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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DA 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 
CAPÍTULO I 
FINALIDADE 

 

Art. 1º A Secretaria de Controle Interno – SCI – órgão especializado de 

controle das gestões orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, bem como de 

auditoria, subordinada à Presidência do Tribunal, tem por finalidade: 

I - planejar, coordenar e dirigir as atividades de controle interno, na forma 

da legislação pertinente; 

II - acompanhar e controlar a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial; 

III - acompanhar o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade da gestão fiscal, especialmente quanto à observância dos limites 

das despesas públicas sujeitas ao controle fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF); 

IV - verificar a utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e 

avaliar os resultados alcançados pelos administradores; 

V - criar condições para assegurar eficácia ao controle externo; 

VI - orientar os administradores, mediante o fornecimento de informações, 

visando subsidiar o processo de tomada de decisão; 

VII - planejar, coordenar e executar o programa de auditoria interna, a fim 

de assessorar a administração do Tribunal na prática da gestão administrativa; 

VIII - elaborar os processos de Tomada e Prestação de Contas a serem 

enviados, respectivamente, ao  Tribunal de Contas da União e ao Congresso Nacional 

(Ato nº 353, de 22.11.2004, da Presidência); 

IX - atuar junto ao Tribunal de Contas da União, com vistas a aprimorar o 

canal de comunicação com aquele órgão de controle externo, visando à otimização dos 

procedimentos de análise e de auditoria executados pela Secretaria. 
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CAPÍTULO II 
ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º A Secretaria de Controle Interno - SCI – tem a seguinte estrutura: 

1. Gabinete 
2. Subsecretaria de Orientação e Análise de Licitações e Contratos – SALC 

2.1 Seção de Análise de Licitação, Dispensas e Contratações - SANLIC 
2.2 Seção de Análise de Despesas Contratuais - SEDCON 
2.3 Seção de Análise de Despesas Diversas e Credenciamentos - SANDIV 

3. Subsecretaria de Análise de Despesas com Pessoal – SADP 
3.1 Seção de Análise de Despesas com Pessoal e Benefícios - SANDEP 
3.2 Seção de Análise de Provimento, Vacância e Concessões –  -SANAPE 
Subsecretaria de Auditoria - SAUD 
4.1 Seção de Auditoria de Gestão - SEAUGE 
4.2 Seção de Auditoria Operacional – SEAOPE 

Art. 3º A Secretaria de Controle Interno será dirigida por Secretário, as 

Subsecretarias por Subsecretários e as Seções, por Chefes. 

Parágrafo único. Os Cargos em Comissão e as Funções Comissionadas 

serão providos na forma da legislação pertinente. 

Art. 4º Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções 

comissionadas previstos no artigo anterior serão substituídos, em seus impedimentos 

legais, por servidores por eles indicados, que estiverem em exercício na mesma unidade 

administrativa do titular, designados na forma da legislação específica, respeitados os 

requisitos exigidos para os titulares. 

CAPÍTULO III 
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

Art. 5º Ao Gabinete compete: 

I - executar as atividades de apoio administrativo, do preparo e despacho dos 

expedientes da SCI; 

II - realizar a leitura dos diários Oficial da União e da Justiça, com vistas a 

selecionar as matérias de interesse da Secretaria, para repasse às Subsecretarias; 

III - receber os processos administrativos sujeitos ao exame da Secretaria, 

distribuindo-os às subsecretarias segundo sua competência. 

Art. 6º Ao Assessor compete, em especial, assessorar o Secretário de 

Controle Interno, prestando apoio, examinando documentos e emitindo opinião sobre o 

mérito dos assuntos de competência da Secretaria. 
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Art. 7º À Subsecretaria de Orientação e Análise de Licitações e 

Contratos compete planejar, coordenar, orientar e acompanhar as atividades de análise 

de atos e processos administrativos referentes às aquisições e alienações de bens e 

serviços, observando a legalidade dos procedimentos adotados, a autenticidade da 

documentação suporte e a conformação dos preços, podendo, inclusive, propor a 

impugnação de qualquer ato relativo à realização de gastos que impliquem vedação de 

natureza legal ou regulamentar, bem como sugerir ações com vistas a subsidiar os 

planos e projetos desenvolvidos pela Secretaria. 

Art. 8º À Seção de Análise de Licitação, Dispensas e Contratações 

compete: 

I - analisar, previamente, os procedimentos relativos a licitações e 

contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, 

quando submetidos pela Presidência e pela Secretaria do Tribunal, nos termos do Ato 

MP nº 81, de 27/4/2005; 

II - analisar, previamente, os processos de dispensa de licitações, 

fundamentadas nos incisos III a XXVI, art. 24 da Lei 8.666/93, sob os aspectos relativos 

à legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, bem como a autenticidade da 

documentação suporte; 

III - analisar, previamente, os processos de inexigibilidade (art. 25 incisos I 

e II), sob os aspectos relativos à legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, 

bem como a autenticidade da documentação suporte; 

IV - analisar, os procedimentos licitatórios – nas modalidades de 

concorrência, tomada de preços, convite e pregão, observando os aspectos relativos à 

legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, bem como a autenticidade da 

documentação suporte; 

V - analisar a formalização dos contratos, sob os aspectos da legalidade e 

adequação às regras convencionadas entre as partes; 

VI - analisar a formalização dos termos de convênios, acordos, ajustes e 

outros instrumentos congêneres, sob os aspectos da legalidade e adequação às regras 

convencionadas entre as partes, consoante o disposto no art. 116, da Lei 8.666/93. 
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Art. 9º À Seção de Análise de Despesas Contratuais compete: 

I - analisar, nos processos administrativos oriundos de contratos, 

convênios, acordos e ajustes, a execução das despesas contratadas, observando o 

cumprimento dos requisitos legais e das disposições contratuais, bem como a 

autenticidade da documentação suporte e a conformação dos preços; 

II - analisar a formalização dos termos aditivos e distratos, sob os aspectos 

da legalidade e adequação às regras convencionadas entre as partes; 

III - acompanhar a evolução das despesas contratuais com vistas a verificar 

a observância do valor contratual e do limite estabelecido para a modalidade licitatória 

que fundamentou a contratação; 

IV - manter em arquivo cópia dos instrumentos contratuais, de seus termos 

de aditamento e distratos, com vistas a auxiliar o trabalho de análise desenvolvido pela 

Seção. 

Art. 10. À Seção de Análise de Despesas Diversas e Credenciamentos 

compete: 

I - analisar os processos de despesas efetuadas com base no art. 

24,incisos I e II, da Lei 8.666/93, dispensa de licitação pelo valor, examinando os 

aspectos relativos ao empenhamento, à liquidação e ao pagamento da despesa, com 

vistas à verificação do atendimento dos requisitos legais, da autenticidade da 

documentação suporte e da conformação dos preços; 

II - analisar as despesas decorrentes dos processos administrativos de 

aquisição e alienação de bens e serviços que não gerarem termo formal de contrato, 

observando o atendimento dos requisitos legais, da autenticidade da documentação 

suporte e da conformação dos preços; 

III - analisar os processos relativos a treinamentos, observando o 

atendimento dos requisitos legais, da autenticidade da documentação suporte e da 

conformação dos preços; 

IV - analisar, com base na norma específica, os processos relativos à 

concessão, aplicação e comprovação de suprimento de fundos concedido; 
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V - analisar os processos relativos a doações e desfazimento de bens 

patrimoniais pertencentes ao Tribunal, observando o atendimento dos requisitos legais e 

a autenticidade da documentação suporte; 

VI - analisar os processos relativos a danos causados a bens de 

propriedade do Tribunal, especificamente quanto ao ressarcimento ou reembolso 

realizado diretamente pelo interessado, que não envolvam sindicância ou desconto em 

folha de pagamento; 

VII - analisar a formalização de contratos, termos aditivos, distratos e 

encerramentos, referentes a credenciamentos das áreas médico-odontológica e 

hospitalar realizados pelo Tribunal, verificando o cumprimento dos parâmetros legais 

aplicáveis e a documentação suporte. 

Art. 11. Às Seções vinculadas à Subsecretaria de Orientação e Análise de 

Licitações e Contratos compete, ainda: 

I - emitir opinião acerca dos procedimentos analisados, por intermédio da 

emissão de despachos, relatórios e pareceres; 

II - recomendar às unidades executoras a correção de falhas, omissões 

e/ou impropriedades verificadas nas análises de sua competência; 

III - submeter à apreciação superior proposta  de  normas e/ou orientações 

que visem dirimir dúvidas concernentes às análises de sua competência; 

IV - propor auditorias, quando os processos e documentos analisados 

exigirem tal medida; 

V - propor a impugnação de atos vinculados à realização de despesas com 

aquisição ou alienação de bens e serviços, que impliquem vedação de natureza legal ou 

regulamentar; 

VI - elaborar, anualmente, e encaminhar à SAUD mapa de ocorrências de 

impropriedades/irregularidades passíveis de serem consignadas na tomada de contas 

anual do Tribunal; 

VII – elaborar, anualmente, relatório estatístico dos processos e 

procedimentos analisados pela Subsecretaria, com vistas a subsidiar a elaboração do 

Relatório Anual de Atividades do Tribunal; 

VIII - manter atualizada a legislação pertinente à sua área de atuação; 
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IX - manter em arquivo os pareceres, relatórios e despachos emitidos sobre 

os processos e documentos analisados; 

X - encaminhar à unidade competente, os processos passíveis de 

arquivamento. 

Art. 12. À Subsecretaria de Análise de Despesas com Pessoal compete 

coordenar, acompanhar e controlar as atividades de análise de atos e processos 

administrativos pertinentes à remuneração de pessoal, provimentos, vacâncias e 

concessões de aposentadorias, pensões, vantagens e benefícios, podendo, inclusive, 

propor a impugnação de qualquer ato relativo à realização de gastos que impliquem 

vedação de natureza legal ou regulamentar, bem como sugerir ações com vistas a 

subsidiar os planos e projetos desenvolvidos pela Secretaria. 

Art. 13. À Seção de Análise de Despesas com Pessoal e Benefícios 

compete: 

I - analisar os processos administrativos concernentes à remuneração de 

Pessoal ativo, inativo e pensionistas, inclusive os relativos a exercícios anteriores; 

II - analisar os processos administrativos referentes ao pagamento de 

indenizações, gratificações e adicionais; 

III - analisar os processos relativos a pagamento de auxílio-alimentação, 

auxílio farmácia, auxílio funeral e outros benefícios; 

IV - analisar os processos decorrentes das despesas com assistência à 

saúde dos servidores; 

V - analisar os processos relativos a danos causados por servidores ao 

patrimônio do Tribunal, especificamente quanto ao ressarcimento do prejuízo;  

VI - analisar os demais processos relativos a despesas com pessoal e 

benefícios; 

VII - examinar, previamente, as matérias de sua competência que lhe forem 

submetidas pela Presidência e pela Secretaria do Tribunal, nos termos do Ato MP nº 81, 

de 27/4/2005. 
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Art. 14. À Seção de Análise de Provimento, Vacância e Concessões 

compete: 

I - analisar os processos administrativos concernentes a provimentos, 

vacâncias, aposentadorias, pensões e outras concessões; 

II - analisar os processos administrativos disciplinares, observando a 

legalidade dos atos praticados; 

III - analisar outros processos relativos aos benefícios do Plano de 

Seguridade Social do servidor e à concessão de vantagens previstas no regime jurídico; 

IV - examinar, previamente, as matérias de sua competência que lhe forem 

submetidas pela Presidência e pela Secretaria do Tribunal, nos termos do Ato MPnº 81, 

de 27/4/2005. 

V - informar ao Tribunal de Contas da União os dados relativos aos 

provimentos, vacâncias e concessões de aposentadorias e pensões, bem como as 

alterações ocorridas para fins de exame e registro; 

VI - encaminhar ao Tribunal de Contas da União, trimestralmente ou 

sempre que ocorrer alteração, relação nominativa dos Ministros do STJ, com a indicação 

dos respectivos números de CPF e datas de posses, em atendimento à legislação 

específica. 

Art. 15. Às Seções vinculadas à Subsecretaria de Análise de Despesas com 

Pessoal compete, ainda: 

I - recomendar às unidades administrativas a correção de falhas, omissões 

ou impropriedades identificadas nas análises de sua competência; 

II - propor a impugnação de atos de gestão considerados ilegais; 

III - propor a realização de auditorias, quando os elementos analisados 

demandarem tal medida; 

IV - informar à SAUD a ocorrência de impropriedades ou irregularidades 

passíveis de serem consignadas na tomada de contas do Tribunal; 

V - submeter à apreciação superior proposta de normas ou orientações que 

visem dirimir dúvidas concernentes ao objeto de sua competência. 
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VI – elaborar, anualmente, relatório estatístico dos processos e 

procedimentos analisados pela Subsecretaria, com vistas a subsidiar a elaboração do 

Relatório Anual de Atividades do Tribunal. 

Art. 16. À Subsecretaria de Auditoria compete planejar, coordenar, 

acompanhar e controlar a execução das atividades de auditoria, em especial as 

estabelecidas no Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAAA), visando comprovar a 

legalidade e a legitimidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e avaliar 

seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia. 

Art. 17. À Seção de Auditoria de Gestão compete: 

I - elaborar o Relatório da Prestação de Contas Anual do Ministro 

Presidente, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e com as 

orientações do Tribunal de Contas da União; 

II - efetuar o acompanhamento das despesas sujeitas ao controle 

estabelecido pela LRF, em especial no que se refere ao Relatório de Gestão Fiscal; 

III - realizar o acompanhamento da programação e da execução 

orçamentária e financeira do STJ; 

IV - realizar as verificações relativas aos demonstrativos contábeis mensais 

(balancete e balanços) e as conciliações de saldos contábeis de bens, direitos e 

obrigações e os de natureza transitória, a fim de que seja demonstrada, no balanço, a 

real situação patrimonial do Tribunal; 

V - acompanhar os registros contábeis da movimentação de bens imóveis 

efetuados no Sistema SPNet, pela Gerência de Patrimônio da União/MP; 

VI - elaborar, mensalmente, Relatório de Dotação e Execução 

Orçamentária, com a finalidade de fornecer suporte gerencial ao Secretário de Controle 

Interno, à Secretaria do Tribunal e à Presidência; 

VII - realizar as auditorias programadas no PAAA a cargo da Seção e as 

que eventualmente forem determinadas pelo Secretário de Controle Interno; 

VIII - recomendar a instauração de tomadas de contas especiais, nos casos 

previstos na legislação de regência; 

IX - acompanhar o cumprimento das decisões exaradas nos processos 

administrativos/sindicâncias, envolvendo prejuízos ao Erário, com vistas à verificação do 
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adequado registro contábil da responsabilidade imputada, quando houver, bem como do 

resultado do julgamento, pelo TCU, de tomadas de contas especiais, eventualmente 

instauradas; 

X - auxiliar a Seção de Auditoria Operacional na elaboração do relatório e 

certificado de auditoria da tomada de contas anual; 

XI - fornecer à Seção de Auditoria Operacional relatórios gerenciais ou 

demonstrativos que norteiem a elaboração do PAAA ou a execução dos trabalhos de 

auditoria operacional; 

XII - analisar os processos de precatórios, com base no artigo 100 da 

Constituição Federal e nas orientações constantes na Resolução/STJ nº 2, de 21/2/2003 

e nos normativos contábeis próprios; 

XIII - acompanhar, por meio de demonstrativos contábeis, os 

procedimentos de encerramento do exercício financeiro e de abertura do exercício 

seguinte, conforme parâmetros definidos pela Norma de Encerramento do Exercício 

emitida pela STN/MF; 

XIV - desempenhar as atividades de orientação à UG Executora do STJ e 

as de acompanhamento, enquanto Órgão Setorial de Contabilidade, envolvendo análise 

de demonstrativos contábeis e conciliações, já inerentes às atividades da Seção; 

XV - executar outras atividades típicas de Órgão Setorial Contábil, como, 

por exemplo: 

a) o registro da conformidade contábil mensal, com base nos 

acompanhamentos, via SIAFI, já mencionados no inciso XIV e no  registro 

da conformidade documental; 

b) o registro mensal da Conformidade de Operadores do Órgão (SIAFI); 

c) a de cadastrador parcial dos servidores do STJ, usuários do SIAFI. 

Art. 18. À Seção de Auditoria Operacional compete: 

I - examinar as peças que deverão compor o Processo de Tomada de 

Contas, assim como a documentação dos atos e fatos administrativos e contábeis, em 

especial, o Relatório Anual de Gestão, elaborado pela Secretaria do Tribunal, e proceder 

às verificações comprobatórias pertinentes; 
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II - elaborar o relatório de auditoria de que trata a IN/TCU nº 47/2004 e 

certificar as contas dos gestores nas tomadas de contas anuais, fundamentando-se nos 

trabalhos de auditoria realizados e na análise e avaliação da gestão e da estratégia 

organizacional, contemplando os seguintes aspectos: 

a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as 

providências adotadas;  

b) irregularidades e ilegalidades que resultaram em prejuízo ao Erário, 

indicando as medidas implementadas com vistas a saná-las; 

c) alcance das metas previstas no plano plurianual e na lei de diretrizes 

orçamentárias, bem como na lei orçamentária anual, apontando os atos de gestão 

ilegítimos ou antieconômicos, que resultaram em dano ao Erário ou prejudicaram o 

desempenho da ação administrativa, indicando as providências adotadas;  

d) avaliação dos resultados alcançados, quanto à eficiência e eficácia da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

e) quanto às transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a observância às normas legais e 

regulamentos pertinentes, a correta aplicação dos recursos e o alcance dos objetivos 

propostos; 

f) regularidade dos processos licitatórios dos atos relativos à dispensa e 

inexigibilidade de licitação, bem como contratos, verificada pela própria Seção ou 

informada pela Subsecretaria de Orientação e Análise de Licitações e Contratos –  

g) regularidade dos processos e procedimentos relativos a despesa com 

pessoal, no que tange à observância da legislação pertinente quanto à admissão, 

remuneração, cessão e requisição de pessoal, bem como sobre concessão de 

aposentadoria e pensão, verificada pela própria Seção ou informada pela Subsecretaria 

de Análise de Despesas com Pessoal; 

h) cumprimento das determinações expedidas pelo TCU no exercício de 

referência; 

III - providenciar a montagem do Processo de Tomadas de Contas Anual e 

o seu encaminhamento tempestivo, em consonância com as orientações do TCU; 
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IV - elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAAA, em 

conformidade com as diretrizes, orientações, normas e padrões estabelecidos para 

auditoria na Administração Pública Federal, a ser submetido ao Secretário de Controle 

Interno com vistas a sua aprovação pelo Ministro Presidente; 

V - realizar as auditorias programadas no PAAA a cargo da Seção e as que 

eventualmente forem determinadas pelo Secretário de Controle Interno; 

VI - elaborar programas específicos para os sistemas auditados, 

contemplando os principais processos sistêmicos, os objetivos de auditoria e os 

procedimentos e técnicas aplicáveis ao alcance desses objetivos; 

VII - acompanhar o cumprimento das diligências e recomendações da 

Subsecretaria, consolidando as pendências em relatório circunstanciado, com a 

finalidade de subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Pendências da Secretaria de 

Controle Interno; 

VIIII - consolidar o Relatório Anual de Pendências, a ser encaminhado pela 

Secretaria de Controle Interno à Administração Superior ao final do exercício, com vistas 

ao saneamento das contas do Tribunal; 

IX - efetuar o acompanhamento mensal da Relação de Responsáveis, 

solicitando a sua atualização no SIAFI, quando necessária; 

X - auxiliar a Seção de Auditoria de Gestão nos trabalhos de consolidação 

da prestação de contas anual, instituída pela LRF; 

XI - auxiliar a Seção de Auditoria de Gestão nos trabalhos de consolidação 

do relatório e certificado de auditoria das tomadas de contas especiais. 

Art. 19. Às Seções vinculadas à Subsecretaria de Auditoria compete, ainda: 

I - proceder ao acompanhamento da execução da dotação orçamentária 

consignada ao Tribunal, levando em conta as metas estabelecidas para as ações 

orçamentárias (LOA e alterações) e os objetivos propostos no planejamento estratégico 

da gestão, utilizando-se dos sistemas corporativos informatizados internos, ou 

disponibilizados pelo Governo Federal, como também de inspeções físicas, análises 

documentais ou de outras técnicas de auditoria, com a finalidade de obter informações, 

esclarecer dúvidas ou estabelecer comprovações, observando–se a competência de 

cada Seção; 
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II - conservar, pelo prazo de cinco anos, a contar da data de julgamento das 

contas pelo Tribunal de Contas da União, os papéis de trabalho, relatórios, certificados e 

pareceres oriundos das auditorias realizadas; 

III - recomendar às unidades auditadas a correção de falhas e/ou 

impropriedades detectadas nas análises de sua competência e propor o aperfeiçoamento 

ou a adoção de normas e procedimentos relacionados ao escopo dos trabalhos 

realizados; 

IV - recomendar a instauração de sindicância e/ou processo administrativo 

disciplinar quando as auditorias realizadas revelarem a necessidade dessas 

providências;  

V - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado sobre os trabalhos 

desenvolvidos pela Seção, com vistas a nortear a elaboração do relatório de atividades 

da Presidência do Tribunal; 

VI - sugerir a contratação eventual de consultoria, sempre que o campo de 

atuação, a natureza das atividades ou a complexidade técnica da unidade ou objeto a ser 

auditado assim o exigirem. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. As Seções referidas nos artigos 8º, 9º, 10, 13 e 14 poderão fazer 

uso de métodos de amostragem, quando da realização das análises técnicas de sua 

competência. 

Art. 21. Compete às unidades vinculadas à Secretaria  de que trata o 

presente Regulamento fornecerem informações que visem subsidiar o planejamento da 

Secretaria, proceder à avaliação dos produtos e serviços oferecidos; elaborar, quando 

solicitado, relatório e estatística de suas atividades, bem como desenvolver outras 

atividades que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

Art. 22. As atribuições dos titulares dos cargos em comissão e das funções 

comissionadas estão estabelecidas em títulos próprios do Manual de Organização. 

Art. 23. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regulamento serão solucionados pelo titular da Secretaria de Controle Interno. 
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