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SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 
  

INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-ISC Nº 2, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

Nomeia os membros do Conselho Acadêmico (CA) 
do Instituto Serzedello Corrêa (ISC). 

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, no uso das suas 

atribuições,  

Considerando a criação do Conselho Acadêmico (CA) do Instituto Serzedello Corrêa (ISC) pelo 

Regimento Interno do ISC aprovado pela Portaria-ISC nº 07, de 25 de fevereiro de 2019,  

Considerando que integram o CA um representante da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), 
um representante do corpo docente, um representante do corpo discente, um representante da sociedade 

civil organizada, um represente do corpo técnico-administrativo e dois representantes das diretorias do ISC, 
resolve: 

Art. 1º Nomear os seguintes membros do Conselho Acadêmico do Instituto Serzedello Corrêa: 

a) André Anderson de Oliveira Barbosa, matrícula 6595-1, representante da Secretaria de 
Gestão de Pessoas; 

b) Renata Miranda Passos Camargo, matrícula 6517-0, representante do corpo docente; 

c) Adriano Martins Juras, matrícula 8936-2, representante do corpo discente; 

d) Rafael Silveira e Silva, Consultor Legislativo do Senado Federal, representante da sociedade 
civil organizada; 

e) Pedro Paulo de Morais, matrícula 3403-7, representante do corpo técnico-administrativo; 

f) o Diretor ou substituto em exercício da Diretoria de Relações Institucionais, Pós-Graduação 
e Pesquisas, que exercerá a vice-presidência do Conselho Acadêmico; 

g) o Diretor ou substituto em exercício da Diretoria de Educação Corporativa. 

Art. 2º O mandato dos representantes da Segep, do corpo docente e do corpo discente é de 2 
(dois) anos, permitida a recondução, uma única vez por igual período. 

Art. 3º Fica revogada a Portaria-ISC nº 23, de 07 de novembro de 2019. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

CHEN WEN LIN 
Diretor-Geral em substituição 
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SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE CONTROLE EXTERNO 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-SEPROC Nº 1, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

Dispõe acerca da estrutura e das competências da 

Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PROCESSOS, no uso de suas atribuições e considerando o 

disposto nos arts. 43, 44 e 91, inciso II, da Resolução-TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020, resolve: 

Art. 1º A estrutura e as competências da Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) e 
respectivas subunidades, em conformidade com as disposições da Resolução-TCU nº 324, de 2020, são as 

estabelecidas nesta portaria. 

CAPÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA 

Art. 2º À Secretaria de Gestão de Processos, no cumprimento de sua finalidade de desenvolver 
serviços e atividades inerentes à gestão processual e de documentos no âmbito da Segecex, incumbe o 

exercício das seguintes competências: 

I - propor a formulação de estratégias, normas e procedimentos inerentes à gestão de processos 
e documentos, a comunicações processuais e ao registro de informações decorrentes de deliberações dos 

colegiados; 

II - supervisionar e executar as atividades de protocolo de processos e documentos no âmbito 

da Segecex; 

III - autuar processos de interesse do controle externo, com a indicação da relatoria ou da 
necessidade de sorteio; 

IV - registrar a classificação quanto à confidencialidade dos documentos recebidos e dos 
processos autuados; 

V - providenciar e expedir comunicações processuais e realizar o controle de prazos; 

VI - realizar as atividades e controles inerentes a cobrança executiva, indisponibilidade de bens 
e pagamentos decorrentes de deliberações do TCU; 

VII - gerenciar e zelar pela atualização de cadastros e bases de dados em função das 
deliberações do TCU, bem como dos endereços e demais dados cadastrais de responsáveis em processos 

no Tribunal; 

VIII - conceder vista e cópia de processos, observadas as delegações de competência do relator 
do processo; e 

IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 
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CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DA SECRETARIA 

Art. 3º A Seproc conta com a seguinte estrutura organizacional: 

I - Diretoria de Atendimento e Gestão de Processos (Dirage): 

a) Central de Atendimento ao Cidadão (CA-Cidadão); 

b) Serviço de Gestão de Documentos (Segedoc); 

c) Serviço de Gestão de Processos (Segeproc); e 

d) Serviço de Gestão de Denúncias e Representações (Segeden). 

II - Diretoria de Comunicação Processual (Dicomp): 

a) Serviço de Comunicação Processual 1 (Secomp-1); 

b) Serviço de Comunicação Processual 2 (Secomp-2); 

c) Serviço de Comunicação Processual 3 (Secomp-3); e 

d) Serviço de Comunicação Processual 4 (Secomp-4). 

III - Diretoria de Gestão dos Efeitos de Pós-Julgamento (Dijulg): 

a) Serviço de Cobrança Executiva (Scbex); 

b) Serviço de Gestão de Deliberações (Seged); e 

c) Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef). 

IV - Serviço de Aperfeiçoamento de Processos (Seape); e 

V - Assessoria. 

Parágrafo único. A Secretaria conta com as funções de confiança constantes no Anexo VI da 

Resolução-TCU nº 324, de 2020. 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS COMUNS ÀS DIRETORIAS 

Art. 4º São competências comuns às diretorias da Seproc, observadas as respectivas áreas de 
atuação: 

I - auxiliar no planejamento das ações da Secretaria, alimentando sistemas criados com esse 

propósito ou informando a unidade demandante da informação; 

II - definir e acompanhar as metas e resultados da unidade e subunidades, em consonância com 

os planos institucionais e com as orientações da Secretaria; 

III - planejar, racionalizar, organizar, dirigir, controlar, coordenar, supervisionar e avaliar as 
atividades da diretoria e dos serviços que lhes são subordinados, bem como provê-los de orientação e meios 

necessários ao bom desempenho de suas responsabilidades; 

IV - gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação e das soluções de tecnologia 

da informação que dão suporte às atividades necessárias à respectiva área de competência; 

V - estabelecer rotinas e procedimentos e propor normas, manuais e ações referentes, com vistas 
à melhoria contínua das atividades, dos serviços ofertados, dos processos de trabalho e dos resultados 

institucionais; 

VI - identificar necessidades institucionais, expectativas dos usuários dos serviços ou 

oportunidades de eficiência processual a serem atendidas por meio de soluções de tecnologia da 
informação; 
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VII - atuar como unidade gestora de soluções de tecnologia da informação inerentes às 
respectivas áreas de atuação; 

VIII - promover melhorias operacionais em modelos de negócio e processos de trabalho com 

vistas a fortalecer e a ampliar a oferta de serviços e produtos por meio de canais digitais; 

IX - gerenciar e analisar as demandas provenientes da Secretaria de Ouvidoria e Segurança da 

Informação, propor o devido encaminhamento e promover os registros necessários relativamente a cada 
manifestação; e 

X - assegurar a necessária articulação e o alinhamento entre as diversas subunidades da 

Secretaria, de forma a contribuir para a melhoria contínua dos serviços prestados e para o alcance das metas 
e resultados institucionais. 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS COMUNS AOS SERVIÇOS 

Art. 5º São competências comuns aos Serviços ou unidade equivalente da Secretaria de Gestão 

de Processos, observadas as respectivas áreas de atuação: 

I - auxiliar no planejamento das ações da Secretaria, alimentando sistemas criados com esse 

propósito ou informando a unidade demandante da informação; 

II - supervisionar a correta execução das atividades que lhe são atinentes, implementando os 
ajustes e melhorias que se fizerem necessários; 

III - promover o saneamento dos processos e documentos sob sua responsabilidade, zelando 
pelo cumprimento dos prazos, pela celeridade processual e pela qualidade das informações; 

IV - orientar órgãos e entidades sobre procedimentos processuais, em apoio ao Secretário e às 
unidades técnicas da sede e nos estados; 

V - gerenciar as bases de dados relativas à sua atividade e zelar pela qualidade, disponibilidade 

e utilidade das informações sob sua responsabilidade; 

VI - manter atualizadas, no portal TCU e sistemas informatizados, informações inerentes aos 
serviços e produtos sob sua responsabilidade; 

VII - providenciar os registros de encerramento de processos no e-TCU quando presentes os 
requisitos previstos no art. 33 da Resolução-TCU nº 259, de 2014, e adotadas todas as providências 

requeridas nos autos do processo; e 

VIII - tratar documentos que integrem registros de entrada e que lhes tenham sido endereçados 
por regra específica de triagem automatizada. 

CAPÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS DA DIRAGE 

Art. 6º Compete à Diretoria de Atendimento e Gestão de Processos: 

I - coordenar as atividades de atendimento ao público, triagem, tratamento, autuação e 
distribuição de processos na Sede e nas unidades nos estados, garantindo celeridade no trâmite de 

documentos e processos e fidedignidade das informações; 

II - zelar pelo atendimento cortês e proativo a procuradores, advogados, interessados, partes 

nos processos e ao público em geral; 

III - orientar os órgãos e as entidades sobre procedimentos processuais, em apoio às unidades 
técnicas e ao Secretário; 
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IV - coordenar, com as unidades envolvidas, as atividades necessárias à guarda, localização e 
tramitação de processos e itens físicos; e 

V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Seção I 

Das Competências da CA-Cidadão 

Art. 7º Compete à Central de Atendimento ao Cidadão: 

I - receber e tratar demandas de advogados, procuradores, interessados, partes nos processos e 
público em geral, prestando-lhes as informações pertinentes, observadas as regras inerentes à classificação 

e acesso a informações; 

II - tratar pedido de vista, de fornecimento de cópia de peças de processo ou de juntada de 

documento, formalizado pela parte interessada ou procurador devidamente credenciado, observada a 
delegação de competência do relator do processo; 

III - tratar e atender, observada a regulamentação específica, as solicitações de certidão e de 

fornecimento de informações, inclusive quanto a pedido de acesso a que se refere a Lei nº 12.527, de 2011; 

IV - apoiar e orientar os atendimentos prestados pelas unidades nos estados a advogados, 

procuradores, interessados, partes nos processos e público em geral; e 

V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Seção II 

Das Competências do Segedoc 

Art. 8º Compete ao Serviço de Gestão de Documentos: 

I - receber documentos e promover o registro nos sistemas informatizados, o tratamento e a 
distribuição requerida no âmbito da Secretaria do Tribunal;  

II - zelar pela celeridade no tratamento dos documentos, observando-se a urgência e outras 

situações que requeiram tratamento especial, nos termos dos normativos vigentes; 

III - registrar a classificação quanto à confidencialidade dos documentos recebidos, observada 
a regulamentação da matéria; 

IV - assegurar a adequada gestão dos documentos físicos e eletrônicos sob sua responsabilidade;  

V - monitorar e gerir as atividades necessárias para receber, controlar e tratar os objetos físicos 

que referenciem processos de controle externo; 

VI - apoiar e orientar o recebimento e tratamento de documentos e objetos físicos no âmbito da 
Segecex, inclusive nas unidades nos estados; e 

VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Seção III 

Das Competências do Segeproc 

Art. 9º Compete ao Serviço de Gestão de Processos: 

I - receber processos e documentos e promover o registro nos sistemas informatizados, o 

tratamento e a distribuição no âmbito da Secretaria do Tribunal;  

II - autuar processos de interesse do controle externo, apontando a relatoria, ou necessidade de 

sorteio, nos termos do regulamento que rege a matéria; 
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III - zelar pela celeridade no tratamento dos processos e documentos, observando-se a urgência 
e outras situações que requeiram tratamento especial, nos termos dos normativos vigentes; 

IV - contactar as partes processuais e/ou procuradores com fins de sanear vícios de procuração;  

V - promover os registros inerentes à interposição de recursos e encaminhar os processos à 
Secretaria de Recursos ou ao gabinete do relator, nos termos dos normativos vigentes; 

VI - registrar e tratar a classificação quanto à confidencialidade dos processos, observada a 
regulamentação da matéria; 

VII - assegurar a adequada gestão dos processos e documentos sob sua responsabilidade; 

VIII - promover, quando for o caso, o arquivamento eletrônico dos processos encerrados; 

IX - zelar pela correta aplicação das regras atinentes à indicação de relatoria de processos; e 

X - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Seção IV 

Das Competências do Segeden 

Art. 10. Compete ao Serviço de Gestão de Denúncias e Representações: 

I - tratar documentos do tipo representação, denúncia, comunicação de irregularidades e 

consulta inicial, promovendo-se o registro nos sistemas informatizados; 

II - zelar pela celeridade no tratamento dos processos e documentos, observando-se a urgência 
e outras situações que requeiram tratamento especial, nos termos dos normativos vigentes; 

III - registrar a classificação quanto à confidencialidade dos documentos recebidos e dos 
processos autuados, observada a regulamentação da matéria; 

IV - autuar processos de interesse do controle externo, apontando a relatoria, ou necessidade de 
sorteio, nos termos do regulamento que rege a matéria, distribuindo-os no âmbito da Segecex; 

V - receber e tratar demandas que requeiram conversão de processo físico para eletrônico; 

VI - apoiar e orientar a gestão de documentos, processos e itens físicos no âmbito da Segecex, 
inclusive nas unidades nos estados; 

VII - monitorar e gerir as atividades necessárias a guarda, localização e tramitação de processos 

e itens físicos e promover os registros de informação e controles necessários; 

VIII - promover, quando for o caso, o encaminhamento dos processos encerrados ao Serviço de 

Gestão de Biblioteca e Arquivo; e 

IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

CAPÍTULO VI 

DAS COMPETÊNCIAS DA DICOMP 

Art. 11. Compete à Diretoria de Comunicação Processual: 

I - gerir todas as fases de comunicação processual, no âmbito da Segecex, observados os 
parâmetros de gestão e de atuação; 

II - providenciar e expedir as comunicações processuais, observados os requisitos estabelecidos 

na Resolução-TCU nº 170, de 30 de junho de 2004, e na delegação de competência do relator do processo;  

III - realizar controle de qualidade e dos prazos das comunicações processuais; 

IV - gerir o ciclo da comunicação processual e providenciar o devido registro nos autos; 
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V - reiterar comunicações processuais, quando necessárias, juntando aos autos documentos 
comprobatórios do novo endereço; 

VI - analisar e tratar pedidos de prorrogação de prazo realizados pelos responsáveis ou 

interessados, observados os parâmetros de gestão e de delegação de competência do relator; 

VII - gerir o sistema Agenda; e 

VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Seção I 

Das Competências dos Serviços de Comunicação Processual 

Art. 12. Compete aos Serviços de Comunicação Processual: 

I - providenciar e expedir as comunicações processuais, observados os requisitos estabelecidos 

na Resolução-TCU nº 170, de 30 de junho de 2004, e na delegação de competência do relator do processo; 

II - realizar controle de qualidade e dos prazos das comunicações processuais; 

III - gerir o ciclo das comunicações processuais e providenciar o devido registro nos autos; 

IV - reiterar comunicações processuais; 

V - analisar e tratar pedidos de prorrogação de prazo realizados pelos responsáveis ou 

interessados, observados os parâmetros de gestão e de delegação de competência do relator; 

VI - zelar pela atualização e integridade dos registros na base do sistema Agenda; e 

VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

CAPÍTULO VII 
DAS COMPETÊNCIAS DA DIJULG 

Art. 13. Compete à Diretoria de Gestão dos Efeitos de Pós-Julgamento: 

I - assegurar a definição e a implementação de processos de trabalho e ferramentas com vistas 
a promover o registro, a efetividade e o acompanhamento das deliberações do Tribunal; 

II - organizar, supervisionar e coordenar a execução das competências a cargo das subunidades 
que a integram; 

III - acompanhar o desempenho e adotar medidas de gestão que favoreçam e assegurem níveis 

elevados de produtividade e o cumprimento das metas estabelecidas no âmbito de sua esfera de atuação; 

IV - assegurar a necessária articulação e o alinhamento entre as diversas subunidades da 

Secretaria, de forma a contribuir para a melhoria contínua dos serviços prestados e para o alcance das metas 
e resultados institucionais; e 

V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Seção I 

Das Competências do Scbex 

Art. 14. Compete ao Serviço de Cobrança Executiva: 

I - autuar processos de cobrança executiva e organizar a documentação a ser remetida aos 
órgãos/entidades responsáveis pela execução dos acórdãos condenatórios do Tribunal de Contas da União;  

II - encaminhar os processos de cobrança executiva e respectiva documentação ao Ministé r io 
Público junto ao TCU; 
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III - elaborar relatórios gerenciais das atividades inerentes ao procedimento de cobrança 
executiva; 

IV - prestar o apoio necessário ao Ministério Público junto ao TCU relativamente à promoção 

da cobrança executiva; 

V - promover a gestão dos processos originadores enquanto aguardam a formalização e 

encaminhamento dos processos de cobrança executiva; e 

VI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Seção II 

Das Competências do Seged 

Art. 15. Compete ao Serviço de Gestão de Deliberações: 

I - promover o registro das informações inerentes às deliberações proferidas pelo Tribunal, de 
modo a permitir adequada gestão, acompanhamento e produção dos efeitos delas decorrentes; 

II - verificar os acórdãos do Tribunal quanto à incidência de inexatidão material e adotar as 

providências requeridas para a devida correção; 

III - organizar e disponibilizar, por públicos e contextos de uso, dados e informações 

decorrentes das deliberações do Tribunal; 

IV - prover informações e auxiliar as unidades da Secretaria do Tribunal na gestão do 
monitoramento de determinações, recomendações e ciência a órgãos e entidades; 

V - prover informações e auxiliar as unidades da Secretaria do Tribunal na gestão de 
providências internas e na aderência aos padrões de qualidade;  

VI - gerenciar as soluções de tecnologia da informação relativas ao registro, divulgação e 
monitoramento das deliberações e providências internas, bem como prestar suporte aos públicos usuários; 

VII - gerenciar e zelar pela integridade dos cadastros e bases de dados em função das 

deliberações do TCU; e 

VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Seção III 

Das Competências do Secef 

Art. 16. Compete ao Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações: 

I - realizar as atividades inerentes ao controle dos pagamentos decorrentes de deliberações do 
TCU; 

II - promover o registro de informações referentes a responsáveis com contas julgadas 

irregulares ou condenados pelo TCU; 

III - preparar a relação dos responsáveis com contas julgadas irregulares e adotar as 

providências para o envio da lista à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral; 

IV - adotar os procedimentos relativos à inscrição de débitos no “Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin”; 

V - promover o registro de pessoas declaradas inabilitadas para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, ou declaradas inidôneas para participar de licitações ou contratar com a 

administração pública;  

VI - adotar as medidas necessárias com vistas a dar efetivo cumprimento a medida cautelar de 
indisponibilidade de bens decretada pelo Tribunal; 
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VII - promover o lançamento do trânsito em julgado nos registros existentes nos cadastros sob 
sua responsabilidade; 

VIII - realizar a operação centralizada dos sistemas externos de informação acessados em 

decorrência dos acordos de cooperação firmados pelo Tribunal com vistas a dar efetivo cumprimento às 
atividades sob sua responsabilidade; 

IX - manter atualizados e disponíveis para consulta pública, no Portal TCU, os cadastros de 
responsáveis sancionados pelo TCU, bem como os serviços para emissão de certidões; e 

X - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

CAPÍTULO VIII 
DAS COMPETÊNCIAS DO SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS E DA 

ASSESSORIA 

Art. 17. Compete ao Serviço de Aperfeiçoamento de Processos: 

I - avaliar e monitorar a eficiência e a eficácia dos processos de trabalho inerentes às atividades 

da Secretaria, bem assim a aderência dos produtos e serviços às orientações estratégicas da Secretaria e 
propor as melhorias necessárias; 

II - apoiar as unidades na definição de métodos, técnicas e ferramentas de gestão para melhor ia 
de desempenho das subunidades da Secretaria; 

III - zelar, em conjunto com a área responsável pela matéria, pela qualidade das informações e 

padrão dos painéis de informação; e 

IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Art. 18. Compete à Assessoria: 

I - articular e gerir as demandas da Secretaria inerentes à tecnologia da informação; 

II - coordenar a divulgação interna e externa de informações sobre atividades e projetos da 

Secretaria, observada a política de comunicação institucional; 

III - assessorar a Secretaria no relacionamento com os públicos interno e externo, em especial 
relativamente aos serviços sob responsabilidade da Seproc; 

III - articular e tratar as questões inerentes ao planejamento das ações da Secretaria e ao 
acompanhamento da execução do plano, bem assim dos registros requeridos; 

IV - apoiar na elaboração e realização de palestras e apresentações institucionais e nas ações de 
interação com autoridades ou público externo; 

V - desenvolver estudos e pesquisas, realizar coleta e análise de dados e informações, preparar 

minutas de normativos, pareceres, pronunciamentos, expedientes e comunicações, bem como instruir 
processos que lhe sejam distribuídos; 

VI - gerenciar e zelar pelo tratamento das demandas provenientes da Secretaria de Ouvidoria e 
Segurança da Informação, por outras unidades do Tribunal ou por outros órgãos da Administração Pública;  

VII - monitorar e zelar pelas informações da Secretaria em sistemas instituciona is e de correio 

eletrônico; 

VIII - acompanhar o cumprimento de deliberações do Tribunal inerentes a assuntos de 

competência da Secretaria; 

IX - gerenciar e tratar questões inerentes à requisição, gestão, controle e registros de bens, 
materiais, serviços, diárias e passagens no âmbito da Secretaria; 
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X - prestar apoio administrativo-operacional, no âmbito da Secretaria, em questões inerentes a 
gestão de pessoas - servidores, colaboradores terceirizados e estagiários - e a necessidades e ações de 
capacitação; 

XI - fornecer subsídios ao atendimento das solicitações de informações e encerrar processos 
que tenham cumprido seu objetivo, observando-se as portarias de delegação das autoridades competentes 

para cada situação específica; 

XII - adotar procedimentos necessários à manutenção das instalações da Secretaria; e 

XIII - prestar apoio administrativo e operacional às subunidades da Secretaria e desenvolver 

outras atividades correlatas e afins às funções de assessoramento. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. Ficam revogadas as Portarias-Seproc nº 01, de 28 de março de 2019, e nº 02, de 11 de 
agosto de 2020. 

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MAURO GIACOBBO 
Secretário 

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DA ÁREA SOCIAL E DE GOVERNANÇA E 

GESTÃO PÚBLICA 
  

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA DEFESA NACIONAL E DA SEGURANÇA PÚBLICA 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-SECEXDEFESA Nº 2, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

Delega competência aos diretores e assessores da 
Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e 

da Segurança Pública 

O SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DA DEFESA NACIONAL E DA 
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando o disposto no art. 

157, §3º, do Regimento Interno do TCU, nos artigos 39, caput, incisos V e XI, e 42 da Resolução-TCU 
154, de 4 de dezembro de 2002, e com fundamento nas delegações de competência do Ministro Presidente, 
dos Ministros Relatores e do Secretário Geral de Controle Externo, resolve: 

Art. 1º Delegar competência aos diretores e, em seus impedimentos legais, aos respectivos 
substitutos, para a prática dos seguintes atos: 

I - emitir pronunciamento da unidade sobre: 

a) realização de diligência, exceto nos processos com pedido ou proposta de adoção de medida 
cautelar; 

b) pedido de pagamento parcelado de importância devida, na forma do disposto no art. 217 do 
Regimento Interno do TCU; 
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c) proposta de expedição de quitação de débito e de multa, após comprovado o recolhimento 
completo dos valores devidos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do TCU; 

d) proposta de sobrestamento e de levantamento do sobrestamento do julgamento de processos, 

nos termos do artigo 157 do Regimento Interno do TCU; 

e) retificação de acórdãos por inexatidão material, com fundamento no artigo 143, inciso V, 

alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante 
do Tribunal; 

f) solicitações de informação de que trata o art. 59, incisos II, III e V da Resolução- TCU 

259/2014; 

g) ajuste nos valores de débitos nos sistemas informatizados do Tribunal, quando a citação já 

houver sido autorizada; 

h) concessão de prorrogação de prazo para atendimento de diligência, oitiva, audiência ou 
citação, quando a autorização depender de análise da unidade técnica; 

II - determinar a autuação de processos, inclusive os de caráter reservado; 

III - deferir solicitação de prorrogação de prazo para atendimento de diligência, oitiva, 

audiência ou citação, e solicitação de vista/cópia de peças processuais, ou, quando for o caso, submeter aos 
relatores pronunciamento da unidade acerca das referidas solicitações; 

IV - encaminhar a quem de direito processos e documentos endereçados por equívoco à 

secretaria; 

V - autorizar, no sistema e-TCU, a habilitação de procuradores; 

VI - emitir ofícios de comunicação de fiscalização e de apresentação de equipes de fiscalização;  

VII - autorizar a realização de teletrabalho por servidores sob sua supervisão e realizar os 
devidos registros, nos termos previstos na Portaria-TCU 101/2019; 

VIII - encerrar processos que se encontrem nas situações previstas no art. 169 do Regimento 
Interno do TCU. 

Art. 2º Delegar competência, aos assessores e, em seus impedimentos legais, aos respectivos 

substitutos, para a prática dos seguintes atos: 

I - emitir pronunciamento da unidade sobre: 

a) pedido de pagamento parcelado de importância devida, na forma do disposto no art. 217 do 
Regimento Interno do TCU; 

b) proposta de quitação de débito e de multa, após comprovado o recolhimento completo dos 

valores devidos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do TCU; 

c) solicitações de vista e de cópia de peças de processos, ou de prorrogação de prazo para 

atendimento de comunicação processual, quando necessariamente submetidas ao relator; 

d) solicitações de informação de que trata o art. 59, incisos II, III e V da Resolução-TCU 
259/2014; e 

e) retificação de acórdãos por inexatidão material, com fundamento no artigo 143, inciso V, 
alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante 

do Tribunal; 

f) instruções e pronunciamento das diretorias; 

II - expedir as certidões para a defesa de direitos individuais e esclarecimentos de interesse 

particular, coletivo ou geral, conforme o disposto na Sessão IV da Resolução-TCU 259/2014; 
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III - encaminhar a quem de direito processos e documentos endereçados por equívoco à 
secretaria; 

IV - autorizar, no sistema e-TCU, a habilitação de procuradores; 

V - encaminhar processos objeto de recursos à Secretaria de Recursos;  

VI - encerrar processos que se encontrem nas situações previstas no art. 169 do Regimento 

Interno do TCU; 

VII - autorizar a fruição da licença para capacitação nos termos da Resolução-TCU 212/2008; 

VIII - autorizar a requisição de material permanente, nos termos da Portaria-TCU 307/2014; 

IX - submeter aos relatores proposta de apostilamento de acórdão, para retificação de erros 
materiais; 

X - submeter aos relatores pronunciamento sobre solicitação de ingresso nos autos como 
terceiro interessado. 

Art. 4º Os atos emitidos com base nesta Portaria devem-lhe fazer expressa remissão, assim como 

às respectivas portarias de delegação do Presidente, dos Relatores e da Segecex, quando couber.  

Art. 5º Revoga-se a Portaria-SecexDefesa n. 1, de 11 de fevereiro de 2021. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULO VINÍCIUS MENEZES DA SILVEIRA 
Secretário 
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

- Reformulação - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 67 da Lei nº 8.112/1990 (redação original), revogado pelo art. 
15, inciso II, da Medida Provisória nº 2.225-45, de 4/9/2001, Acórdão 2.473/2009-TCU-Plenário e 
subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam nº 4/2021. 

REFORMULO, em parte, o adicional por tempo de serviço, para considerar as datas na forma 
abaixo, observando-se a prescrição quinquenal com relação ao pagamento de parcelas atrasadas a incidir 
sobre valores devidos anteriormente a cinco anos, em cumprimento ao que preceitua o inciso I do art. 110 
da Lei nº 8.112/90 e o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a contar da data de autuação do processo, qual 
seja, 18/12/2020. 

Em 19 de fevereiro de 2021 

NOME/CARGO/MATRÍCULA A PARTIR DE MAJORAÇÃO ANUÊNIOS PROCESSO 

REGINALDO SOARES DE ANDRADE/AUFC/3013-9 

10/12/1993   1% 

TC-047.535/2020-2 

17/10/1995 1% 2% 

17/10/1996 1% 3% 

16/10/1997 1% 4% 

16/10/1998 1% 5% 
  

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 
Secretário-Substituto 

 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

- Reformulação - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 67 da Lei nº 8.112/1990 (redação original), revogado pelo art. 
15, inciso II, da Medida Provisória nº 2.225-45, de 4/9/2001; Acordão nº 2.036/2004-TCU-Plenário e 
subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam nº 8/2021. 

REFORMULO o adicional por tempo de serviço, para considerar as datas na forma abaixo, 
observando-se a prescrição quinquenal com relação ao pagamento de parcelas atrasadas a incidir sobre 
valores devidos anteriormente a cinco anos, em cumprimento ao que preceitua o inciso I do art. 110 da Lei 
nº 8.112/90 e o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a contar da data de autuação do requerimento, qual seja, 
30/9/2020. 

Em 19 de fevereiro de 2021 

NOME/CARGO/MATRÍCULA A PARTIR DE MAJORAÇÃO ANUÊNIOS PROCESSO 

ROSANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA / 
AUFC / 2974-2 

9/6/1995 (data de ingresso no TCU) 2% 2% 

TC 020.237/2014-6 

20/12/1995 1 % 3 % 

19/12/1996 1 % 4 % 

19/12/1997 1 % 5 % 

19/12/1998 1 % 6 % 
  

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 

Secretário-Substituto 
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AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Autorização - 

Em 19 de fevereiro de 2021 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor REGINALDO SOARES DE ANDRADE/ 
AUFC/3013-9, a averbação do tempo de contribuição abaixo relacionado, na forma proposta pela Diretoria 

de Legislação de Pessoal - Dilpe, conforme subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam 
nº 4/2021. 

DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
FINALIDADE 

MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA 

Serviço Público 

Federal 

05/01/1995 a 

27/06/1995 

174 

dias 

Art. 100 da Lei 

nº 8.112/1990 

Todos os efeitos legais, observando-se, em 

cada caso concreto, a legislação vigente, à 

época do ingresso no Serviço Público Federal 
  

(TC-047.535/2020-2) 

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 

Secretário-Substituto 

 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Reformulação - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 100 da Lei nº 8.112/1990, c/c o Acórdão nº 2.036/2004-TCU-

Plenário, alterado pelo Acórdão nº 2.913/2010-TCU-Plenário e subdelegação de competência constante da 
Portaria-Segedam nº 4/2021. 

REFORMULO, em parte, no processo de interesse da servidora inativa abaixo relacionada, o 

despacho da Diretoria de Legislação de Pessoal, publicado no BTCU nº 33/2014, para que considere a 
averbação de tempo de contribuição conforme o quadro abaixo, na forma proposta pelo Serviço de 
Concessão de Vantagens e Direitos - SCV. 

Em 19 de fevereiro de 2021 

NOME/CARGO/MATRÍCULA DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL FINALIDADE 

ROSANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA / 

AUFC / 2974-2 

Universidade Federal de 

Alagoas 

Autarquia 

Federal 

5/5/1986 a 

20/10/1988 

900 

dias 

Todos os efeitos 

legais 
  

(TC020.237/2014-6) 

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 
Secretário-Substituto 

 

FÉRIAS 

- Marco inicial do período aquisitivo de férias - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 77, § 1º, da Lei nº 8.112/1990; art. 1º, §§ 1º e 2º, da Portaria-

TCU nº 16/1998 e subdelegação de competência constante da Portaria- Segedam nº 4/2021. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, o registro como marco 

inicial do período aquisitivo de férias, a data de 30/06/1995, na forma proposta pela Diretoria de Legislação 
de Pessoal - Dilpe. 
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Em 19 de fevereiro de 2021 

NOME/CARGO/MATRÍCULA PROCESSO 

REGINALDO SOARES DE ANDRADE/AUFC/3013-9 TC-047.535/2020-2 
  

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 
Secretário-Substituto 

 

LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

- Indeferimento- 

Em 19 de fevereiro de 2021 

INDEFIRO, conforme subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam nº 4/2021, 

no processo de interesse do servidor REGINALDO SOARES DE ANDRADE/AUFC/3013-9, o pedido de 
reconhecimento de licença-prêmio por assiduidade, por falta de amparo legal. 

(TC-047.535/2020-2) 

ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA 
Secretário-Substituto 

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 

PORTARIAS 

PORTARIA-DILPE Nº 124, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de 

janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Dispensar, a pedido, a partir de 1 de março de 2021, MARIA PAULA BEATRIZ 
ESTELLITA LINS, matrícula 7630-9, AUFC, da função de confiança de Chefe de Serviço, código FC-3, 

exercida interinamente no(a) Serviço de Inovação e Cultura/CePI/ISC. 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 24 de fevereiro de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 

disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 
deste Tribunal, resolve: 
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DESIGNAR FREDERICO JULIO GOEPFERT JUNIOR, matrícula 3114-3, para substituir, 
no(a) Gabinete do Corregedor, o(a) Chefe de Gabinete, código FC-5, ANA PAULA SAMPAIO SILVA 
PEREIRA, matrícula 8082-9, nos seus afastamentos eventuais a partir de 26/2/2021. 

(Número de controle: 2583) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 24 de fevereiro de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 

disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 
deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR RODRIGO CÉSAR SANTOS FELISDÓRIO, matrícula 8593-6, para substituir, 

no(a) Secretaria de Orientação, Métodos, Informações e Inteligência para o CE e o Combate à Corrupção, 
o(a) Secretário, código FC-5, TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA, matrícula 6583-8, nos seus 

afastamentos eventuais a partir de 24/2/2021. 

(Número de controle: 2566) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 25 de fevereiro de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 

disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 
deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR VANESSA CARVALHO LIMA DE ALENCAR MATOS CAMARDELLA, 
matrícula 6578-1, para substituir, no(a) Assessoria da SecexDefesa/SecexDefesa, o(a) Assessor, código 
FC-3, RAFAEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT, matrícula 10660-7, nos seus afastamentos eventuais a 

partir de 26/2/2021. 

(Número de controle: 2586) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 
- Substituição - 

Em 24 de fevereiro de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 
deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ATAIDE, matrícula 3024-4, para substituir, 
no(a) Secretaria-Geral da Presidência, o(a) Assistente Técnico, código FC-2, ALCEBIADES 
NASCIMENTO MORAES, matrícula 3015-5, no período de 1/3/2021 a 12/3/2021, em virtude do 
afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 2574) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Substituição - 

Em 24 de fevereiro de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 
deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR PAULO JOSHIO MARUYA, matrícula 9496-0, para substituir, no(a) Diretoria 
de Fiscalização do Poder Legislativo e das Funções Essenciais à Justiça/SecexAdministração, o(a) Diretor, 
código FC-4, ALINE RODRIGUES FERREIRA, matrícula 45713-2, no período de 5/3/2021 a 12/3/2021, 
em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 2575) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 
- Substituição - 

Em 25 de fevereiro de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 
deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR JOSÉ CARLOS CORREIA DE SOUZA, matrícula 2444-9, para substituir, no(a) 
Serviço de Suporte a Clientes/Direc/Setic, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, RODOLFO LIMA 
JÚNIOR, matrícula 5569-7, no período de 1/3/2021 a 12/3/2021, em virtude do afastamento legal deste(a). 

(Número de controle: 2579) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67270836.
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SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

- Reformulação - 

Em 24 de fevereiro de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei 
nº 9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria Conjunta ISC-Segep nº 1/2009 e subdelegação de 
competência constante da Portaria-Dilpe nº 243/2020. 

REFORMULO, em parte, a pedido do servidor RAFAEL CANCELLIER / AUFC / 9485-4, a 
concessão da licença para capacitação publicada no BTCU nº 19/2021, referente à 3ª parcela do 2º 

quinquênio, com período de fruição de 05/04/2021 a 08/05/2021, para que considere o período de fruição 
de 19/04/2021 a 22/05/2021. 

(Solicitação Cesp nº 21823) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO LIMA 
Chefe do SCV 

 

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

- Reformulação - 

Em 24 de fevereiro de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei 
nº 9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria Conjunta ISC-Segep nº 1/2009 e subdelegação de 

competência constante da Portaria-Dilpe nº 243/2020. 

REFORMULO, em parte, a pedido do servidor do servidor AFONSO GUSTAVO 
NISHIMARU SCHMIDT/AUFC/7675-9, a concessão da licença para capacitação publicada no BTCU 

nº 237/2020, referente à 1ª parcela do 3º quinquênio, com período de fruição de 02/03/2021 a 30/05/2021, 
para que considere os cursos relacionados abaixo e não como constou:  

 Técnicas de Auditoria Interna Governamental/CGU;  

 Controles na Administração Pública/TCU;  

 Licitações Sustentáveis/TCU; 

 Curso Básico de Licitações/ENAP e 

 Auditoria e Controle para Estatais/ENAP. 

(Solicitação Cesp nº 21448) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO LIMA 
Chefe do SCV 
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LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 24 de fevereiro de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei 
nº 9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de 

competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença 
para capacitação. 

NOME/CARGO/MATRÍCULA 
PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PARCELA QUINQUÊNIO 

PERÍODO 

AQUISITIVO  

JOSÉ MAURÍCIO FERNANDES MEDEIROS / AUFC / 

10095-1 / STI/SEGEPRES 

02/03/2021 a 

31/03/2021 
2ª 2º 

22/09/2012 a 

20/09/2017 

CURSO/INSTITUIÇÃO: React - The Complete Guide/Udemy, Complete Guide to Elasticsearch/Udemy.  
  

(Solicitação Cesp nº 22051) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA 
  

ORDENS DE SERVIÇO 

 

ORDEM DE SERVIÇO-SEAUD Nº 1, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Designa servidor para acompanhar os trabalhos 
desenvolvidos pelo grupo de trabalho constituído pela 
Ordem de Serviço-CCG 1, de 18 de fevereiro de 

2021. 

A SECRETÁRIA DE AUDITORIA INTERNA, no uso das atribuições regulamenta res 
conferidas pelo art. 91, inciso I, da Resolução-TCU nº 324, de 30 de dezembro de 2020, resolve: 

Art. 1º Fica designado o servidor Wilson Mauricio Paredes Ferreira Lima, matrícula 3041-4, 
para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho constituído pela Ordem de Serviço -
CCG 1, de 18 de fevereiro de 2021, conforme estabelecido pelo art. 4º daquele expediente. 

Art. 2º A designação do servidor dar-se-á sem prejuízo das atribuições inerentes à função de 
confiança, no período de 26/2/2021 a 31/3/2021. 

Art. 3° Esta ordem de serviço entra em vigor na data da sua publicação. 

MARIA CAMILA DE ÁVILA DOURADO 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67270836.
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