

e maior rastreabilidade em caso de incidentes de 

segurança e permite que somente usuários au-

tenticados acessem os sistemas do TCU de forma 

segura. Isto se dá pela integração desta solução 

com o já existente Sistema Integrado de Geren-

ciamento de Acessos (Siga). 
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MECANISMO DE 
MÚLTIPLOS FATORES 

DE AUTENTICAÇÃO

Foi disponibilizado novo mecanismo 

no Siga para permitir autenticação 

com dois fatores (senha e token gera-

do no celular).  

O mecanismo proporciona maior se-

gurança para os usuários com a atua-

lização de novos fatores de autentica-

ção do TCU. 
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TCU
ESTREITA A 
COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL  

RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 
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Foi no âmbito desse intercâmbio, por exem-

plo, que se desenvolveram as metodologias 

de auditoria operacional e financeira, o con-

trole das privatizações e das agências regula-

doras e as bases de dados para utilização em 

fiscalizações e o referencial de governança 

para o setor público. Ao incorporar as melho-

res práticas internacionais e liderar importan-

tes foros de debates sobre temas vinculados 

ao controle externo, o Tribunal se consolida 

como instituição de referência. 

Por intermédio da cooperação internacional, 
o TCU busca melhorar seus produtos, 
processos de trabalho e fortalecer sua 
estrutura organizacional. O relacionamento 
do Tribunal com organismos internacionais 
e outras entidades de fiscalização superior 
congêneres propicia resultados como novas 
capacidades profissionais, técnicas na área 
do controle e inovações. 
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RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 

O TCU é o vice-presidente da Organização In-

ternacional de Entidades Fiscalizadoras Supe-

riores (Intosai), para o período de 2019 a 2022, 

e preside desde 2017 o Comitê de Normas 

Profissionais dessa entidade (PSC), bem como 

participa de diversos grupos de trabalho glo-

bais sobre temas como auditoria ambiental, 

tecnologia da informação, análise de dados e 

combate à corrupção.  

Além disso, o Tribunal está à frente, até 2022, 

do Comitê de Criação de Capacidades (CCC), 

e, até 2021, da Comissão Técnica Especial de 

Meio-Ambiente (Comtema) da Organização 

Latino-americana e do Caribe das EFS (Olace-

fs), exercendo ainda a função de Secretário-

-geral da Organização das Instituições Supe-

riores de Controle da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (OISC/CPLP). Esse pa-

pel de liderança tem beneficiado diretamente 

o TCU e contribuído para o fortalecimento do 

controle externo no mundo. 

O TCU também trabalha em parceria com or-

ganismos regionais e multilaterais – agências da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e Banco 

Mundial, por exemplo. Projetos conjuntos, tro-

cas de informações e intercâmbio de especia-

listas aperfeiçoam o trabalho de fiscalização do 

TCU. Dentre esses, destaca-se a parceria em um 

projeto internacional da agência de cooperação 

GIZ com o objetivo de fortalecer o controle fi-

nanceiro externo na área ambiental. 
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PUBLICAÇÃO 
DO MANUAL DE 

AUDITORIAS 
COORDENADAS DA 

OLACEFS 

O Comitê de Criação de Capacidades 

(CCC), da Olacefs, presidido atualmen-

te pelo TCU, criou a Força-Tarefa de 

Auditorias Coordenadas (FTAC), com 

a participação de Entidades Fiscaliza-

doras Superiores (EFS) de cinco países: 

Brasil, Equador, El Salvador, Peru e Re-

pública Dominicana. 

Como parte de suas atividades, a FTAC 

elaborou o Manual de Auditorias Coordenadas, do-

cumento que reúne orientações e melhores práti-

cas para a condução de auditorias coordenadas, 

detalhando suas várias etapas: tomada de decisão 

da realização da auditoria, busca de patrocinado-

res, escolha do tema, formalização da auditoria, 

capacitação, execução, elaboração do relatório 

consolidado, divulgação dos resultados, avaliação 

e monitoramento, como última etapa do ciclo.  

O Manual de Auditorias Coordenadas da Olacefs 

está disponível em português, inglês e espanhol, e 

pode ser acessado no seguinte endereço:  

O MANUAL DE 
AUDITORIAS 

COORDENADAS 
DA OLACEFS ESTÁ 

DISPONÍVEL EM 
PORTUGUÊS, INGLÊS E 

ESPANHOL. CONFIRA 
AS VERSÕES: 

HTTPS://WWW.
OLACEFS.COM/EL-CCC-

PONE-A-DISPOSICION-
DE-LA-COMUNIDAD-
DE-EFS-EL-MANUAL-

DE-AUDITORIAS-
COORDINADAS-DE-LA-

OLACEFS/

https://www.olacefs.com/el-ccc-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-de-efs-el-manual-de-auditorias-coordinadas-de-la-olacefs/
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PROGRAMA TCU-
OLACEFS-GIZ 

INCOSAI 
2022 

Com vigência entre janeiro de 2016 e 

dezembro de 2020, o acordo de coo-

peração com o Ministério Federal de 

Cooperação Econômica e do Desen-

volvimento da Alemanha (BMZ), por 

intermédio da agência Deutsche Ge-

sellschaft für Internationale Zusamme-

narbeit (GIZ), visa ao fortalecimento 

do controle externo na área ambiental 

e conta com dois componentes complementares: 

um no âmbito do TCU e outro junto à Organização 

Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fisca-

lizadoras Superiores (Olacefs). 

No Congresso da Intosai de 2019 (XXIII 

Incosai), realizado em Moscou, na Rússia, 

o TCU foi eleito anfitrião da próxima edi-

ção do evento, a ser realizado em 2022, 

na cidade do Rio de Janeiro-RJ. 

A organização do referido congresso 

está a cargo de um comitê constituído 

Diversas unidades do Tribunal têm sido beneficiadas com o desenvolvimen-

to de projetos que objetivam a aperfeiçoar a atuação do TCU à luz de suas 

funções institucionais, confirmando a transversalidade e convergência de es-

forços dessa cooperação internacional.  

Em 2020, prioriza-se, no tocante ao componente TCU, a finalização de ini-

ciativas da SecexSaúde, referentes ao fornecimento de subsídios técnicos 

à atuação do Tribunal no processo de análise das contas da Presidência da 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e nas fiscalizações que apoiam essa 

análise, e da  SecexAgroAmbiental, que dizem respeito à Auditoria Coorde-

nada em Unidades de Conservação (UC) na Região Amazônica e UCs Fede-

rais (Segunda Edição).  

Além disso, está em curso a elaboração de uma revista digital que consoli-

dará e apresentará a sistematização de iniciativas e as respectivas boas prá-

ticas, bem como as lições aprendidas.   A prorrogação do Programa está em 

análise pela Cooperação Alemã. 
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INFOSAI - PAINEL 
DE INFORMAÇÕES 

DAS ENTIDADES 
FISCALIZADORAS 

SUPERIORES

O Painel de Informações das Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (InfoSai) é um 

produto que consolida informações e da-

dos das Entidades Fiscalizadoras Supe-

riores do mundo todo. Isso inclui aspec-

tos da organização e funcionamento da 

EFS, como estrutura e mandato do titular, 

além de informações relacionadas com 

o controle externo, como atribuições e 

principais modalidades de auditoria rea-

lizadas por cada entidade.  

Lançado em maio de 2020 com 87 ins-

tituições cadastradas, o InfoSai pode ser 

consultado no Portal TCU e estará em 

constante atualização. 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
O INFOSAI, APONTE A CÂME-
RA DO CELULAR PARA O QR 
CODE OU ACESSE: HTTPS://
PORTAL.TCU.GOV.BR/RELA-

COES-INSTITUCIONAIS/RELA-
COES-INTERNACIONAIS/

O JORNAL DA INTOSAI DIVULGOU EM SUA REDE SOCIAL 
(NO TWITTER) O PAINEL DESENVOLVIDO PELO TCU.

pela Presidência do Tribunal, com a participação de gabinetes de ministros e 

diversas unidades da Secretaria do TCU, sendo secretariado pela Serint (Porta-

ria-TCU 237, de 24/8/2018). 

Para preparar a organização do XXIV Incosai, foi designado servidor para cui-

dar especificamente desse evento (Portaria-TCU 76, de 27/4/2020). Com vistas 

a essa preparação, também foi constituído grupo de trabalho para definir os 

requisitos necessários à contratação de empresa de eventos encarregada da 

organização do Incosai e elaborar o respetivo termo de referência (OS-TCU 5, 

de 30/4/2020). 

https://portal.tcu.gov.br/relacoes-institucionais/relacoes-internacionais/
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QUADRO DE NORMAS 
INTERNACIONAIS DE 

AUDITORIA DO SETOR 
PÚBLICO

Em 2016, foi aprovada nova estrutura 

do Quadro para Pronunciamentos Pro-

fissionais da Intosai OSAI (IFPP), que 

passou a conter três tipos de docu-

mentos: os princípios da Intosai (INTO-

SAI P), as normas propriamente ditas 

(ISSAIs) e as diretrizes (GUIDs). Essa 

diferenciação é importante para definir 

melhor os objetivos de cada categoria 

de documento e esclarecer quais são os requisitos 

que devem ser necessariamente cumpridos pelas 

EFS que desejam estar em conformidade com as 

normas da Intosai. 

A partir de 2017, foi iniciada a migração do modelo 

anterior, no qual todos os documentos eram cha-

mados de ISSAIs, para este novo quadro. O PSC 

lidera esse processo de renumeração e reclassifica-

ção dos documentos – processo no qual todos os 

documentos do quadro estão sendo atualizados, e 

tendo o seu visual modernizado e padronizado.  

Para divulgar o novo quadro e explicar para a co-

munidade de EFS o processo de migração, o PSC 

desenvolveu um vídeo explicativo, que inaugurou o 

canal no YouTube do Comitê e já foi visto em mais 

de 100 países. Um artigo neste sentido também foi 

publicado no International Journal of Government 

Auditing, a Revista da Intosai. 

Em setembro de 2019, durante o Congresso da In-

tosai, todos os documentos na língua inglesa foram 

entregues à comunidade de EFS. No ano de 2020, 

os documentos nas demais línguas oficiais (espanhol, 

francês, alemão e árabe) estão no processo de mi-

gração e reformatação. A INTOSAI-P 1 – Declaração 

de Lima, a ISSAI 100 -Princípios Fundamentais de 

Auditoria do Setor Público, são alguns exemplos.  
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NOVO SITE 
ISSAI.ORG 

NOVO SITE 
ISSAI.ORG 

A página da internet que disponibili-

za todos os documentos do quadro 

de normas profissionais da Intosai é a 

principal vitrine do IFPP e meio de co-

municação do PSC com a comunidade 

global de auditoria governamental.  

Após a realização de entrevistas e 

workshop com usuários brasileiros e es-

trangeiros, percebeu-se o potencial para 

que a página seja mais do que um mero repositório 

para os documentos e seja mais conhecida pelos au-

ditores. Durante o Congresso da Intosai, em setem-

bro de 2019, o novo site foi oficialmente lançado.  

A nova página apresenta design mais moderno e 

amigável, mais informações sobre cada uma das 

normas da Intosai, melhor função de busca, área 

para o acompanhamento da elaboração de novas 

normas e área para compartilhamento de experi-

ências de implementação. Para a melhoria da pági-

na utilizou-se verba da Intosai.  

O Plano de desenvolvimento estraté-

gico do quadro de normas da Intosai 

(SDP, em inglês) define e guia o esfor-

ço da organização em seu processo de 

elaboração e revisão de normas.  

O Plano para o período de 2020-2022 

foi formulado em conjunto com as pre-

sidências dos outros comitês da Intosai 

e com o Fórum da Intosai para Pronun-

ciamentos Profissionais (FIPP). Para isso, o PSC 

liderou um amplo processo de consulta dentro e 

fora da INTOSAI, tendo como objetivo a constru-

ção de um documento robusto, que reflita as ne-

cessidades e prioridades das EFS, de maneira que 

o Quadro para Pronunciamentos Profissionais da 

Intosai (IFPP) seja cada vez mais útil e relevante. 
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O plano foi apresentado pelo PSC para aprovação no Congresso da Intosai em 

2019 e sua implementação foi iniciada em 2020, com um exercício de revisão e 

refinamento da estrutura conceitual do IFPP e apoio ao Comitê de Construção 

de Capacidades da Intosai na elaboração de normas na área de competências. 

AUDITORIAS 
COORDENADAS 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Para a gestão 2018-2020, a Comtema decidiu conduzir novo proces-

so regional de Auditoria Coordenada em Áreas Protegidas. Para essa 

oportunidade, adotou-se metodologia com foco na contribuição da 

Agenda 2030, em conexão com o planejamento estratégico da Intosai 

e da Olacefs. O objetivo é avaliar o progresso dos países envolvidos na 

implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

relacionados à biodiversidade. Os produtos de comunicação dessa au-

ditoria estão programados para o primeiro semestre de 2021.

AUDITORIA COORDENADA SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS

A auditoria foi desenvolvida dentro do plano de trabalho do Grupo 

de Trabalho de Auditoria de Obras Públicas (GTOP) da Olacefs, sob a 

coordenação do TCU. O objetivo foi realizar diagnóstico sobre políticas 

públicas e investimentos relacionados à expansão das energias reno-

váveis no setor elétrico nos países participantes da região da América 

Latina e Caribe, de modo a contribuir com o atingimento dos compro-

missos assumidos por meio dos ODS e Acordo de Paris. Foram identifi-

cadas oportunidades de melhoria bem como boas práticas que podem 

servir para a superação das fragilidades verificadas.

AUDITORIA COORDENADA DE GOVERNANÇA DE FRONTEIRAS 

Essa auditoria foi realizada sob a liderança do TCU, no âmbito das ati-

vidades do CCC da Olacefs. Participaram da auditoria as Entidades Fis-

calizadoras Superiores (EFS) de 13 países. O objetivo da auditoria foi 

contribuir com o fortalecimento da boa governança regional, mediante 

a avaliação das políticas públicas aplicadas nas fronteiras dos países 

membros da Olacefs, com enfoque em dos eixos temáticos: desen-

volvimento e segurança. O trabalho foi concluído em junho de 2020. 

Como resultado da fiscalização, serão fornecidos insumos aos gover-

nos locais para que procurem fortalecer as políticas nacionais de pre-

servação do meio ambiente fronteiriço.
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PUBLICAÇÃO DE 
ARTIGOS EM IDIOMA 

ESTRANGEIRO 

Publicação de artigos e notícias em 

inglês e espanhol comunicando as 

contribuições do TCU para a admi-

nistração pública, no Portal TCU (ht-

tps://portal.tcu.gov.br/relacoes-insti-

tucionais/relacoes-internacionais/) e 

em periódicos e sites internacionais 

como Intosai Journal (www.intosai-

journal.org), Revista da Olacefs e Bo-

letim Olacefs (www.olacefs.com, opção Bibliote-

ca>Boletines y Revistas Olacefs).

https://portal.tcu.gov.br/relacoes-institucionais/relacoes-internacionais/
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TRIBUNAL
REALIZA AÇÕES 
ESPECÍFICAS NO 
ENFRENTAMENTO 
À PANDEMIA DE 
COVID-19 

PANDEMIA
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O momento foi de cautela, mobilização e união 

de esforços. O trabalho remoto passou a ser a 

regra, tendo como raras exceções o presen-

cial. A Administração teve que criar uma série 

de ações para mitigar o contágio dos servi-

dores e demais colaboradores. O modo de se 

realizar as sessões colegiadas do TCU foi alte-

rado. Primeiro, foram realizadas sessões vir-

tuais. Depois, foi a vez das reuniões telepre-

senciais.  O programa especial de atuação no 

enfrentamento à crise da Covid-19, denomi-

nado Coopera, foi criado para agir, principal-

mente, de forma preventiva. Em 25 de março, 

o Plano Especial de Acompanhamento das 

Ações de Combate à Covid-19, proposto pela 

Segecex, foi aprovado pelo Plenário do TCU. 

“Vivemos, hoje, uma situação atípica e 
um contexto de muita incerteza, não só no 
Brasil, mas no mundo todo. O momento 
é delicado, mas não podemos nos eximir 
da nossa responsabilidade como agentes 
públicos. Com o avanço da pandemia 
de Covid-19, o Tribunal de Contas da 
União, como instituição pública que é, 
precisa dar o exemplo e agir para mitigar 
as consequências sociais e econômicas 
do alastramento da doença”, afirmou 
o presidente do TCU em comunicação 
proferida na sessão plenária de 18 de 
março, bem no início das consequências da 
pandemia no país. 
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COOPERA Em 2020, o TCU se mobilizou para a or-

ganização e execução de um programa 

especial de atuação no enfrentamento à 

crise da Covid-19, denominado Coopera.  

As medidas constantes desse Programa 

buscam apoiar o gestor público e a so-

ciedade nesse momento emergencial de 

combate à pandemia. A principal ação 

do Programa refere-se à implementação 

do Plano Especial de Acompanhamento das Ações 

de Combate à Covid-19, detalhado a seguir. 

A atuação do Tribunal tem como objetivo contribuir 

para a legitimidade dos atos e para a segurança dos 

gestores na tomada de decisão, bem como dar trans-

parência à sociedade sobre a destinação do dinheiro 

público alocado para o enfrentamento da crise. 

Para ampliar a transparência das informações sobre 

a atuação do TCU no âmbito do Coopera, foi criado 

hotsite específico, com painel interativo, contendo 

informações atualizadas referentes aos processos 

de acompanhamento da utilização de recursos pú-

blicos no enfrentamento ao coronavírus

CONHEÇAS A ORGANIZAÇÃO 
E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO 

PROGRAMA COOPERA:

https://portal.tcu.gov.br/coopera/
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Como outras iniciativas do Programa, também podem ser exemplificadas as se-

guintes ações: 

• Participação do TCU no Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação 

do Comitê de Crise do Poder Executivo para Supervisão e Monitoramen-

to dos Impactos da Covid-19, coordenado pela Casa Civil, com o objetivo 

de promover a integração das áreas de TI entre órgãos da esfera federal; 

• Realização de reuniões estratégicas de alinhamento e Webinários, com 

vistas à promoção do diálogo com setores impactados pela crise, como, 

por exemplo, o de infraestrutura, por meio do debate de questões tais 

como medidas emergenciais para a saúde do ambiente de negócios, re-

equilíbrios econômico-financeiros e adaptações contratuais. Até o mo-

mento, foram realizadas 161 reuniões técnicas, quatorze reuniões com mi-

nistros de Estado e treze Webinários, sendo onze realizados por grupos 

temáticos do Cecap; 

• Parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) na bus-

ca de soluções para o enfrentamento da pandemia por meio do apoio a 

projeto nas áreas de saúde, economia, impacto social e tecnologia; 

• Implementação das Sessões virtuais e telepresenciais, já mencionadas, 

estas últimas com transmissão ao vivo pelo YouTube. 

• Adoção de medidas administrativas de suporte aos servidores, tais como 

a ampliação do teletrabalho, medidas de proteção à saúde física e men-

tal, adequação das instalações físicas do TCU e do reforço no serviço de 

limpeza; e 

• Realização de ações de capacitação, conforme também já detalhado, por 

meio de cursos em EAD, a exemplo de pós-graduações e de desenvolvi-

mento de habilidades pessoais para a atuação em trabalho remoto. 

Na página do Coopera, na aba “Iniciativas Interna-

cionais”, constam ainda informações das Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) e de instituições 

multilaterais de outros países para facilitar o co-

nhecimento das ações por elas implementadas no 

combate aos efeitos da pandemia. A página pode 

ser acessada em https://portal.tcu.gov.br/coo-
pera/iniciativas-internacionais/ 

LEIA MATÉRIA TCU LAN-
ÇA O COOPERA - PRO-

GRAMA ESPECIAL DE 
ATUAÇÃO NO ENFREN-

TAMENTO À CRISE DA 
COVID 19, PUBLICADA 

NO PORTAL TCU

APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE OU ACESSE:
HTTPS://PORTAL.TCU.GOV.BR/IMPRENSA/NOTICIAS/TCU-
-LANCA-O-COOPERA-PROGRAMA-ESPECIAL-DE-ATUACAO-
-NO-ENFRENTAMENTO-A-CRISE-DA-COVID-19.HTM

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-lanca-o-coopera-programa-especial-de-atuacao-no-enfrentamento-a-crise-da-covid-19.htm
https://portal.tcu.gov.br/coopera/iniciativas-internacionais/
https://portal.tcu.gov.br/coopera/iniciativas-internacionais/
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PLANO ESPECIAL DE  
ACOMPANHAMENTO  

DAS AÇÕES DE  
COMBATE À COVID-19

Diante da crise provocada pela pan-

demia oriunda do novo coronavírus, 

o Plenário do TCU aprovou, na sessão 

do dia 25 de março, o Plano Espe-

cial de Acompanhamento das Ações 

de Combate à Covid-19, proposto 

pela Segecex. 

O Plano contemplou a realização de acompanha-

mentos em todos os órgãos jurisdicionados que, de 

alguma forma, desenvolvam ações emergenciais 

voltadas para o combate à Covid-19 e suas conse-

quências, de forma a possibilitar maior interação 

e interlocução entre o TCU e os diversos agentes 

públicos. Nessa sistemática, pretende-se apontar 

riscos e passar orientações aos gestores acerca 

de problemas potenciais no desenvolvimento das 

ações por eles pretendidas e que possam compro-

meter a efetividade das ações emergenciais.  

O Plano Especial contempla 32 acompanhamentos, 

executados por dezoito unidades técnicas, ten-

do como principais objetos aquisições logísticas; 

obras e serviços de engenharia; transferências de 

recursos; subvenções; renúncia de receitas; linhas 

de crédito pelos diversos bancos públicos; transfe-

rências de rendas a pessoas; pesquisa e desenvol-

vimento; previdência complementar e a avaliação 

de governança do Centro de Governo.

OUÇA ENTREVISTA DO 
SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE 
EXTERNO, PAULO WIECHERS, 
PARA O PROGRAMA CONEXÃO 
SENADO, DA RÁDIO SENADO. ELE 
FALOU SOBRE FISCALIZAÇÃO DO 
USO DOS RECURSOS PÚBLICOS 
DURANTE PANDEMIA: 

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE  
HTTPS://BIT.LY/2DXNEX0

https://bit.ly/2DxNEx0
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PROJETO GIZ VOLTADO 
AO COMBATE À 

COVID-19

PAINEL 
COVIDATA 

O projeto “Fortalecimento do contro-

le externo na área ambiental”, apoiado 

pela GIZ/BMZ, sofreu alteração de es-

copo, bem como aporte de novos re-

cursos, de forma a incentivar ações de 

controle voltadas ao acompanhamento 

da aplicação de recursos destinados ao 

combate à Covid-19. 

Pretende-se desenvolver algoritmos 

com a utilização de inteligência artificial, a serem 

aplicados na análise das notas fiscais eletrônicas 

(NF-e), de modo a dotar o TCU de uma ferramenta 

poderosa de comparação entre as diversas aquisi-

ções de produtos e serviços com recursos públicos 

federais, estaduais e municipais. Ao final, espera-se 

chegar à geração de um banco de informações de 

preços pagos por determinados produtos e servi-

ços que poderão ser explorados diretamente ou por 

meio de aplicação Web para navegação interativa. 

Ainda em decorrência da pandemia da 

Covid-19 e como parte da iniciativa de 

identificar os principais riscos nas con-

tratações e aquisições, notadamente 

no âmbito dos estados e municípios, foi 

desenvolvido o Painel Covidata, uma 

solução de coleta de dados de bases 

heterogêneas para consolidação, análi-

se de risco mediante tipologias custo-

mizáveis e difusão de resultados para clientes in-

ternos e externos.  

Os dados são coletados de múltiplas fontes, aber-

tas ou acessíveis mediante acordo de cooperação 

e outros instrumentos. Após consolidação e trata-

mento, o painel produz resultados sobre os quais é 

aplicado protocolo de difusão das análises de risco 

para clientes internos (Unidades Técnicas do TCU) 

e externos (parceiros das Redes de Controle). 
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AÇÕES JUNTO AO 
CONGRESSO NACIONAL 

No cumprimento da missão constitu-

cional de auxiliar o Congresso Nacional 

no controle externo, o TCU fortaleceu 

sua ação em 2020 para execução do 

Plano Especial de Acompanhamento 

das Ações de Combate à Covid-19. 

O Tribunal estabeleceu parceria com a 

Comissão Mista do Congresso Nacional 

criada para acompanhar a situação fis-

cal e a execução orçamentária e financeira das me-

didas relacionadas à pandemia de Covid-19, com 

foco na transparência. 

Nesse sentido, foram disponibilizados auditores 

para auxiliar o trabalho da Comissão, fazendo a in-

termediação entre as diversas unidades técnicas 

envolvidas. Além disso, o TCU optou pela troca de 

informações sem burocracia, disponibilizando tem-

pestivamente aos parlamentares da Comissão o ma-

terial coletado para o Plano de Acompanhamento. 

No âmbito dessa iniciativa, há exame e tratamento 

de todas as proposições legislativas relacionadas 

à pandemia de Covid-19, para identificar eventuais 

providências dirigidas ao TCU, bem como propos-

tas de alterações significativas e de maior risco en-

volvendo o uso dos recursos públicos. 

LEIA MATÉRIA “TCU APRESENTA 
AO CONGRESSO NACIONAL 
AÇÕES DE CONTROLE EM 
PERÍODO DE PANDEMIA”, 
PUBLICADA NO PORTAL TCU

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE 
HTTPS://BIT.LY/3EAIFI3 

https://bit.ly/3eaifi3 
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FUNCIONAMENTO DE 
COLEGIADOS 

SESSÃO VIRTUAL PARA JULGAMENTO 
E APRECIAÇÃO DE PROCESSOS 

A apreciação de processos por meio 

eletrônico dos órgãos colegiados do 

Tribunal de Contas União é denomina-

da sessão virtual. Em decorrência da 

pandemia de Covid-19, houve alteração 

no formato das sessões colegiadas, as 

quais passaram a funcionar inicialmente em modo 

digital, conforme regulamentado pela Resolução-

-TCU 311, de 19 de março de 2020. Com essa inova-

ção, a plataforma informatizada do Tribunal rece-

beu adequações para viabilizar as sessões virtuais, 

sendo a primeira sessão da nova modalidade reali-

zada em 25 de março de 2020. 

Dentre as inovações incorporadas à solução, desta-

cam-se o módulo para controle de votação dos mi-

nistros, o módulo para registro de oposição a que o 

processo pautado seja apreciado em sessão virtual 

e o módulo para a realização de sustentações orais.

SOBRE O FUNCIONAMENTO VIRTU-
AL DAS SESSÕES, LEIA “INFORMA-
ÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO 
DAS SESSÕES” NO PORTAL TCU:

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE 
HTTPS://BIT.LY/31Y8EZC 

https://bit.ly/31Y8ezC 
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VIABILIZAÇÃO DA SESSÃO TELEPRESENCIAL PARA 
JULGAMENTO E APRECIAÇÃO DE PROCESSOS  

A pandemia de Covid-19 alterou rotinas de trabalho 

no Brasil e no mundo. No TCU, para manter a ativi-

dade das sessões com possibilidade de interação 

entre as autoridades que compõem os colegiados 

foram adotadas as sessões telepresenciais, median-

te o uso de recursos de imagem e som, entre os mi-

nistros, ministros-substitutos e o representante do 

Ministério Público junto ao Tribunal. Esse formato 

de sessão foi disciplinado no Tribunal por meio da 

Resolução-TCU 314, de 14 de abril de 2020. 

A partir da implantação das sessões telepresen-

ciais, os julgamentos passaram a ser transmitidos 

publicamente ao vivo pelo canal oficial do TCU no 

Youtube. Os links para as sessões on-line são dis-

ponibilizados semanalmente no Portal TCU e, an-

tes do início da sessão de cada um dos colegiados, 

enviados também a todo o Tribunal por meio de 

mensagem eletrônica. Isso permite que advoga-

dos, representantes, partes e demais interessados 

possam acompanhar as sessões, uma vez que es-

tas não estão sendo realizadas de modo presencial. 

Os vídeos com as sessões gravadas ficam armaze-

nados no canal oficial do TCU acima referido. 

LEIA MATÉRIA “TCU REALIZA 
SESSÕES TELEPRESENCIAIS, 

COM TRANSMISSÃO AO VIVO 
PELO YOUTUBE”, PUBLICADA 

NO PORTAL TCU

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE 

HTTPS://BIT.LY/3OHIO7D

https://bit.ly/3oHiO7D
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MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS EM RA-
ZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19  

No tocante à área patrimonial e de contratação, foram adotadas as seguintes medi-

das administrativas como forma de melhor atender às atividades do Tribunal:  

• contratação direta de empresa especializada na prestação de serviços de 

fornecimento e aplicação de vacinas contra a gripe causada pelo vírus in-

fluenza, por dispensa de licitação, após o fracasso do certame; 

• permissão da utilização de equipamentos de informática de propriedade do 

Tribunal, fora de suas dependências, por servidores domiciliados em Brasília, 

formalizada por meio da PortariaSegedam 5/2020; 

• desenvolvimento de sistemática “drive thru” de distribuição dos bens de in-

formática, com redução, ao máximo, do contato entre atendentes da Direto-

ria de Material e Patrimônio (Dipat) e os servidores interessados, diminuindo, 

como consequência, a possibilidade de contágio. 

• aquisição de equipamentos de proteção individual (capotes, máscaras cirúr-

gicas, gorros, luvas e óculos) e de álcool em gel, com vistas ao aparelhamen-

to de ambientes e unidades específicas do Tribunal;  

• emissão de orientações específicas aos servidores responsáveis pela fiscali-

zação de contratos administrativos internos, tanto da Sede, como das Secs, 

acerca do tratamento a ser conferido à documentação trabalhista e a paga-

mentos futuros, levando-se em consideração o impacto de novas normas 

editadas pelo Governo Federal, bem como o impacto do trabalho à distância 

(teletrabalho), permitido a funcionários de algumas empresas contratadas; 

• ampliação da comunicação visual com avisos e orientações; 

• instalação de totens com “dispensers” para álcool em gel; e 

• estudo para aquisição de equipamentos de termografia para monitoramento 

de temperatura corporal e a sanitização de ambientes/sistema de climatização. 

ASSISTA A UM DOS 
VÍDEOS DO PRESIDENTE 

MUCIO DIRECIONADO 
AOS SERVIDORES E 

COLABORADORES DO TCU: 

APONTE A CÂMERA DO CELULAR 
PARA O QR CODE OU ACESSE 
HTTPS://YOUTU.BE/3DXW7W3M8YA

https://youtu.be/3DXW7W3m8yA
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Quanto às ações relacionadas à área de gestão de pessoas, destacam-se as se-

guintes medidas: 

• aumento na oferta de apoio presencial e à distância da equipe psicossocial; 

• disponibilização de informativos e orientações de saúde atualizadas 

aos servidores; 

• acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, bem 

como orientação para limpeza e desinfecção dos ambientes de trabalho 

dos servidores;  

• campanha de vacinação anual em tempo recorde, com inovação da modali-

dade drive-thru; 

• desenvolvimento e atualização dos protocolos de atendimento à saúde, con-

forme as orientações das autoridades sanitárias; 

• aulas de ginástica laboral à distância, adaptadas para o trabalho em casa; 

• medidas de saúde preventiva relacionada à ergonomia no teletrabalho; 

• apoio técnico de saúde quanto às ações relacionadas ao retorno gradual ao 

trabalho presencial. 

    As nossas atitudes, individu-

ais e coletivas, podem fazer a 

diferença e minimizar os im-

pactos da entrada do novo co-

ronavírus no País. Por isso, nós, 

ministros do Tribunal de Con-

tas da União, estamos atentos 

e alinhados com os direcio-

namentos das autoridades da 

saúde. Adotaremos todas as 

medidas que se fizerem neces-

sárias para preservar a vida e 

a saúde de nossos servidores 

e colaboradores e para contri-

buir, também, com a sustenta-

bilidade do nosso Sistema Úni-

co de Saúde”. 

Ministro José Mucio Monteiro, 

Presidente do TCU, em comunicação 

proferida na sessão plenária de 18 de 

março de 2020.

ASSISTA À ÍNTEGRA DA 
COMUNICAÇÃO PROFERIDA PELO 

PRESIDENTE DO TCU LOGO NO INÍCIO 
DA SESSÃO:

APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR 
CODE OU ACESSE  HTTPS://BIT.LY/37VGKN0 

OUÇA ENTREVISTA DO SECRETÁRIO-GERAL 
DA PRESIDÊNCIA,  MAURÍCIO DE WANDERLEY 

ALBUQUERQUE, PARA O PROGRAMA CONEXÃO 
SENADO, DA RÁDIO SENADO. ELE FALOU OBRE AS 
AÇÕES DO ÓRGÃO EM TEMPO DE CORONAVÍRUS: 

APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR 
CODE OU ACESSE  HTTPS://BIT.LY/35TFCCC 

https://bit.ly/37VgkN0 
https://bit.ly/35TFcCc 


187

BALANÇO
DE GESTÃO 1 9/20



RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

Secretaria-Geral da Presidência (Segepres) 

Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) 

Secretaria-Geral de Administração (Segedam) 

Secretaria de Comunicação (Secom)

PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO E CAPA  

Serviço de Conteúdos Visuais (Secov)

CRÉDITO DAS IMAGENS  

Abdias Coelho (Ascom-TSE/Divulgação) – pág. 31 (3ª)  

Alexandre Araújo – pág. 120 

Edu Massao - pág. 23 (auditório) 

Evelynne Gubert - págs. 7, 16, 18, 23 (Prédio anexo), 33, 44 (1ª), 45 (2ª), 63, 154 e 187 

Fábio Pinheiro - págs. 12, 20 e 21 

Gentil Fernandes – pág. 119 

Getty Images - págs. 24, 25, 155, 156, 157, 166 e 176 

Josiane da Silva - pág. 31 (4ª)  

Miguel Ribeiro - págs.152 e 153 

Plínio Xavier – pág. 131 

Samuel Figueira - págs. 28, 31 (1ª e 2ª), 44 (2ª), 45 (1ª) , 64, 94, 110, 128 e 132 

Sérgio Seiffert - pág. 38 e 39 

Secom-TCU/Divulgação – págs. 8, 9, 11, 63 e 118

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria-Geral da Presidência (Segepres)

SAFS Quadra 4 Lote 1

Edifício-sede Sala 146

70.042-900, Brasília – DF

(61) 3316-5338

segepres@tcu.gov.br

OUVIDORIA DO TCU

0800 644 1500

ouvidoria@tcu.gov.br





VISÃO
SER REFERÊNCIA NA 

PROMOÇÃO DE UMA 

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA EFETIVA, ÉTICA,

ÁGIL E RESPONSÁVEL.

MISSÃO
APRIMORAR A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

EM BENEFÍCIO DA

SOCIEDADE POR MEIO DO 

CONTROLE EXTERNO.
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