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Os macroprocessos permitem uma visão lógica e estruturada do funcionamento interno da orga-
nização. Foram estabelecidos sob a ótica das competências constitucionais e legais e dos resultados espe-
rados segundo as necessidades do Estado, do Congresso Nacional e do cidadão.

Os macroprocessos do TCU têm por propósito permitir melhor domínio do negócio e a busca contí-
nua pela excelência e plena integração dos processos de trabalho. Enfim, explicitam como o Tribunal opera 
no cumprimento da missão de aprimorar a Administração Pública em benef ício da sociedade por meio 
do controle externo. 

A partir da compreensão e caracterização das atribuições constitucionais e legais, bem como das de-
mandas e necessidades dos clientes, são descritos os produtos e os serviços a serem entregues, bem como 
os processos que os produzem. Essa abordagem favorece o estabelecimento de indicadores de desempe-
nho e a adoção de melhorias em processos de trabalho e instrumentos de controle, de forma a atender às 
necessidades dos clientes e a maximizar o desempenho institucional.

Os macroprocessos definidos para o Tribunal de Contas da União são:
1. Auxílio ao Congresso Nacional;
2. Promoção da transparência e do controle social;
3. Controle direto;
4. Controle com interveniência de terceiros;
5. Aperfeiçoamento da Administração Pública;
6. Tecnologia da Informação;
7. Planejamento, governança e gestão;
8. Gestão de pessoas; e
9. Logística.

Macroprocesso 1 - Auxílio ao Congresso Nacional

Tem por objetivo tornar disponíveis para o Congresso Nacional informações e pareceres produzidos 
pelo TCU, visando subsidiar o processo de responsabilização política do governo, a atuação do Legislativo 
na alocação de recursos públicos e o exercício do controle externo, a elaboração de planos e orçamentos, a 
avaliação de gestão fiscal e o aperfeiçoamento do arcabouço legal.

Macroprocesso 2 - Promoção da transparência e do controle social

Tem por objetivo tornar disponíveis para a sociedade, imprensa, câmaras municipais, assembleias le-
gislativas e conselhos incumbidos do controle social, informações acerca da gestão pública, dos resultados 
e dos benef ícios do controle externo e, de forma específica, para denunciantes, representantes e solicitan-
tes, informações acerca dos fatos apurados pelo TCU ou as informações solicitadas.
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Macroprocesso 3 - Controle direto

Tem por objetivo tornar disponíveis para a Administração Pública, União, estados, Distrito Federal, 
municípios, consulentes e gestores de recursos públicos federais, determinações, recomendações, san-
ções, medidas cautelares, alertas, informações e orientações, visando prevenir, corrigir, coibir e punir a 
prática de ilegalidade e o mau uso de recursos públicos, assegurar a legalidade das desestatizações e dos 
atos sujeitos a registro, regular distribuição dos recursos dos fundos constitucionais e o cumprimento dos 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e, ainda,  esclarecer dúvidas quanto à aplicação de disposi-
tivos legais e regulamentares.

Macroprocesso 4 - Controle com interveniência de terceiros

Tem por objetivo tornar disponíveis à Advocacia-Geral da União, às procuradorias da Administra-
ção Pública Indireta, ao Ministério Público da União, ao Ministério Público Eleitoral, aos ministérios pú-
blicos estaduais, à Polícia Federal e aos tribunais de contas estaduais e municipais, informações para que 
possam defender, determinar, sancionar e julgar atos da Administração Pública no âmbito das respectivas 
esferas de atuação.

Macroprocesso 5 - Aperfeiçoamento da Administração Pública

Tem por objetivo tornar disponíveis para programas de governo, órgãos e entidades da Administra-
ção Pública, determinações, recomendações, avaliações e orientações, visando contribuir para a excelência 
da gestão pública e dos serviços públicos prestados ao cidadão, para a melhoria da formatação, da formu-
lação e da gestão dos programas e a qualidade de bens e serviços públicos e para o aperfeiçoamento da 
formulação de políticas públicas.

Macroprocesso 6 - Tecnologia da Informação

Tem por objetivo identificar necessidades e oportunidades para o uso da tecnologia da informação 
em suporte ao negócio da organização, implementar soluções que atendam às necessidades e oportunida-
des identificadas e assegurar o uso e funcionamento apropriado das soluções de TI.

Macroprocesso 7 - Planejamento, governança e gestão

Tem por objetivo estabelecer, comunicar e internalizar o referencial estratégico do Tribunal de Con-
tas da União, bem como definir prioridades, responsabilidades e compromissos com os rumos e resultados 
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institucionais. Contempla, também, aspectos relativos à definição e alocação de recursos, ao acompanha-
mento de resultados, ao monitoramento de indicadores de desempenho e ao controle dos atos administra-
tivos no âmbito do TCU.

Macroprocesso 8 - Gestão de pessoas

Tem por objetivo estimular o desenvolvimento de profissionais competentes, motivados e compro-
metidos com a efetividade do controle externo e com a melhoria da gestão pública, bem como criar e 
manter ambiente de trabalho que conduza à excelência no desempenho, à plena participação, ao cresci-
mento profissional e à qualidade de vida. Contempla, também, o aperfeiçoamento das práticas referentes 
ao sistema de trabalho, assim como a garantia da legalidade dos atos relativos a pessoas.

Macroprocesso 9 - Logística

Tem por objetivo operacionalizar, aperfeiçoar e racionalizar a gestão e o atendimento às necessidades 
de bens e serviços para o bom funcionamento do Tribunal de Contas da União.


