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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 
 Trago ao exame deste Colegiado o Relatório do Levantamento realizado pela Secretaria de 
Fiscalização de Pessoal – Sefip, no período de 10/09/2012 a 27/09/2013, com o objetivo de avaliar a 
situação da governança e da gestão de pessoas em amostra de 337 unidades da Administração Pública 
Federal (APF), com o intuito de identificar os pontos mais vulneráveis e induzir melhorias nessa área.  
2. A realização desta fiscalização foi comunicada ao Plenário pelo então Ministro Presidente 
na sessão de 27/06/2012, ocasião em que foi ressaltada a relevância de se realizar levantamento de 
governança na área de pessoal, a exemplo das ações levadas a efeito por esta Corte de Contas na área 
de Tecnologia da Informação (TC 019.827/2012-1).  
3. Estamos diante de uma noção ainda pouco difundida na administração pública, que é a 
Governança. Mas antes de adentrar o conceito desse termo, ainda em construção, vale fazer uma reflexão 
baseada em nossa observação da realidade.  
4. Temos um arcabouço jurídico bem desenvolvido no que diz respeito aos princípios 
indispensáveis para a boa administração, como aqueles enumerados no caput do art. 37 e no art. 70 da 
Constituição Federal (transparência e publicidade, moralidade, impessoalidade, economicidade, 
legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e efetividade), ferramentas de planejamento (como o 
Plano Plurianual) e controle dos atos administrativos (controles interno, externo, judiciário, social).  
5. Se todos os desafios da administração pudessem ser antevistos e resolvidos em termos de 
previsão normativa, seria de se esperar um nível de desempenho semelhante entre as diversas 
organizações públicas. Todavia, a observação da realidade demonstra que algumas organizações são 
mais bem sucedidas em alcançar seus objetivos do que outras, mesmo atuando no mesmo ambiente 
político, jurídico, econômico e social. Explicar essas diferenças é um problema complexo. Não 
obstante, é possível constatar que algumas organizações conseguem alinhar os elementos de que 
dispõem de uma forma mais favorável ao cumprimento de suas finalidades. É exatamente nesse 
domínio que se encontra a Governança.  
6. Conforme consta do relatório precedente, a governança se ocupa da estrutura (administrativa, 
política, econômica, social, ambiental, legal e outras) posta em prática para garantir que os resultados 
pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. A boa governança, no setor 
público, serve para que as suas organizações atuem sempre conforme o interesse público. Refere-se à 
definição do que deve ser executado (direção), enquanto a gestão refere-se à forma como se executa.  
7. A governança de pessoas pode ser entendida como o conjunto de diretrizes, estruturas 
organizacionais, processos e mecanismos de controle que visam a assegurar que as decisões e as ações 
relativas à gestão de pessoas estejam alinhadas às necessidades da organização, contribuindo para o 
alcance das suas metas. Compreende os sistemas pelos quais a supervisão e a liderança são exercidas, 
com vistas à aplicação efetiva de estratégias, políticas e práticas de gestão de pessoas na consecução 
dos objetivos organizacionais. Nessa linha, a boa governança de pessoas contribui para maximizar o 
valor do capital humano da organização, que, em última análise, determina a capacidade de prestação 
de serviços à sociedade. Trata-se de governar os agentes públicos, incluindo os membros da alta 
direção, de modo que os interesses da sociedade sejam atendidos a custos e riscos mínimos razoáveis.  
8.  Desde os trabalhos desenvolvidos na área de Tecnologia da Informação, o TCU dedica-se a 
mapear como as organizações públicas federais se situam em termos de governança, com base em 
autoavaliação realizada pelas próprias organizações, e a oferecer subsídio para a melhoria da situação 
encontrada. 
9. No trabalho em exame, durante a fase de planejamento, a equipe de fiscalização elaborou 
questionário de autoavaliação, utilizando como referências o modelo do Programa Nacional de Gestão 
Pública – GesPública, aprovado pelo Decreto n. 5.378/2005, e modelos internacionais aplicados à 
governança e à gestão estratégica de pessoas em organizações públicas, tais como o adotado pelo 
governo federal norte-americano (Human Capital Assessment and Accountability Framework) e o 
publicado pela Federação Internacional de Contadores – IFAC (Governance in the Public Sector: A 
Governing Body Perspective), chegando ao modelo descrito na figura 1 do Relatório precedente, 
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composto pelos componentes: a) liderança da alta administração, b) alinhamento estratégico; c) gestão 
da liderança e do conhecimento, d) cultura orientada para resultados, e) gestão de talentos, f) controle 
da concessão de direitos e vantagens e g) accountability. 
10. Em função dos sete componentes desse modelo, foram elaboradas 101 questões objetivas 
(indicadores), com respostas do tipo ‘sim’ ou ‘não’, quantitativas ou de múltipla escolha, distribuídas 
de acordo com a seguinte estrutura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
11.  Foram selecionadas 337 organizações da Administração Pública Federal para responder o 
questionário padronizado. Desprendendo-se do princípio de vinculação de unidades jurisdicionadas, 
identificaram-se as unidades que gozam de autonomia em governança, resultando que alguns órgãos 
foram avaliados em separado dos ministérios a que se subordinam.  
12. Até a conclusão do relatório, o questionário foi respondido por 305, cuja distribuição por 
segmento da APF, função de governo e tipo de organização encontram-se nas Figuras 1, 2 e 3 do 
Relatório precedente. 
13. As respostas foram tratadas em banco de dados, segundo metodologia que permitiu aferir a 
capacidade das organizações em cada componente do modelo de administração, em escala variável de 
0 a 100%. A cada resposta atribuiu-se valor variável de 0 a 1, calculando-se, na sequência, a média 
aritmética simples da pontuação obtida em cada fator de sucesso e, sucessivamente, os valores 
apurados em cada componente do modelo de avaliação.  
14. Assim como nos levantamentos de governança de TI, as organizações foram agrupadas 
segundo 3 estágios de capacidade: Inicial, de 0 a 39,99%; Intermediária, de 40 a 70%; e 
Aprimorada, de 70,01 a 100%.  A seguir são apresentados, sinteticamente, os resultados do 
levantamento por componente. O detalhamento da análise pode ser lido no relatório precedente.  
15. O componente “Liderança da alta administração” contou com questões agrupadas em três 
conjuntos (direção, monitoramento e avaliação, e estrutura de apoio). Apenas 23% das organizações 
declararam estar em estágio de capacidade aprimorada nesse componente da Governança (ver figura 
4), indicando que a alta administração de muitas organizações não se responsabiliza ou se 
responsabiliza de forma inadequada pelo estabelecimento de estratégia e instrumentos de governança 
de pessoas, comprometendo a avaliação, o direcionamento e a monitoração da gestão.  

Estrutura do questionário 

Parte A - Liderança da alta administração 

Parte B - Alinhamento estratégico 

Planejamento organizacional 

Planejamento da gestão de pessoas 

Planejamento da força de trabalho 

Unidade de Gestão de Pessoas como parceira estratégica 

Parte C - Gestão da liderança e do 

conhecimento 

Gestão da liderança e processo sucessório 

Integridade e comprometimento  

Aprendizagem contínua 

Gestão do conhecimento  

Parte D - Cultura orientada para resultados 

Comunicação 

Avaliação de desempenho  

Reconhecimento 

Parte E - Gestão de talentos 
Recrutamento, seleção e integração 

Retenção 

Parte F - Controle da concessão de direitos e vantagens 

Parte G - Resultados e prestação de contas (Accountability)  

Parte H - Perfi l  da força de trabalho e das despesas de pessoal 
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16. Como principais deficiências identificadas nesse componente, cabe mencionar os seguintes 
achados: 

 54% das organizações declararam não possuir comitê para auxiliar a alta administração 
nas decisões relativas à gestão de pessoas e, entre as que declararam possuí- lo, apenas 33% o 
monitoram regularmente (Questões 17 e 19); 

 86% não publicaram diretrizes que contemplem a gestão de riscos relacionados ao 
capital humano, e 49% não aprovam plano de auditoria interna que contemple a avaliação periódica 
desses riscos (como por exemplo greve, falta de competências críticas, perda de pessoas-chave e 
desperdício de recursos públicos) e a eficácia dos respectivos controles (Questões 10 e 20); 

 somente 54% monitoram regularmente o cumprimento das diretrizes relativas à gestão 
de pessoas e somente 51% monitoram regularmente o desempenho da área, atuando quando as metas 
não são alcançadas (Questões 16 e 21).  
17. No tocante ao “Alinhamento Estratégico”, apenas 13% das organizações foram 
classificadas na faixa aprimorada, conforme distribuição apresentada na Figura 5 do relatório 
precedente. 
18. Embora grande parte dos respondentes tenha sido bem avaliada no fator ‘Planejamento 

organizacional’, nos outros três fatores – que são os relacionados à gestão de pessoas – poucos 
apresentam indicadores de boa capacidade. Tal resultado indica elevada probabilidade de políticas e 
práticas de gestão de pessoas não estarem alinhadas com os objetivos estratégicos das organizações 
avaliadas, haja vista os seguintes achados: 

 apenas 15% executam, sistematicamente, processo de planejamento de gestão de 
pessoas, aprovando e publicando objetivos, indicadores de desempenho e metas (Questão 24);  

 74% não utilizam o mapeamento de processos como subsídio para o planejamento da 
força de trabalho, 76% não identificam lacunas entre os níveis atuais e desejados de competências e 
60% não realizam análises estatísticas da força de trabalho (Questões 28, 31 e 32). 
19. Como em outros trabalhos desta Corte já foram realizadas diversas recomendações aos 
órgãos gestores centrais a respeito do planejamento organizacional (Acórdãos 1.521/2003, 1.558/2003, 
2.094/2004, 786/2006, 1.603/2008 e 2.585/2012, todos do Plenário), cabe recomendar a esses órgãos 
que repassem às unidades que lhes são vinculadas orientação sobre as providências a cargo da alta 
administração.  
20. No componente “Gestão da Liderança e do Conhecimento’, apenas 8% dos respondentes 
informaram estar na faixa aprimorada, sendo que a maioria deles se encontra na faixa inicial (Figura 
6). Como principal achado, menciona-se que 76% não desenvolvem processo sucessório para posições 
de liderança, sendo que 36% nem mesmo oferecem programas de treinamento ou desenvolvimento aos 
seus líderes (Questões 39 e 40), em desconformidade com a diretriz fixada no Decreto n. 5.707/2006 
para que se “promova a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de 

atividades de direção e assessoramento” (Artigo 3o, inciso III). Isso indica ser provável que a própria 
alta administração de muitos órgãos e entidades não esteja devidamente qualificada para cumprir bem 
o seu papel, o que pode estar interferindo na sua capacidade de governança.    
21. Já no que diz respeito ao componente “Cultura Orientada a Resultados”, apenas 6% 
encontram-se na faixa aprimorada (Figura 7), revelando que, de modo geral, a cultura na APF ainda 
não é orientada para resultados.   
22. Os aspectos mais críticos identificados no levantamento são os seguintes: 

 54% não estabelecem metas de desempenho individuais ou de equipes (Questão 55); 
 65% não avaliam o desempenho dos membros da alta administração ou dos demais 

gestores (por exemplo, diretores, supervisores, gerentes), e 46% nem mesmo avaliam o desempenho 
dos servidores (Questões 56 e 57); 

 64% não treinam gestores em gestão de desempenho e 83% não executam programa de 
reconhecimento por alto desempenho (Questões 64 e 69).  
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23. Para promover a referida cultura, entre outras medidas, é importante encaminhar cópia do 
Relatório, desta Proposta de Deliberação e do Acórdão à Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público da Câmara dos Deputados, tendo em vista a tramitação do Projeto de Lei n. 248/1998, 
que "disciplina a perda de cargo público por insuficiência de desempenho do servidor público estável”, 
regulamentando o art. 41, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.  
24. Relativamente à “Gestão de talentos”, 75% da amostra se encontra em estágio inicial 
(Figura 8), importando registrar que a média das organizações nesse componente foi de apenas 29% 
(desvio-padrão = 17%). Essas informações indicam que é muito baixa a capacidade da APF de atrair, 
selecionar e reter profissionais com as competências desejadas.  
25. Como já são conhecidas as limitações decorrentes da obrigatoriedade de concursos 
públicos, a equipe incluiu no questionário apenas questões sobre os processos de seleção de gestores e 
de movimentação e alocação de servidores. As respostas evidenciam que 75% das organizações não 
executam processo formal, baseado em competências, para selecionar gestores. Da mes ma forma, a 
maioria das organizações (70%) não executa tal processo para alocar ou movimentar internamente os 
servidores (Questões 71 e 72). A consequência provável dessa situação é que muitos processos de 
seleção de gestores e de alocação/movimentação de servidores não estejam resultando nas escolhas 
mais adequadas às necessidades organizacionais.  
26. Consequentemente, a equipe de fiscalização propõe recomendação aos Órgãos Gestores 
Superiores do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo e das Empresas Estatais  
para que orientem as unidades sob sua jurisdição sobre a necessidade de fundamentarem os processos 
de recrutamento e seleção (internos e externos) em perfis de competências, inclusive os relativos a 
cargos/funções de livre provimento de natureza técnica ou gerencial, e assegurarem concorrência e 
transparência nesses processos.  
27. O componente “Controle da Concessão de Direitos e Vantagens’ é o único componente do 
modelo em que poucas organizações foram avaliadas com capacidade inicial (Figura 9). O resultado 
era esperado, uma vez que os gestores e os órgãos de controle da APF costumam concentrar mais 
esforços no aspecto da legalidade que nos da eficiência e da efetividade da gestão de pessoas.  
28. A única situação merecedora de destaque é que 42% das organizações informaram não 
realizar auditorias internas na folha de pagamento de forma sistemática (Questão 83). Somente no 
segmento EXE-Mil (órgãos das Forças Armadas), 100% das organizações responderam que adotam 
integralmente a prática. Como os benefícios dela decorrente superam em muito os seus custos, cabe 
recomendar aos OGS que adotem medidas para garantir a realização sistemática de auditorias internas 
na folha de pagamento das unidades sob sua jurisdição.   
29.  No tocante à capacidade das organizações em “Accountability” (transparência e prestação 
de contas), apenas uma pequena parcela de 14% está na faixa aprimorada (Figura 10).  
30. Esse resultado aponta que a APF apresenta baixa capacidade de transparência, prestação de 
contas e responsabilização pela gestão de pessoas, assim como de aperfeiçoamento do desempenho da 
área. As situações preocupantes identificadas no levantamento são: 

 66% não avaliam ou mensuram a contribuição das práticas de gestão de pessoas para o 
desempenho organizacional (Questão 88);  

 somente 21% monitoram sistematicamente, por meio de sistema informatizado de 
gestão de pessoas, algum conjunto de informações relevantes sobre a força de trabalho (Questão 85).  
31. Para melhorar a capacidade de accountability, a alta administração das unidades 
jurisdicionadas deve ser orientada a estabelecer, no mínimo, objetivos, indicadores de desempenho, 
metas e mecanismos de monitoração. Também devem ser definidos claramente os papéis e as 
responsabilidades referentes ao planejamento, aprovação, execução e avaliação das políticas e práticas 
necessárias para atingir os objetivos estabelecidos.  
32. O próprio TCU pode contribuir para perpetuar esse cenário ou induzir uma mudança de 
comportamento em função das informações que solicitar nos processos de tomada e prestação de 
contas das suas unidades jurisdicionadas.  
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33. A conclusão obtida a partir do levantamento é de que a situação da governança de pessoas 
na Administração Pública Federal não é adequada. Na maior parte do governo federal, parece haver 
deficiência na profissionalização da gestão de pessoas. Na maioria dos casos as atividades típicas de 
departamento de pessoal aparentam ser bem administradas, mas a gestão estratégica de pessoas 
mostra-se rudimentar.  
34. Com base nos resultados coletados, a Sefip criou o índice iGovPessoas, calculado pela   
média aritmética do valor obtido em cada resposta ponderado pelo peso da questão, como uma 
referência para o controle externo e um instrumento de autoavaliação. Feita a ressalva de que esse 
índice não é uma medida precisa da governança de pessoas de uma dada organização – devido ao fato 
de que a equipe de fiscalização não verificou a confiabilidade das respostas e à possibilidade de 
variação do índice de acordo com os pesos atribuídos a cada questão ou com a inserção de outros 
indicadores relevantes de boa governança –, ele fornece subsídios às organizações avaliadas, no seu 
esforço pela melhoria da governança e da gestão de pessoas, e ao Tribunal, no planejamento de suas 
ações. 
35. A distribuição de frequência das organizações com base no iGovPessoas é apresentada na 
Figura 12. A maioria delas (55,4%) encontra-se em estágio inicial de capacidade em governança de 
pessoas (menor que 40%). Somente 7,6% estão em estágio de capacidade aprimorada (maior que 
70%).  

 
Figura 12. Distribuição de frequência do iGovPessoas na Administração Pública Federal  

36. Entre os diferentes tipos de organização, apenas o segmento militar possui 100% de suas 
unidades situadas no estágio aprimorado.   
37. Segmentando o resultado por funções de governo, o setor energético apresenta os maiores 
índices de governança de pessoas, com 26% de suas organizações no estágio aprimorado, e 52% no 
estágio intermediário. 

 
Figura 14. Distribuição de frequência do iGovPessoas em diferentes funções de governo  

 
38. Vale mencionar que os dados coletados orientarão as futuras fiscalizações do Tribunal, 
considerando que a partir do relacionamento das despesas de pessoal (fontes: Siafi e Relatórios de 
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Gestão) com o iGovPessoas das organizações avaliadas, pode-se obter uma distribuição indicativa de 
risco, como visto na figura a seguir: 

 
Figura 15. Despesas de pessoal e iGovPessoas  

39.  Acolho as propostas de encaminhamento formuladas, dentre as quais se encontram uma 
série de orientações a serem veiculadas sob a forma de recomendação aos órgãos governantes 
superiores (Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Secretaria de 
Gestão Pública e Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União) e de determinações à Secretaria-Geral de Administração do 
Tribunal de Contas da União, à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados e à Diretoria-Geral do 
Senado Federal. Merecem destaque especial as recomendações para a priorização de projetos de lei e 
edição de atos regulamentares. 
40. A seleção de informações que deverão compor o Relatório de Gestão, para efeito de 
prestação de contas, efetuada pelo TCU, poderá induzir a melhoria da governança, ao estabelecer 
indicadores úteis para a administração e para o controle externo. 
41. Finalmente, parabenizo a Coordenação-Geral de Controle Externo dos Serviços Essenciais 
ao Estado e das Regiões Sul e Centro Oeste – Coestado e a Secretaria de Fiscalização de Pessoal, em 
especial os Servidores Cláudio Souza Castello Branco, Cláudio Silva Cruz, Alessandro Giuberti 
Laranja e Fabiano Nijelschi Guercio Fernandes, pelo rigor metodológico, pela acurada análise de 
informações e excelente sistematização do trabalho. 
 Pelo exposto, manifesto-me por que seja adotado o Acórdão que ora submeto a este 
Plenário.  
 
 T.C.U., Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2013.  

 
 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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ACÓRDÃO Nº 3023/2013 – TCU – Plenário 
 
1. Processo n. 022.577/2012-0 
2. Grupo I; Classe de Assunto: V – Levantamento.  
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.  
4. Órgãos/Entidades: 330 unidades jurisdicionadas.  
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.  
6. Representante do Ministério Público: não atuou.  
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip. 
8. Advogados constituídos nos autos: não há. 
 
9. Acórdão: 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Levantamento realizado pela Secretaria de 
Fiscalização de Pessoal, no período de 10/09/2012 a 27/09/2013, com o objetivo de avaliar a situação 
da governança e da gestão de pessoas em amostra de organizações da Administração Pública Federal.  
 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no disposto pelo art. 43, inciso I, da Lei n. 
8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Intero do TCU, em:  
 9.1. recomendar: 
 9.1.1. ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, à 
Secretaria de Gestão Pública e à Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações Societárias da União que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da ciência deste Acórdão, orientem as unidades sob sua jurisdição sobre a necessidade de: 

9.1.1.1 a alta administração, em atenção aos princípios da transparência e da prestação de 
contas, estabelecer formalmente: (i) objetivos de gestão de pessoas alinhados às estratégias de negócio; 
(ii) indicadores para cada objetivo definido, preferencialmente em termos de benefícios para o 
negócio; (iii) metas para cada indicador definido, atentando-se para as metas legais de cumprimento 
obrigatório; (iv) mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da gestão de 
pessoas;   

9.1.1.2. publicar, em atenção ao art. 6º da Lei n. 12.527/2011, as informações acima, os 
planos a elas relacionados, as respostas ao questionário deste levantamento e as informações do 
relatório a ser encaminhado oportunamente pelo TCU, com exceção daquelas classificadas como não 
públicas nos termos da lei;  

9.1.1.3. estabelecer comitê estratégico de gestão de pessoas, observando as boas práticas 
sobre o tema, e monitorarem o cumprimento dos papéis e responsabilidades estabelecidos;  

9.1.1.4. fundamentar os processos de recrutamento e seleção (internos e externos) em 
perfis de competências, inclusive os relativos a cargos/funções de livre provimento de natureza técnica 
ou gerencial, e assegurarem concorrência e transparência nos processos;  

9.1.1.5. adotar medidas para garantir a realização sistemática de auditorias internas na 
folha de pagamento das unidades sob sua jurisdição;  

9.1.1.6. articular-se com a Escola Nacional de Administração Pública e outras escolas de 
governo para garantir a oferta de ações de capacitação em planejamento estratégico da força de 
trabalho para as unidades sob sua jurisdição; 

9.1.2. à Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
que priorize a elaboração dos atos previstos nos arts. 155, § 1º, 156, § 2º, e 159,  parágrafo único, da 
Lei n. 11.890/2008;     

9.1.3. à Secretaria de Orçamento Federal que, em atenção ao art. 7º, inciso III, da Lei n. 
10.180/2001, defina critérios de alocação de recursos públicos para investimento em pessoal segundo a 
capacidade das organizações de converter tais recursos nos benefícios pretendidos, utilizando como 
subsídio métricas de risco e os planos de melhoria da governança e da gestão de pessoas das 
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organizações com maiores riscos;   
9.2. determinar: 
9.2.1. ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, à 

Secretaria de Gestão Pública e à Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações Societárias da União que encaminhem, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
a este Tribunal plano de ação para implementar as recomendações descritas no subitem 9.1.1, 
especificando as medidas a serem adotadas, os respectivos prazos e os responsáveis, ou justificativa 
sobre a decisão de não implementar tais recomendações; 
 9.2.2. à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União, à Diretoria-
Geral da Câmara dos Deputados e à Diretoria-Geral do Senado Federal que implementem, no âmbito 
das respectivas casas, as providências descritas no subitem 9.1.1, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
a contar da ciência deste Acórdão;   
 9.2.3. à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que:   

9.2.3.1. conceda às organizações que não responderam ao questionário do levantamento 
novo prazo para essa finalidade, alertando-as que o desatendimento injustificado da diligência sujeita o 
responsável à multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei n. 8.443/1992;  

9.2.3.2. remeta às organizações participantes deste levantamento relatório contendo sua 
avaliação individualizada e comparação com os resultados consolidados do respectivo segmento de 
atuação, como forma de subsidiar o planejamento dessas organizações; 

9.2.3.3. divulgue as informações consolidadas e os dados públicos coletados no presente 
levantamento, sem a identificação individual das organizações respondentes;  

9.2.3.4. revise, em conjunto com a Secretaria-Geral de Controle Externo, as informações 
atualmente solicitadas por este Tribunal no Relatório de Gestão, no que concerne à área de pessoal;  

9.2.3.5. realize fiscalização, com o apoio de outras unidades técnicas da Secretaria-Geral 
de Controle Externo, com o propósito de aferir a qualidade das informações prestadas pelas 
organizações no presente levantamento, de forma a aumentar a sua confiabilidade;  

9.2.3.6. apresente propostas de fiscalização nas áreas consideradas mais críticas da 
governança de pessoas e organize futuros levantamentos com o intuito de acompanhar e manter base 
de dados atualizada com a situação da governança de pessoas na Administração Pública Federal;  

9.3. remeter cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação 
que o fundamentam:  

9.3.1. à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos 
Deputados;  

9.3.2. à Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade vinculada ao 
Conselho de Governo da Presidência da República;   

9.3.3. à Casa Civil da Presidência da República;   
9.3.4. à Controladoria-Geral da União;   
9.3.5. à Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 

Participações Societárias da União;  
9.3.6. ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais da Secretaria-

Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;   
9.3.7. à Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;   
9.3.8. à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão;   
9.3.9. à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados; 
9.3.10. à Diretoria-Geral do Senado Federal;  
9.3.11. à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União; 
9.3.12. ao Conselho Nacional de Justiça; 
9.3.13. ao Conselho da Justiça Federal; 
9.3.14. ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
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9.3.15. ao Conselho Nacional do Ministério Público.  
 
10. Ata n° 45/2013 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/11/2013 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3023-45/13-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar Rodrigues, 
Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge e José Múcio Monteiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Weder de Oliveira.  
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

(Assinado Eletronicamente) 
MARCOS BEMQUERER COSTA 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 
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