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O presente Manual objetiva consolidar as orientações vigentes nesta Corre-

gedoria-Geral da União (CRG) para a adequada gestão dos processos e do-

cumentos, uniformizando os procedimentos administrativos adotados e pres-

tando-se como fonte de consulta a todos os servidores e colaboradores no 

exercício de suas funções.

Os esforços empreendidos no sentido de reunir em um único documento as 

normas, orientações e melhores práticas administrativas para a gestão de pro-

cessos e documentos objetivam aumentar a eficiência dos fluxos de trabalho 

da CRG, garantir a qualidade e a segurança na geração e tratamento de 

informações, além de minimizar dúvidas ou controvérsias relativas aos padrões 

de trabalho vigentes na Corregedoria-Geral da União.   

A efetiva adoção dos procedimentos aqui detalhados ganha importância 

ainda maior considerando a implantação do Projeto Gestão Eletrônica de Do-

cumentos (GED) nesta CRG, nos termos da Ordem de Serviço-CRG n.º 25, de 

1º de julho de 2011, e segundo os dispositivos da Portaria-CGU n.º 1.870 e da 

Ordem de Serviço-CGU n.º 22, ambas de 17 de setembro de 2010. 

Neste contexto de modernização tecnológica, a CRG assume uma posição de 

vanguarda também ao incorporar inovações a seus processos de trabalho (a 

exemplo da utilização de ementas em alguns documentos), uniformizar procedi-

mentos administrativos já vigentes e adotar práticas ambientalmente sustentáveis.  

O presente Manual restringe seu escopo à normatização dos procedimentos 

administrativos adotados rotineiramente na CRG, não esgotando, portanto, a 

matéria. Ao longo do texto, o leitor encontrará referência aos demais normati-

vos vigentes e aos guias, manuais e tutoriais específicos em cada caso. 

Os materiais de consulta relativos à implantação do Projeto Gestão Eletrônica 

de Documentos na CRG estão disponíveis na IntraCGU, menu Correição>GED. 

O Sistema de Gestão de Informações (SGI) dispõe ainda de tutoriais para 

apoio ao usuário, acessíveis por meio do ícone  ou do menu Ajuda do Sistema.

Nos casos em que o SGI apresentar problemas, o usuário deverá copiar a tela 

contendo a mensagem de erro (comando “Print Screen” e após “Control + 

C”) e encaminhá-la para o correio siinf@cgu.gov.br. Após a análise do pro-

blema, a Diretoria de Sistemas e Informação (DSI) encaminhará resposta ao 

usuário. Para a apresentação de sugestão de melhoria ao sistema, deve-se 

encaminhar mensagem detalhando a sugestão para o correio gabcrg@cgu.

gov.br, indicando-se no campo assunto: Sugestão – Melhoria SGI.

Procurando garantir a qualidade e a atualidade dos procedimentos adminis-

trativos tratados neste Manual, a Ordem de Serviço-CRG n.º 25/2011 prevê a 

sua revisão periódica por Grupo de Trabalho constituído por representantes 

das Corregedorias-Gerais Adjuntas e do Gabinete da CRG, com o objetivo 

de incorporar sugestões de melhoria e inovações tecnológicas implantadas 
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http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/ordem-de-servicos/os-crg-_-implantacao-ged-vf.odt/view,
http://intracgu/correicao/ged/
gabcrg@cgu.gov.br
gabcrg@cgu.gov.br
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no período. Para contribuir neste processo, o leitor é convidado a encaminhar 

suas sugestões para o correio gabcrg@cgu.gov.br, indicando no campo as-

sunto: Sugestão - Manual de Procedimentos Administrativos CRG.

1. CONCEITOS

Com a implantação do GED, nos termos da Ordem de Serviço-CRG n.º 25/2011, 

a CRG passa a adotar o processo híbrido ou eletrônico como padrão.

Como exceção a esta regra, continuarão a tramitar na forma de processo 

físico (em papel):

a)Os processos administrativos que se encontrarem em curso na data de im-

plantação do GED;

b)Os procedimentos disciplinares instaurados no âmbito da CGU, de caráter 

punitivo ou investigativo, relacionados nos incisos I a V do art. 4º da Portaria-

CGU nº 335/2006, bem como as sindicâncias celetistas;

c)Os processos administrativos classificados como sigilosos, em qualquer grau; e

d)Os processos administrativos que venham a ser objeto de trâmite para algu-

ma das Controladorias-Regionais da União nos Estados. 

Cabe registrar que, para melhor distinção, este Manual adota o termo “pro-

cesso disciplinar” para tratar de procedimentos disciplinares instaurados no 

âmbito da CGU, de caráter punitivo ou investigativo, relacionados nos incisos 

I a V do art. 4º da Portaria-CGU n.º 335/2006, bem como das sindicâncias ce-

letistas. Já o termo “processo administrativo” refere-se aos autos dos processos 

instaurados para outros fins que não a condução de procedimento disciplinar, 

a exemplo dos processos administrativos de acompanhamento, de inspeções 

correcionais, de apurações de denúncia, dentre outros.

A Ordem de Serviço-CGU n.º 22/2010 apresenta ainda os seguintes conceitos:

DOCUMENTO ORIGINALMENTE FÍSICO: documento expedido e assina-

do em meio físico (papel). O documento tem validade em meio físico, 

mas pode ser digitalizado para a inserção da cópia digital em um pro-

cesso híbrido.
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http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
gabcrg@cgu.gov.br
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/ordem-de-servicos/os-crg-_-implantacao-ged-vf.odt/view
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DOCUMENTO ORIGINALMENTE ELETRÔNICO: documento expedido em 

meio eletrônico e assinado eletronicamente, com uso de login/senha ou 

assinatura digital. Neste caso, o documento tem validade em meio ele-

trônico, mas pode ser impressa uma cópia física (em papel) para fins de 

expedição ou  inserção em procedimento administrativo em meio físico.

* Para outras informações, consulte o tópico 4 - Assinatura de Docu-

mentos Eletrônicos deste capítulo.

PROCESSO FÍSICO: Processo constituído somente por documentos origi-

nalmente físicos e mantidos exclusivamente em formato físico (papel).

PROCESSO ELETRÔNICO: Processo constituído somente por documentos 

originalmente eletrônicos e mantidos exclusivamente em formato eletrô-

nico, na base de dados do SGI. O processo eletrônico pode ser acessa-

do nas diferentes consultas existentes no SGI, selecionando-se o NUP de-

sejado. A visualização das peças do processo apenas é possível se este 

encontrar-se na carga pessoal do usuário ou na carga de sua unidade.

Como ainda são poucos os órgãos e entidades da Administração Pública que 

adotaram o processo eletrônico, mesmo que a CGU realize a autuação e a 

geração de documentos e processos em meio eletrônico, será necessário in-

cluir nos autos documentos originalmente físicos expedidos por outros órgãos 

e entidades (a exemplo de um Ofício assinado em papel e recebido pela 

CGU no curso do processo). Neste caso, o processo eletrônico deixaria de 

ser constituído em sua totalidade por documentos originalmente eletrônicos e 

não atenderia ao conceito aqui apresentado.

Para adequar-se a esta realidade, em que coexistem os procedimentos de 

gestão documental em meio físico e em meio eletrônico, a CGU adotou, nos 

termos da Ordem de Serviço-CGU n.º 22/2010, o conceito de processo híbrido:

PROCESSO HÍBRIDO: Processo constituído de documentos originalmen-

te físicos (em papel) e documentos originalmente eletrônicos, forman-

do um conjunto conceitualmente indivisível. 

Os documentos originalmente físicos (assinados em papel) que venham 

a constituir um processo híbrido são digitalizados, incluídos na versão ele-

trônica do processo e, após, guardados no Protocolo Setorial da unidade. 

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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Os documentos originalmente eletrônicos que venham a constituir o 

processo não devem ser impressos ou guardados no Protocolo Setorial. 

Todo o conteúdo do processo híbrido (documentos eletrônicos e a ver-

são digital dos documentos físicos) é acessado em meio eletrônico, no 

SGI. Da mesma maneira que o processo eletrônico, o processo híbrido 

pode ser acessado nas diferentes consultas existentes no SGI, selecio-

nando-se o NUP desejado. A visualização das peças do processo ape-

nas é possível se o mesmo encontrar-se na carga pessoal do servidor ou 

na carga de sua unidade.  

* Os titulares e substitutos das unidades da CGU podem ainda visualizar 

as peças dos processos híbridos e eletrônicos que estejam na carga 

de sua unidade ou de unidades vinculadas. Esta consulta, mediante 

menu Protocolo>Consultas>Consulta de Processo/Documento do SGI, 

permite a análise dos autos pelo titular da unidade, sem que o proces-

so seja tramitado para ele. Ressalte-se que a autoridade pode apenas 

consultar o processo; para a adição de peças, o processo deve estar 

na carga da unidade ou na carga pessoal do usuário. 

Para a guarda de documentos físicos registrados (com NUP), que sejam digi-

talizados e anexados a um processo híbrido, o Protocolo Setorial da unidade 

responsável constituirá AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO HÍBRIDO. Estes autos di-

vergem dos autos dos processos físicos nos seguintes aspectos:

AUTOS DO PROCESSO FÍSICO AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO HÍBRIDO

São constituídos pela totali-

dade das peças do processo.

São constituídos apenas pelos do-

cumentos originalmente físicos (com 

NUP) - assinados em papel e registra-

dos como documentos físicos - que 

compõem o processo híbrido. 

Não há a possibilidade de 

visualização das peças em 

meio eletrônico, por meio de 

consultas do SGI.

Todas as peças do processo híbrido 

- inclusive os documentos físicos que 

foram digitalizados - podem ser visuali-

zadas em meio eletrônico, através das 

consultas do SGI. 
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As folhas são numeradas em 

ordem sequencial. O proce-

dimento de numeração e 

carimbo de verso em branco 

é realizado manualmente pelo 

responsável pelo processo.

O processo híbrido recebe numeração 

sequencial de folhas em meio eletrô-

nico. A numeração é controlada de 

forma automatizada pelo SGI.

Nos autos físicos do processo híbrido, a 

numeração de páginas não é sequen-

cial, já que ali são inseridos apenas os 

documentos originalmente físicos (com 

NUP) do processo - assinados em papel 

e registrados como documento físico. 

Cada documento receberá a mesma 

numeração que foi atribuída à sua 

versão digital, adicionada ao processo 

híbrido.

Os autos do processo físico 

ficam na posse do servidor ou 

unidade responsável por sua 

carga e são tramitados manu-

almente. Apenas o registro e o 

controle do trâmite são reali-

zados no SGI.

O processo híbrido (versão eletrônica) 

fica na posse do servidor ou unidade 

responsável por sua carga e seu con-

teúdo é acessado via SGI.

Já os autos físicos do processo híbrido 

permanecem guardados no Protocolo 

Setorial ao qual se vincula a unidade res-

ponsável pela carga do processo híbrido 

(no caso de todas as unidades da CRG, 

trata-se do Protocolo Setorial CRG).

O SGI permite o trâmite dos autos 

físicos apenas entre unidades proto-

colizadoras (que têm competência 

para a guarda destes autos). Entre as 

unidades finalísticas tramita, em meio 

eletrônico, apenas a versão eletrônica 

do processo híbrido.

*Os procedimentos apresentados nesta tabela são detalhados no Capítulo III – 
Fluxos de Trabalho

2 – CASOS DE UTILIZAÇÃO DOS TIPOS DE PROCESSO 

A Ordem de Serviço-CRG n.º 25/2011 estabelece que, conforme cronogra-

ma de implantação disponível na IntraCGU, menu Correição>GED, passam 

a vigorar os seguintes critérios para a gestão dos processos administrativos 

da CRG:

http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/ordem-de-servicos/os-crg-_-implantacao-ged-vf.odt/view
http://intracgu/correicao/ged/
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Devem ser registrados, autuados e tramitados exclusivamente em meio 

físico (papel) os seguintes processos:

• PROCESSOS DISCIPLINARES;

• PROCESSOS CLASSIFICADOS COMO SIGILOSOS (EM QUALQUER 

GRAU); e

• PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE VENHAM A SER OBJETO DE TRÂ-

MITE PARA ALGUMA DAS CONTROLADORIAS-REGIONAIS DA UNIÃO 

NOS ESTADOS, até que a Gestão Eletrônica de Documentos esteja 

implementada nessas Unidades.  

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO NA UNIDADE (NA DATA DE IM-

PLANTAÇÃO DO GED): devem ser instruídos, tramitados e arquivados 

em meio físico. 

Após a implantação do GED, a CRG poderá, em conjunto com as áre-

as competentes, decidir acerca da digitalização de processos em for-

mato físico.

 

DEMAIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONSTITUÍDOS A PARTIR DA IM-

PLANTAÇÃO DO GED: 

1) Se o documento que dá início ao processo for originalmente físico, de-

ve-se solicitar a autuação e conversão para processo híbrido, mediante 

“Despacho para Autuação e Conversão em Processo Híbrido” elabora-

do e assinado em papel.  A este tipo de processo poderão ser adiciona-

dos documentos físicos ou eletrônicos, no curso de sua instrução. 

2)  Se o documento que dá início ao processo for originalmente eletrô-

nico, deve-se solicitar à Coordenação-Geral de Serviços de Secretaria 

(CGSS), mediante o menu Protocolo>GED>Solicitar Registro de Processo/

Documento Eletrônico do SGI,  a autuação para processo eletrônico.  

O processo manterá a classificação de processo eletrônico enquanto 

forem adicionados a ele apenas documentos originalmente eletrônicos. 
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* Vale ressaltar que se enquadram no item 2 os processos administrati-

vos de inspeção correcional constituídos e conduzidos no âmbito da 

CRG. Aqueles que venham a ser constituídos e/ou conduzidos por Nú-

cleo de Ação de Correição (Nacor), devem ser autuados em meio físi-

co (papel), inserindo-se na categoria de processos administrativos que 

venham a ser objeto de trâmite para alguma das Controladorias-Regio-

nais da União nos Estados, até que a Gestão Eletrônica de Documentos 

esteja implementada nessas Unidades. 

DOCUMENTOS A SEREM REGISTRADOS (RECEBER NUP) A PARTIR DA IM-

PLANTAÇÃO DO GED: 

1) Se o documento for originalmente físico, deve-se solicitar o seu registro, 

mediante “Despacho para Registro” elaborado e assinado em papel.

* A autoridade competente poderá determinar que, após o registro, 

proceda-se à autuação do documento físico e sua conversão em pro-

cesso híbrido, mediante “Despacho para Autuação e Conversão em 

Processo Híbrido” elaborado e assinado em papel. 

2) Se o documento for originalmente eletrônico, deve-se solicitar o seu 

registro mediante o menu Protocolo>GED>Solicitar Registro de Proces-

so/Documento Eletrônico, do SGI.

 * Vale ressaltar que os documentos classificados como sigilosos, em 

qualquer grau, devem ser registrados, autuados e tramitados exclusiva-

mente em meio físico (papel).

HIPÓTESES DE CONVERSÃO DE PROCESSO FÍSICO OU ELETRÔNICO PARA 

PROCESSO HÍBRIDO:

1)Sempre que ocorrer a juntada por apensação de um processo eletrô-

nico ou híbrido a um processo físico, é necessária a prévia conversão 

do processo físico para processo híbrido.
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2)Sempre que ocorrer a juntada por anexação de um documento ele-

trônico (com NUP) a um processo físico, é necessária a prévia conver-

são do processo físico para processo híbrido.

3)Sempre que ocorrer a juntada por anexação de um documento físico 

(com NUP) a um processo eletrônico, a conversão do processo eletrôni-

co para processo híbrido é realizada de forma automatizada pelo SGI.

 Informações acerca dos procedimentos administrativos a serem ado-

tados em cada caso são detalhadas no tópico 2 – Fluxo de Tramitação de Do-

cumentos do capítulo III. Os modelos de despacho estão disponíveis no menu 

NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do SGI.

3 – DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

É permitida a extração de cópia digital de processos disciplinares e demais 

documentos, protegidos ou não por sigilo. Para tanto, o servidor ou colabora-

dor responsável pode:

1 -   utilizar os scanners disponíveis nas unidades da CRG, ou

2-solicitar a digitalização ao Protocolo Setorial/CRG. Neste caso, deve-se com-

parecer à sala de digitalização para a entrega dos autos e definição do pra-

zo, do tipo de digitalização e da forma de restituição da cópia digital. 

Sala de Digitalização/PROTSET

Local: sala S-35, subsolo do Bloco A da Esplanada dos Ministérios

Horário de atendimento: 9h às 12h e 14h às 17h

Telefone: (61) 2020 7563

ORIENTAÇÕES PARA A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS:

Na digitalização de documentos para adição a processo híbrido deve-

se optar pela geração de arquivo do tipo PDF Pesquisável, o qual per-

mite a localização de palavras-chave e a seleção de texto para uso 

dos recursos “copiar” e “colar”. 
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*Em caso de dúvidas com relação à operação do scanner, consulte 

o tutorial correspondente na IntraCGU, menu Correição>GED http://

intracgu/correicao/ged/.

No caso da extração de cópia digital de processos disciplinares e de-

mais processos ou documentos de interesse, cabe ao demandante 

definir o tipo de arquivo a ser gerado, se PDF Pesquisável, PDF Não-

Pesquisável, ou outra opção disponível. 

ADIÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS (SEM NUP) A PROCESSO HÍ-

BRIDO OU ELETRÔNICO

No caso de documentos sem NUP, caberá ao servidor ou colaborador 

responsável digitalizar os documentos, utilizando os scanners disponíveis 

nas unidades da CRG, e adicioná-los ao processo híbrido ou eletrônico, 

mediante menu Protocolo>GED>Adicionar Documento Digital, do SGI. 

Se desejar registrar o documento (NUP), a unidade deverá adotar os 

procedimentos previstos no tópico 2 – Casos de Utilização dos Tipos de 

Processo deste capítulo.

Na operação de adição de documento digitalizado a processo híbrido 

ou eletrônico, o SGI possui as seguintes restrições:

a)a adição do documento só é permitida se o processo estivar na car-

ga pessoal ou na carga da unidade do usuário;

b)o sistema permite apenas a adição de arquivos com extensão 

“.DOC”, “.ODT”, “.SXW”,”.PDF”,”.RTF”,”.XLS”,”.GIF” ou “.JPG”, caso a ex-

tensão seja diversa, o Sistema emite aviso informando a impossibilidade 

de adição do arquivo. Nesta situação, o servidor deverá converter o ar-

quivo para o formato “PDF”, utilizando o programa Cute PDF instalado 

em todos os microcomputadores da CRGo; e

http://intracgu/correicao/ged/
http://intracgu/correicao/ged/
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c)o sistema aceita arquivos com até 10 MB de tamanho. Caso o arqui-

vo a ser adicionado exceda a este limite deve ser particionado em ar-

quivos que atendam ao limite de tamanho. Para tanto, pode-se utilizar 

o software “PDF Split and Merge”, programa homologado pela DSI que 

pode ser instalado no computador do usuário, mediante solicitação à 

Central de Atendimento (ramal. 2020 6767).

*Em caso de dúvidas com relação à operação do programa Cute PDF, 

consulte o guia Orientações - Sistema Acesso, Cute PDF e Notificador 

SGI, na IntraCGU>Correição>GED.

4 – ASSINATURA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

A Portaria-CGU n.º 1.870/2010 modelos estabelece que, no âmbito da CGU:

• Os documentos produzidos no SGI poderão ser aprovados e assinados 

eletronicamente, sendo que esta assinatura eletrônica dá-se por meio 

de nome de usuário e senha dos servidores cadastrados no SGI.

• Estes documentos são considerados autênticos, íntegros e válidos juri-

dicamente no âmbito da CGU e terão como anexo obrigatório a folha 

de assinaturas de todos os aprovadores, com código de autenticação.

• A autenticidade de tais documentos pode ser verificada por meio do 

código de autenticação, utilizando-se o menu Protocolo>GED>Verificar 

Autenticidade, do SGI.

• A cópia impressa em meio físico de documento assinado eletronicamen-

te deverá conter folha de assinatura e código de autenticação, poden-

do ser aposta assinatura física se desejado. Entretanto, a aposição de 

assinatura física não confere autenticidade ao documento, permane-

cendo a necessidade de conferência do código de autenticação.

Para assinar-se eletronicamente um documento, é necessário cadastrá-lo e 

aprová-lo no SGI, utilizando-se as funcionalidades do menu NumDoc>Minuta.

 Como exceção a esta regra, o usuário poderá utilizar chave de certifica-

ção digital para assinar o documento eletronicamente. Neste caso, deverá 

utilizar o SGI somente para a numeração do documento (mediante Módulo 

NumDoc>Numerar Documentos).

Os procedimentos para tanto são detalhados no capítulo III, tópico 1 – Fluxo 

de Aprovação de Documentos.

http://cgu.ctis.com.br/chd/webos_bkp.asp
http://intracgu/correicao/ged/
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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Este capítulo destina-se a padronizar a utilização e a formatação dos docu-

mentos produzidos na Corregedoria-Geral da União (CRG).

Observe-se que as determinações e prescrições apontadas devem ser esten-

didas a todos os documentos produzidos na CRG, com a exceção daqueles 

confeccionados no âmbito de processos disciplinares, conforme definição 

apresentada no Capítulo I - Processo.

Serão abordados os documentos destinados a realizar relatos, expressar análi-

ses, efetuar determinações e realizar comunicações, sendo vedada a prática 

destes atos por meio de instrumentos diversos.

1– ESPÉCIES E UTILIZAÇÃO

1.1. NOTA TÉCNICA

As Notas Técnicas são documentos formais destinados a expressar entendi-

mento acerca de determinada matéria. Devem ser utilizadas sempre que se 

realize análise de mérito do processo administrativo, isto é, sempre que sejam 

debatidas e apresentadas conclusões sobre as questões fundamentais, de 

fato ou de direito, acerca do assunto tratado nos autos.

Seus usos mais comuns nas atividades fins da CRG são relacionados à:

• análise sobre a necessidade de acompanhar deslinde de determinada 

providência correicional;

• avaliação da necessidade de adoção de providência correicional, tais 

como instauração, avocação ou anulação de procedimento;

• verificação de regularidade no transcurso de procedimento disciplinar;

• manifestação quanto à atividade correicional de Unidade do Sistema 

de Correição do Poder Executivo Federal (SisCor); e

• avaliação sobre o atendimento de recomendação de Inspeção.

As Notas Técnicas não devem ser utilizadas, portanto, para a realização de 

meros relatos ou mesmo para a análise de questões incidentais como, por 

exemplo, verificação sobre se determinada prestação de informações foi in-

completa.
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Sempre que constituir um processo híbrido ou eletrônico, este tipo de 

documento deve ser produzido e assinado em meio eletrônico. Dessa 

forma, como será visto no Capítulo III - Fluxo de Trabalho, desde sua 

primeira versão, a Nota Técnica deve ser cadastrada, revisada e apro-

vada no SGI (mediante módulo NumDoc>Minuta). 

Caso a Nota Técnica venha a compor um processo físico (em papel), 

é opcional a aprovação e a assinatura eletrônica por meio do SGI; de-

vendo-se observar os dispositivos da Portaria-CGU n.º 1.870/2010 (tópi-

co 4 - Assinatura de Documentos Eletrônicos, do Capítulo I). 

1.2. NOTA DE INSTRUÇÃO

As Notas de Instrução são documentos formais destinados a relatar situação 

ou andamento processual e indicar diligências a serem providenciadas.

Diferencia-se da Nota Técnica na medida em que não apresenta análise ou 

conclusão sobre questões centrais (de mérito), de fato ou de direito, relativas 

ao assunto abordado no processo.

Seus usos mais comuns nas atividades fins da CRG são relacionados a:

• solicitação de informação e suas reiterações;

• sobrestamento;

• solicitação de diligências e suas reiterações;

• encaminhamento de informações; e

• arquivamento de processos e documentos relativamente aos quais as 

questões centrais já tenham sido abordadas e solucionadas anterior-

mente.

Observe-se que, eventualmente, estas atividades podem ser objeto de Notas 

Técnicas, caso seja necessária a realização de debate mais aprofundado so-

bre os elementos que as justifiquem. Tal situação pode ocorrer, por exemplo, 

diante da necessidade de negar a prestação de informação em face de nor-

mativo. Destaque-se que a mera averiguação de incompletude de informa-

ção solicitada pode ser realizada mediante Nota de Instrução.

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos


18

C
a

p
ítu

lo
 2

 -
 D

o
c

u
m

e
n

to
s

Sempre que constituir um processo híbrido ou eletrônico, este tipo de 

documento deve ser produzido e assinado em meio eletrônico. Dessa 

forma, como será visto no Capítulo III - Fluxo de Trabalho, desde sua 

primeira versão, a Nota de Instrução deve ser cadastrada, revisada e 

aprovada no SGI (mediante módulo NumDoc>Minuta). 

Caso a Nota de Instrução venha a compor um processo físico (em pa-

pel), é opcional a aprovação e a assinatura eletrônica por meio do 

SGI; devendo-se observar os dispositivos da Portaria-CGU n.º 1.870/2010 

(tópico 4 - Assinatura de Documentos Eletrônicos, do Capítulo I).

1.3. DESPACHOS

Com a implantação do GED, o ato/documento denominado despacho 

passou a agregar diversas manifestações com diferentes finalidades.

Dessa maneira, neste tópico serão abordados os diferentes tipos de 

despachos e suas funções, conforme tabela sintética:

Tipo de 

Despacho
Suporte Conteúdo

Local em que é 

Exarado

Seleção da 
opção “Deseja 

adicionar o 
texto na folha 

de assinaturas”

Recebimento 
de numera-

ção específica

De mero enca-

minhamento

Doc. 

Eletrônico
Livre

Campo “despacho” da 

tela de cadastramento / 

aprovação de minuta do 

SGI

Não Não

De aprovação 

ou não aprova-

ção

Doc. 

Eletrônico

Conforme 

Manual

Campo “despacho” da 

tela de cadastramento / 

aprovação de minuta do 

SGI

Sim Não

Doc. Físico
Conforme 

Manual

No próprio documento ou 

em folha subsequente
Não se aplica Não

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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Fundamentado

Doc. 

Eletrônico

Similar 

à Nota 

Técnica

Em documento eletrônico 

próprio
Não se aplica

Sim – módulo 

Minuta do SGI

Doc. Físico

Similar 

à Nota 

Técnica

Em documento físico 

próprio
Não se aplica

Sim – módulo 

NumDoc do 

SGI

Que determina 

providência 

administrativa

Doc. 

Eletrônico

Modelo 

SGI

Em campo da tela de trâ-

mite de processo, no SGI
Sim Não

Doc. Físico
Modelo 

SGI

Em formulário específico, 

em papel
Não Não

1.3.1. DESPACHO DE MERO ENCAMINHAMENTO

Após o registro de minuta no SGI, e após cada assinatura aposta na minuta, 

como será visto no capítulo III - Fluxo de Trabalho, deve-se encaminhá-la às 

autoridades responsáveis pela aprovação ou pelas demais assinaturas do do-

cumento, conforme o próprio fluxo de aprovação definido.

O encaminhamento será acompanhado desta espécie de despacho, a ser 

registrado no campo “despacho” do Sistema. Atualmente, é obrigatório o pre-

enchimento deste campo.

Trata-se de manifestação, sem formalidade prescrita, destinada apenas a in-

formar a remessa e eventual circunstância específica, não devendo integrar o 

processo (físico, híbrido ou eletrônico). Assim, deve-se atentar para que não se 
assinale a opção “Deseja adicionar o texto na folha de assinaturas” quando 
do registro deste despacho no SGI.

Neste caso os despachos não necessitam de numeração própria, não sendo 

cadastrados como minuta ou documento autônomo no SGI.

Observe-se, por fim, que não se cogita a existência de cadeia de aprovação 

para este tipo de despacho.

1.3.2. DESPACHO DE APROVAÇÃO OU NÃO APROVAÇÃO

As aprovações de documentos por pessoa distinta do signatário devem ser re-

alizadas por despacho. Neste caso os despachos não necessitam de numera-

ção própria, não sendo cadastrados como minuta ou documento autônomo 

no SGI.

Deve-se atentar para o fato de que, neste tipo de despacho, não se cogi-

ta complementação da fundamentação da nota submetida à aprovação 

ou sua não aprovação mediante despacho que permita à nota integrar o 
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processo. A não aprovação, que deve ter motivação sumário, apenas tem o 

condão de devolver, via SGI, a nota ao signatário ou aprovador anterior.

Na aprovação de documentos eletrônicos, o despacho deve ser realizado no 

campo “despacho” do SGI, de forma que seu conteúdo conste da folha de 

assinaturas eletrônicas. Para tanto deve ser assinalada a opção “Deseja adi-

cionar o texto na folha de assinaturas”.

No caso de aprovação de documentos em meio físico, o despacho deve ser 

realizado no próprio documento ou em folha apartada, desde que contenha 

a devida referência.

Observe-se que não se cogita a existência de cadeia de aprovação para este 

tipo de despacho.

1.3.3. DESPACHO FUNDAMENTADO

Os despachos podem ainda ser utilizados para que autoridade com compe-

tência de aprovação manifeste sua discordância de determinada nota, ao 

invés de aprová-la ou solicitar sua alteração por meio de não aprovação, de 

modo a preservá-la como documento integrante de processo. A autoridade 

pode também servir-se deste despacho para complementar a fundamenta-

ção da nota aprovada.

No caso de utilização do fluxo eletrônico de aprovação de documentos do 

SGI, a autoridade deverá devolver a minuta a quem lhe antecedeu na cadeia 

de aprovações, solicitando a exclusão do seu nome no fluxo de aprovação da 

nota. Desta forma, a autoridade que recebeu de volta a minuta poderá finalizar 

ali o processo de aprovação e assinatura eletrônica do documento, promoven-

do a sua numeração e inserção no processo. Após, tramitará o processo para 

apreciação da autoridade que deseja produzir despacho autônomo, explici-

tando a sua discordância da nota ou complementando a sua fundamentação. 

Tal despacho deve ser cadastrado no módulo Minuta, assinado eletronicamen-

te e numerado no SGI, podendo ser objeto de outro fluxo de aprovação.

A mesma sistemática, no que couber, pode ser utilizada para produzir despa-

cho autônomo, não fundamentado em nota anterior.

No caso de elaboração de despacho fundamentado em processo físico, este 

deve receber numeração própria (mediante módulo NumDoc>Numerar Do-

cumentos, do SGI). 

1.3.4. DESPACHO QUE DETERMINA PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Os despachos que determinam providência administrativa (juntada, autua-

ção, arquivamento, encaminhamento, sobrestamento, etc.) devem seguir, se 

existentes, os modelos disponibilizados no menu NumDoc>Minuta>Buscar Mo-



21

C
a

p
ítu

lo
 2

 -
 D

o
c

u
m

e
n

to
s

delo, do SGI. Em nenhum caso precisam ser numerados ou ser cadastrados 

individualmente no SGI.

Se relativos a documentos ou processos físicos, devem ser produzidos e assina-

dos fisicamente. Se relativos a processos ou documentos eletrônicos devem 

constar no campo “despacho” da tela de trâmite do SGI.

Deve-se sempre atentar para que a opção “Incluir Despacho no Processo” 

seja selecionada no momento do trâmite de processo híbrido ou eletrônico 

para que o seu texto integre o processo.

1.4. OFÍCIO

Instrumento destinado à comunicação externa, seja a particulares ou a de-

mais órgãos e entidades da Administração Pública.

Tem como finalidades realizar solicitações e requisições, encaminhar informações, 

bem como qualquer outra concretização de comunicação por meio oficial.

Sempre que constituir um processo híbrido ou eletrônico, este tipo de 

documento deve ser produzido e assinado em meio eletrônico. Dessa 

forma, como será visto no Capítulo III - Fluxo de Trabalho, desde sua 

primeira versão, o Ofício deve ser cadastrado, revisado e aprovado no 

SGI (mediante módulo NumDoc>Minuta). 

Caso o Ofício venha a compor um processo físico (em papel), é opcio-

nal a aprovação e a assinatura eletrônica por meio do SGI.

Em todos os casos, produzida a sua versão final, a impressão para a ex-

pedição em meio físico deve observar os dispositivos da Portaria-CGU n.º 

1.870/2010 (tópico 4 - Assinatura de Documentos Eletrônicos, do capítulo I).

A autoridade pode optar pelo encaminhamento do Ofício por meio 

eletrônico, nos casos em que considerar dispensável a comprovação 

de expedição pelo protocolo da CGU.

* Vale ressaltar que a expedição de Ofício por CPAD deve observar os 

procedimentos do tópico 3- Fluxo de Procedimentos nas CPAD’s, do 

Capítulo III.

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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1.5. MEMORANDO

Este instrumento, destinado à comunicação interna, tem finalidade similar a 

do ofício.

É definido com bastante precisão no Manual de Redação da Presidência da 

República, publicado pela Portaria nº 91/2002.

“O memorando é a modalidade de comunicação entre 

unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem 

estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis dife-

rentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação 

eminentemente interna.

Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser empre-

gado para a exposição de projetos, idéias, diretrizes, etc. a 

serem adotados por determinado setor do serviço público.

Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do 

memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela ra-

pidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. 

Para evitar desnecessário aumento do número de comu-

nicações, os despachos ao memorando devem ser dados 

no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em 

folha de continuação. Esse procedimento permite formar 

uma espécie de processo simplificado, assegurando maior 

transparência à tomada de decisões, e permitindo que se 

historie o andamento da matéria tratada no memorando”.

Desta forma, deve ser utilizado nas comunicações realizadas com as demais 

áreas da CGU, e com as Unidades Regionais, bem como nas comunicações 

entre setores da própria CRG.

Sempre que constituir um processo híbrido ou eletrônico, este tipo de 

documento deve ser produzido e assinado em meio eletrônico. Dessa 

forma, como será visto no Capítulo III - Fluxo de Trabalho, desde sua 

primeira versão, o Memorando deve ser cadastrado, revisado e apro-

vado no SGI (mediante módulo NumDoc>Minuta). 

Caso o Memorando venha a compor um processo físico (em papel), é 

opcional a aprovação e a assinatura eletrônica por meio do SGI.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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Em todos os casos, produzida a sua versão final, a impressão para a ex-

pedição em meio físico deve observar os dispositivos da Portaria-CGU 

n.º 1.870/2010 (tópico 4 - Assinatura de Documentos Eletrônicos, do Ca-

pítulo I).

A autoridade pode optar pelo encaminhamento do Memorando por 

meio eletrônico, nos casos em que considerar dispensável a comprova-

ção de recebimento pelo destinatário.

2 – ESTRUTURA, CONTEÚDO E FORMATAÇÃO DE DOCU-
MENTOS

2.1. NOTA TÉCNICA

A Nota Técnica deve conter a seguinte estrutura de apresentação:

Ementa: Campo que apresenta um resumo do conteúdo da Nota Téc-

nica, escrito de maneira objetiva e impessoal, tendo como principal 

objetivo facilitar a pesquisa de Notas no campo “resumo” do SGI. 

Identificação: Campo que denomina a Nota Técnica e seguirá o padrão 

“NOTA TÉCNICA nº ____/2011/CSM___/Sigla Adjunta/CRG/CGU-PR”

Referência: Campo que indica o número do processo ou documento a 

que se refere a Nota Técnica.

Interessado: Campo opcional que indica o órgão ou a pessoa que deu 

origem e, ou está diretamente relacionada com o documento ou pro-

cesso em questão. Ressalte-se que nenhuma informação de natureza 

sensível ou sigilosa deve constar deste campo. 

Assunto: Campo que descreve de forma sucinta o objeto do documen-

to ou processo.

Destinação: Campo que identifica a autoridade a quem é dirigida a 

análise.

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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Corpo:

• Relatório: deverá iniciar-se explicitando a temática do processo 

e eventuais pontos centrais da discussão envolvida. Após, deverá 

narrar os acontecimentos fáticos e processuais ocorridos ao menos 

desde o último relato consignado nos autos, ou no caso de ser o pri-

meiro relatório consignado, deverá narrar todos os acontecimentos 

relevantes relativos à temática tratada.

• Análise: deve iniciar-se com o debate sobre as questões fáticas e 

jurídicas objeto do processo, devendo ser conclusiva. Não necessa-

riamente deverá apontar tese correta ou fatos verdadeiros, poden-

do indicar a impossibilidade de sua determinação.

• Conclusão: deverá expor, numeradamente, cada uma das reco-

mendações sugeridas em face das explanações realizadas no tópi-

co de análise. Deverá, ainda, integrar seu conteúdo, após as expo-

sições das recomendações, um subtópico chamado “Providências 

Recomendadas” no qual devem constar, de forma detalhada, os 

encaminhamentos administrativos para o processo ou documento, 

necessários para a concretização das recomendações sugeridas.

Cada um dos tópicos pode conter subitens de acordo com a necessi-

dade de divisão temática.

Fecho:

• Texto “À consideração Superior”;

• Local e data, alinhados à direita;

• Nome dos signatários, centralizados. Sendo até dois, devem estar 

na mesma linha; e

• Nome do cargo dos signatários abaixo de seus nomes.

2.1.1. EMENTA

Ementa é um resumo do conteúdo de Nota Técnica ou de Despacho Fun-

damentado, escrito de maneira objetiva e impessoal, tendo como principal 

objetivo facilitar a pesquisa destes documentos por meio do campo “resumo” 

da tela Consulta de Documento Numerado, no menu NumDoc>Consultar Do-

cumentos, do SGI. 
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Deve-se atentar para que no cadastramento de Nota Técnica ou de Despa-

cho Fundamentado no SGI o conteúdo da ementa seja registrado no campo 

“resumo”. 

No caso de documento eletrônico, o registro é realizado quando do cadastramen-

to da minuta do documento, mediante módulo NumDOC>Minuta>Cadastrar 

Minuta, do SGI. No curso do fluxo de aprovação da minuta, sempre que o 

texto da ementa sofrer alterações, estas devem constar do referido campo 

“resumo”, de forma a garantir o fiel registro da informação da ementa no SGI.

No caso de documento físico, o registro é realizado quando da numeração do 

documento, mediante módulo NumDoc>Numerar Documentos, do SGI.  

A ementa deverá ser redigida pelo autor do documento ainda quando 

em versão minuta. Deverá ser inserida no documento imediatamente 

após o cabeçalho, com recuo de oito centímetros em relação à mar-

gem, justificada à esquerda e à direita e na forma de parágrafo único.

A redação da ementa deverá observar os seguintes passos:

a) leitura atenta do documento para identificação dos principais conceitos 

nela discutidos;

b) busca, no Vocabulário Controlado disponível na IntraCGU>Correição>GED 

, dos termos mais adequados para representar os principais conceitos discuti-

dos no documento; e

c) redação da ementa propriamente dita.

A ementa deverá:

a) ser clara, fiel ao conteúdo do documento e concisa;

b) ser redigida na voz ativa e na terceira pessoa do singular;

c) utilizar expressões consagradas pela técnica jurídica;

d) observar as regras gramaticais da língua portuguesa; e

e) dispensar a leitura do documento para sua compreensão.

Não devem constar da ementa:

http://intracgu/correicao/ged/
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a) termos e expressões subjetivas, diante do caráter técnico do documento;

b) adjetivos e metáforas, com função meramente retórica;

c) transcrição de trechos do documento;

d) citação de doutrina ou jurisprudência ou transcrição de trechos de Lei;

e) excesso de explicações;

f) frases longas;

g) abreviaturas ou siglas;

h) mera listagem de palavras, sem concatenação de ideias;

i) expressões latinas quando houver um correspondente usual em português;

j) remissão a relatórios de auditoria ou a decisões de tribunais, inclusive de 

contas;

k) menção do órgão no qual ocorreu a irregularidade ou do suposto respon-

sável pela mesma.

ELABORAÇÃO DO TEXTO DE EMENTA PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 
ACOMPANHAMENTO

No caso de Notas Técnicas ou Despachos Fundamentados produzidos no âm-

bito de processos administrativos de acompanhamento de procedimentos dis-

ciplinares, suas ementas conterão quatro itens separados por traços:

a) descrição da irregularidade objeto do processo;

b) informação sobre o tipo de processo disciplinar sob análise, 

c) principais conceitos jurídicos discutidos no documento; e

d) opinião sobre a regularidade formal e material do processo.

Caso o documento não analise a regularidade formal e material de processo 

disciplinar, deve-se indicar na ementa, apenas, as informações que constam 

das letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’. 
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Para a descrição da irregularidade objeto do processo disciplinar sob análise, 

deve-se escolher um ou mais termos do Vocabulário Controlado disponível na 

IntraCGU>Correição>GED. 

No que se refere ao tipo de processo disciplinar sob análise, na ementa deverá 

constar um dos termos abaixo:

a) Processo Administrativo Disciplinar;

b) Sindicância Acusatória;

c) Sindicância Celetista;

d) Sindicância Investigativa;

e) Sindicância Patrimonial; ou

f) Investigação Preliminar.

Deverão constar da ementa os principais conceitos jurídicos discutidos no 

documento, acompanhados de rápida definição e de explicação sobre sua 

aplicabilidade no processo disciplinar analisado, visando facilitar a pesquisa 

por documentos semelhantes. Conceitos corriqueiros ou de menor importân-

cia não devem constar da ementa. Para tanto, deve-se, preferencialmente, 

utilizar termos prescritos no Vocabulário Controlado.

No que se refere à regularidade formal e material, na ementa deverá constar 

um dos quatro termos abaixo:

a) Processo formal e materialmente regular;

b) Processo formalmente regular e materialmente irregular;

c) Processo formalmente irregular e materialmente regular; ou

d) Processo formal e materialmente irregular.

ELABORAÇÃO DO TEXTO DE EMENTA PARA DEMAIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

No caso de Notas Técnicas ou Despachos Fundamentados produzidos no âm-

bito de processos investigativos ou de outros procedimentos autuados para 

tratar de atividade correicional que não se constituam de processos adminis-

trativos de acompanhamento de procedimentos disciplinares, suas ementas 

conterão dois itens, separados por traços.

a) descrição do objeto do processo; e

http://intracgu/correicao/ged/
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b) principais conceitos jurídicos discutidos no documento.

Para a descrição do objeto do processo disciplinar sob análise, deve-

se escolher um ou mais termos do Vocabulário Controlado disponível na 

IntraCGU>Correição>GED.

 Deverão constar da ementa os principais conceitos jurídicos discutidos no 

documento, acompanhados de rápida definição e de explicação sobre sua 

aplicabilidade no processo disciplinar analisado, visando facilitar a pesquisa 

por documentos semelhantes. Conceitos corriqueiros ou de menor importân-

cia não devem constar da ementa. Para tanto, deve-se, preferencialmente, 

utilizar termos prescritos no Vocabulário Controlado.

 VOCABULÁRIO CONTROLADO

O Vocabulário Controlado ficará publicado na IntraCGU>Correição>GED e 

será atualizado periodicamente. Sugestões e críticas devem ser encaminha-

das para o e-mail gabcrg@cgu.gov.br, indicando no campo assunto: Suges-

tão – Vocabulário Controlado Ementa.

2.1.2. FORMATAÇÃO

Na formatação da Nota Técnica serão consideradas as orientações abaixo:

a) o documento conterá cabeçalho com os dados de identificação da uni-

dade expedidora, conforme o exemplo abaixo:

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Controladoria-Geral da União

Corregedoria-Geral da União

Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social

Corregedoria Setorial do Ministério da Saúde

b) será utilizada fonte “Times New Roman” de corpo 12 no texto em geral, 11 

nas citações, e 10 nas notas de rodapé;

c) é obrigatório constar a numeração de páginas, a partir da segunda página 

do documento;

http://intracgu/correicao/ged/
http://intracgu/correicao/ged/
mailto:gabcrg@cgu.gov.br
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d) deverão ser impressos preferencialmente em ambas as faces do papel e 

com baixo consumo de toner (modo econômico), atentando-se para que as 

margens esquerda e direita tenham as distâncias invertidas nas páginas pares 

(“margem espelho”);

e) os parágrafos devem ser numerados a partir do segundo. O início de cada 

parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda;

f) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de 

largura;

g) o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm;

h) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após 

cada parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, 

de uma linha em branco;

i) não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúscu-

las, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formata-

ção que afete a elegância e a sobriedade do documento;

j) a impressão deve ser feita na cor preta em papel de tamanho A-4 (29,7 x 

21,0 cm), preferencialmente reciclado. A impressão colorida poderá ser utiliza-

da para gráficos e ilustrações;

k) será utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo “.odt”;

l) no documento, quando produzido em meio físico (papel), constará a as-

sinatura na última folha, e rubrica no canto inferior direito de todas as folhas 

antecedentes, do profissional responsável por sua elaboração.

m) no documento, quando produzido em meio eletrônico, constará a folha 

de assinaturas na última folha, observando-se o disposto na Portaria-CGU n.º 

1.870/2010 http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos (tópico 4 - 

Assinatura de Documentos Eletrônicos (link), do capítulo I).

n) as referências doutrinárias e jurisprudenciais, por citação direta ou indireta, 

obedecerão aos usos estabelecidos para a produção de trabalhos técnico-

jurídicos, devendo apresentar-se em forma completa, com indicação de to-

dos os elementos necessários à precisa identificação da fonte e localização 

dos excertos citados. 

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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CITAÇÃO DE DOUTRINA

As citações de doutrina contendo mais de três linhas serão assim con-

figuradas:

1. Fonte: Times New Roman, tamanho 11, itálico.

2. Recuo: esquerda: 5,5 cm / direita: 1,5 cm (contados a partir da mar-

gem)

3. Espaçamento entre linhas: simples.

4. Espaçamento entre parágrafos: sem espaço.

5. Alinhamento: justificado.

Ex.: 

No entendimento de Gomes de Mattos, o poder punitivo do Estado:

“...é submisso aos princípios constitucionais, que estabelecem regras de 
conduta a serem seguidas pelos cidadãos e pelo Estado. Ou, em outras 
palavras, as penalidades somente serão aplicadas para os servidores que 
derem causa a uma violação dos deveres funcionais, não podendo decor-
rerem da criação intelectual ou da vontade da chefia dos acusados”1.

6. Sistema de citação: será utilizado o sistema numérico, por meio de 

Notas de Rodapé. A nota de rodapé referenciará todos os dados ne-

cessários à identificação da fonte de consulta. 

Ex.:

¹ GOMES DE MATTOS, Mauro Roberto. Lei nº 8.112/90 Interpretada e Co-

mentada – Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, Rio de 

Janeiro, América Jurídica, 2006, p. 712.

7. As citações de doutrina contendo até três linhas seguem no corpo 

do texto, entre aspas duplas. 

Ex.:

Sobre a oração principal, ratificamos as palavras do professor Celso 

Cunha: “Tal classificação tem o inconveniente de se basear em dois 

critérios; ou melhor, de fazer predominar o critério semântico sobre o 

sintático”¹. 

Rodapé: 

¹ CUNHA, Celso. Gramática do Português Contemporâneo, São Paulo, 

Cultrix, 1970, p. 401.
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8. Referências repetidas: Caso várias notas de rodapé se refiram a 

uma mesma obra e mesmo autor, devem ser utilizadas as expressões 

[idem], ou sua abreviação e [op.cit.], que é abreviação de “opus cita-

tum” (= obra citada). 

Ex.:

¹ CUNHA, Celso. Idem, p. 432.

9. No caso de obras obtidas pela internet, ao final da referência, 

acrescentar o endereço e data do acesso.

Ex.:

¹ CUNHA, Celso. Gramática do Português Contemporâneo, São Pau-

lo, Cultrix, 1970, p. 401, disponível em:< www.gramaticapura.com.br>.

Acesso em: 2 nov. 2009.

CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

1. Fonte: Times New Roman, tamanho 11, itálico. 

2. Margens: esquerda: 5,5 cm / direita: 1,5 cm.

3. Espaçamento entre linhas: simples.

4. Espaçamento entre parágrafos: sem espaço.

5. Alinhamento: justificado.

Ex: 
“Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Nulida-
des. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
1. Em se identificando os membros da comissão processante, inclusive o seu pre-
sidente, o acusado, e os fatos a serem apurados, não há que falar em ilegalidade 
da portaria instauradora do processo administrativo disciplinar.
2. A descrição dos fatos, com a tipificação da falta cometida, tem momento próprio, 
qual seja, o do indiciamento do servidor (artigo 161, ´caput´, da Lei 8.112/90).
3. Não há óbice legal a que a comissão seja composta por quatro servidores, 
desde que três deles a integrem na qualidade de membro e um na qualidade de 
secretário. Inteligência do artigo 149 da Lei nº 8.112/90.
4. Não há que falar em violação do devido processo legal e da ampla defesa se 
ao imputado, pela via intimatória, se oportunizou, por vezes seguidas, vista dos 
autos, indicação de testemunhas e ofertamento de defesa, após sua indiciação.
5. ´O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinen-
tes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos 
fatos.´ (artigo 156, parágrafo 1º, da Lei nº 8.112/90)
6. Ordem denegada.” (MS 8.146/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJU de 17.03.2003)
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Os modelos de Nota Técnica estão disponíveis no menu NumDoc>Minuta>Buscar 

Modelo, do SGI.

2.2. NOTA DE INSTRUÇÃO

A Nota de Instrução deve conter a seguinte estrutura de apresentação:

Identificação: Campo que denomina a Nota de Instrução, e seguirá 

o padrão “NOTA DE INSTRUÇÃO nº ____/2011/CSM___/Sigla Adjunta/

CRG/CGU-PR”

Referência: Campo que indica o número do processo ou documento a 

que se refere a Nota de Instrução.

Interessado: Campo opcional que indica o órgão ou a pessoa que deu 

origem e, ou está diretamente relacionada com o documento ou pro-

cesso em questão. Ressalte-se que nenhuma informação de natureza 

sensível ou sigilosa deve constar deste campo. 

Assunto: Campo que descreve de forma sucinta o objeto do documen-

to ou processo.

Destinação: Campo que identifica a autoridade a quem é dirigida a 

análise.

Corpo:

• Relatório: deverá iniciar-se explicitando a temática do processo 

e eventuais pontos centrais da discussão envolvida. Após, deverá 

narrar os acontecimentos fáticos e processuais ocorridos ao menos 

desde o último relato consignado nos autos, ou no caso de ser o pri-

meiro relatório consignado, deverá narrar todos os acontecimentos 

relevantes relativos à temática tratada.

• Análise (tópico opcional caso julgue-se necessário debater quais 

diligências configuram-se necessárias ou demonstram-se mais apro-

priadas): deve iniciar-se com o debate sobre as questões fáticas e 

jurídicas objeto do processo, devendo ser conclusiva. Não necessa-

riamente deverá apontar tese correta ou fatos verdadeiros, poden-

do indicar a impossibilidade de sua determinação.
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• Conclusão: deverá expor, numeradamente, cada uma das reco-

mendações sugeridas em face das explanações realizadas no tópi-

co de análise. Deverá, ainda, integrar seu conteúdo, após as expo-

sições das recomendações, um subtópico chamado “Providências 

Recomendadas” no qual devem constar, de forma detalhada, os 

encaminhamentos administrativos para o processo ou documento, 

necessários para a concretização das recomendações sugeridas.

Cada um dos tópicos pode conter subitens de acordo com a necessi-

dade de divisão temática.

Fecho:

• Texto “À consideração Superior”;

• Local e data, alinhados à direita;

• Nome dos signatários, centralizados. Sendo até dois, devem estar 

na mesma linha; e

• Nome do cargo dos signatários abaixo de seus nomes.

Nos casos de reiteração de solicitação em ofícios e memorandos, a Unida-

de poderá adotar relatório sucinto na Nota de Instrução, contendo o objeto 

do processo, a indicação da análise anterior com a respectiva conclusão, 

e a sugestão da nova providência, conforme modelo disponível no menu 

NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do SGI.

2.2.1. FORMATAÇÃO

Na formatação da Nota de Instrução serão consideradas as orientações abaixo:

a) o documento conterá cabeçalho contendo os dados de identificação da 

unidade expedidora, conforme o exemplo abaixo:

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Controladoria-Geral da União

Corregedoria-Geral da União

Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social

Corregedoria Setorial do Ministério da Saúde
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b) será utilizada fonte “Times New Roman” de corpo 12 no texto em geral, 11 

nas citações, e 10 nas notas de rodapé; 

c) é obrigatório constar a numeração de páginas, a partir da segunda página 

do documento;

d) deverão ser impressos preferencialmente em ambas as faces do papel e 

com baixo consumo de toner (modo econômico), atentando-se para que as 

margens esquerda e direita tenham as distâncias invertidas nas páginas pares 

(“margem espelho”);

e) os parágrafos devem ser numerados a partir do segundo. O início de cada 

parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda;

f) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de 

largura;

g) o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm;

h) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após 

cada parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, 

de uma linha em branco;

i) não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúscu-

las, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formata-

ção que afete a elegância e a sobriedade do documento;

j) a impressão deve ser feita na cor preta em papel de tamanho A-4 (29,7 x 

21,0 cm), preferencialmente reciclado. A impressão colorida poderá ser utiliza-

da para gráficos e ilustrações;

k) será utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo “.odt”;

m) no documento, quando produzido em meio físico (papel), constará a as-

sinatura na última folha, e rubrica no canto inferior direito de todas as folhas 

antecedentes, do profissional responsável por sua elaboração.

n) no documento, quando produzido em meio eletrônico, constará a folha 

de assinaturas na última folha, observando-se o disposto na Portaria-CGU n.º 

1.870/2010 (tópico 4 - Assinatura de Documentos Eletrônicos, do capítulo I).

Os modelos de Nota de Instrução estão disponíveis no menu 

NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do SGI.

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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2.3. DESPACHOS

O despacho descrito no item 1.3.1 (despacho de mero encaminhamento) não 

possui formalidade prescrita. 

O descrito no item 1.3.2 (despacho de aprovação ou não aprovação), deverá 

obedecer, preferencialmente, à redação sugerida no tópico 1.1 - Orientações 

para o Cadastramento de Documentos no SGI, do Capítulo III, do SGI, deven-

do indicar a aprovação, aprovação parcial, ou não aprovação do documen-

to submetido. 

Caso o documento objeto do despacho possua item “Providências Recomen-

dadas”, sugerindo as providências administrativas a serem realizadas após 

sua aprovação, o despacho poderá conter determinação genérica para o 

cumprimento destas. Se, por outro lado, não existir esta sugestão, ou se o do-

cumento não for integralmente aprovado, o despacho deverá elencar, em 

parágrafos numerados, cada uma das providências a serem tomadas bem 

como os encaminhamentos necessários para suas efetivações.

Já o previsto no item 1.3.3 (despacho fundamentado) deve ser estruturado 

como uma Nota de Instrução ou Técnica, dependendo de sua finalidade, 

observando-se, inclusive, as regras de aplicação da ementa, conforme tópico 

2.1.1 – Ementa deste capítulo.

O previsto no item 1.3.4 (despacho que determina providência administrativa) 

não será subdividido em tópicos. Deve obedecer, caso existentes, aos mode-

los disponibilizados no menu NumDoc>Minuta>Buscar Modelo do SGI, sendo 

dispensáveis as informações de número do expediente e órgão encaminha-

dor no caso de despacho exarado eletronicamente. 

Neste caso, diante de eventual inexistência de modelo adequado, o despa-

cho transcreverá cada uma das providências a serem tomadas em itens indi-

viduais e numerados, devendo, o último deles, ser uma determinação de en-

caminhamento do documento ou processo, após as providências, à unidade 

específica.

2.3.1. FORMATAÇÃO

Na formatação dos despachos fundamentados serão consideradas as orien-

tações abaixo:

a) o documento conterá cabeçalho contendo os dados de identificação da 

unidade expedidora, conforme o exemplo abaixo:
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Controladoria-Geral da União

Corregedoria-Geral da União

Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social

Corregedoria Setorial do Ministério da Saúde

b) deve ser utilizada fonte “Times New Roman” de corpo 12 no texto em geral, 

11 nas citações, e 10 nas notas de rodapé;

c) é obrigatório constar a numeração de páginas, a partir da segunda página 

do documento;

d) deverão ser impressos preferencialmente em ambas as faces do papel e 

com baixo consumo de toner (modo econômico), atentando-se para que as 

margens esquerda e direita tenham as distâncias invertidas nas páginas pares 

(“margem espelho”);

e) os parágrafos devem ser numerados a partir do segundo. O início de cada 

parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda;

f) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de 

largura;

g) o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm;

h) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após 

cada parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, 

de uma linha em branco;

i) não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúscu-

las, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formata-

ção que afete a elegância e a sobriedade do documento;

j) a impressão deve ser feita na cor preta em papel de tamanho A-4 (29,7 x 

21,0 cm), preferencialmente reciclado. A impressão colorida poderá ser utiliza-

da para gráficos e ilustrações;

k) deve ser utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo “.odt”;
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l) no documento, quando produzido em meio físico (papel), constará a assina-

tura da autoridade na última folha, e rubrica no canto inferior direito de todas 

as folhas antecedentes.

m) no documento, quando produzido em meio eletrônico, constará a folha 

de assinaturas na última folha, observando-se o disposto na Portaria-CGU n.º 

1.870/2010 (tópico 4 - Assinatura de Documentos Eletrônicos, do capítulo I).

n) as referências doutrinárias e jurisprudenciais, por citação direta ou indireta, 

obedecerão aos usos estabelecidos para a produção de trabalhos técnico-

jurídicos, devendo apresentar-se em forma completa, com indicação de to-

dos os elementos necessários à precisa identificação da fonte e localização 

dos excertos citados. 

O modelo de despacho fundamentado está disponível no menu 

NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do SGI.

2.4. OFÍCIO E MEMORANDO

Os ofícios e memorandos não possuem determinação para seu conteúdo. Po-

dem ou não ser subdivididos em tópicos, devendo apenas possuir introdução, 

explicitando a temática envolvida, e conclusão, clarificando as providências, 

ações ou objeto a que se referem.

Os ofícios e memorandos serão confeccionados a partir dos elementos bási-

cos de configuração formal indicados no Manual de Redação da Presidência 

da República (Portaria nº 91, de 4 de dezembro de 2002) http://www.planal-

to.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm, considerando-se, ainda, os princípios 

da economicidade, eficiência e sustentabilidade ambiental.

Assunto

Assim como no caso das ementas, periodicamente serão divulgados termos 

mais adequados para serem utilizados na elaboração do texto a ser inserido 

no campo “assunto” dos ofícios e memorandos.

2.4.1. FORMATAÇÃO

Na formatação de ofícios e memorandos serão consideradas as orientações 

abaixo:

a) será utilizada a fonte “Spranq eco sans” (ecofonte) de corpo 10 no texto em 

geral, 9 nas citações, e 8 nas notas de rodapé;

b) o documento conterá cabeçalho contendo os dados de identificação da 

unidade expedidora conforme o exemplo abaixo:

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos


38

C
a

p
ítu

lo
 2

 -
 D

o
c

u
m

e
n

to
s

c) o documento conterá rodapé informando a quantidade de documentos 

anexados e o número total de folhas, o número do processo e as legendas re-

ferentes ao Portal da Transparência e à Missão da CRG, conforme o exemplo 

abaixo:

d) a identificação do documento seguirá o padrão “OFÍCIO Nº ____/2011/

CSM___/Sigla Adjunta/CRG/CGU-PR” / “MEMORANDO Nº ____/2011/CSM___/

Sigla Adjunta/CRG/CGU-PR”;

e) deverão ser impressos preferencialmente em ambas as faces do papel e 

com baixo consumo de toner (modo econômico), atentando-se para que as 

margens esquerda e direita tenham as distâncias invertidas nas páginas pares 

(“margem espelho”);

f) os parágrafos devem ser numerados a partir do segundo. O início de cada 

parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda;

g) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de 

largura;

h) o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm;

i) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após 

cada parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, 

de uma linha em branco;

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Controladoria-Geral da União

Corregedoria-Geral da União

Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social

Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 1º andar, Sala 128 - Brasília, DF - CEP:70050-904

Tel.: (61) 2020-7507 - Fax 2020-7591 – E-mail: coras@cgu.gov.br

Anexo(s): II/14

00190.000000/2011-11                                                                                                       

Visite o “Portal da Transparência” e fiscalize o uso dos recursos públicos federais.

(www.portaltransparencia.gov.br)

Missão da CRG: “Zelar pela probidade no Poder Executivo Federal, promovendo a função disciplinar”.

http://www.portaltransparencia.gov.br
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j) não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúscu-

las, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formata-

ção que afete a elegância e a sobriedade do documento;

k) a impressão deve ser feita preferencialmente na cor preta em papel de ta-

manho A-4 (29,7 x 21,0 cm), preferencialmente reciclado. A impressão colorida 

poderá ser utilizada para gráficos e ilustrações;

l) será utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo “.odt”;

m) no documento, quando produzido em meio físico (papel), constará a as-

sinatura da autoridade na última folha, e rubrica no canto inferior direito de 

todas as folhas antecedentes.

n) no documento, quando produzido em meio eletrônico, constará a folha 

de assinaturas na última folha, observando-se o disposto na Portaria-CGU n.º 

1.870/2010 (tópico 4 - Assinatura de Documentos Eletrônicos, do capítulo I).

o) quando o texto do documento contiver conteúdo sigiloso, ou anexos de 

caráter sigiloso, consignar-se-á esta circunstância no texto do documento.

Os modelos de ofício e memorando estão disponíveis no menu 

NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do SGI.

3 – MODELOS

No SGI serão disponibilizados modelos de documentos que atendam às for-

matações prescritas nos tópicos anteriores. Poderão ser acessados pelo menu 

NumDoc>Minuta>Buscar Modelo.

Embora as formatações dos modelos sejam de adoção obrigatória, o conte-

údo deles constante configura-se mera sugestão, podendo ser modificado de 

acordo com o caso concreto. Dessa forma, o seu uso não tem caráter obri-

gatório, destinando-se apenas à facilitação do desempenho das atividades 

nesta CRG.

Alterações nos modelos disponibilizados, bem como a criação de novos, po-

dem ser sugeridas pelo correio eletrônico gabcrg@cgu.gov.br, (link) fazendo-

se constar do campo assunto a expressão “Sugestão - Manual de Procedimen-

tos Administrativos CRG”.

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
mailto:gabcrg@cgu.gov.br
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1 – FLUXO DE APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nos termos da Ordem de Serviço-CRG n.º 25/2011, a partir da implantação do 

GED os documentos elaborados na CRG que venham a instruir um processo 

híbrido ou eletrônico deverão ser cadastrados, aprovados, assinados e registra-

dos, em meio eletrônico, no SGI, conforme procedimento a seguir apresentado.

É facultada a utilização deste procedimento para a aprovação e assinatura 

eletrônica de documentos de processos administrativos em meio físico. Neste 

caso, o documento aprovado, assinado e numerado eletronicamente deverá 

ser impresso para a inserção no processo físico, observando-se o disposto na 

Portaria-CGU n.º 1.870/2010 (tópico 4 - Assinatura de Documentos Eletrônicos, 

do capítulo I). Cabe registrar que a peça impressa constitui cópia em papel do 

documento eletrônico registrado na base do SGI, o qual pode ser consultado 

a qualquer tempo mediante menu NumDoc>Consultar Documento, e ter a sua 

autenticidade confirmada consultando-se o menu Protocolo>GED>Verificar 

Autenticidade, do SGI.   

Destaque-se, que os procedimentos apresentados neste tópico não se apli-

cam aos documentos de processos disciplinares instaurados no âmbito da 

CGU. Tampouco se aplicam aos documentos classificados como sigilosos, em 

qualquer grau, os quais serão aprovados e assinados exclusivamente em meio 

físico (papel), observando-se as orientações constantes do tópico 5 – Docu-

mentos Sigilosos deste capítulo. 

http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/ordem-de-servicos/os-crg-_-implantacao-ged-vf.odt/view
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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PROCEDIMENTO

1.  Seleção do modelo de documento a ser adotado, utilizando o menu 

Numdoc>Minuta>Buscar Modelo do SGI.

2.  Elaboração da minuta do documento em editor de texto adotado 

pela CGU e segundo padrões estabelecidos no Capítulo II – Documen-

tos.

3.  O servidor ou colaborador responsável procede ao cadastramento da 

minuta no SGI, menu NumDoc>Minuta>Cadastrar Minuta.

Neste ponto, deve-se observar o adequado preenchimento dos campos de 

cadastramento e proceder à inclusão do(s) signatário(s) e aprovador(es) da-

quela minuta de documento, seguindo a ordem hierárquica de aprovação 

(Fluxo de Aprovação). Após, realizar o upload do arquivo desejado no campo 

“Arquivo para upload (o documento deve estar no formato A4 e orientação 

retrato)” e clicar no botão                .
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IMPORTANTE: 

No preenchimento dos campos de cadastro da minuta, observar as 

orientações previstas no tópico 1.1 – Orientações para o Cadastramen-

to de Documentos no SGI, a seguir  

O campo “Nup de vinculação” (não obrigatório) somente deve ser uti-

lizado para o registro do NUP de um processo. No caso de vinculação a 

documento, deve-se deixar este campo sem preenchimento. 

Os campos “Destinatário (após a aprovação)” e “Fluxo de Aprovação” 

são independentes. Assim, se o destinatário do documento for uma 

autoridade da CRG/CGU que participará do fluxo de aprovação da 

minuta, deve-se inserir os dados da autoridade em ambos os campos, 

conforme exemplos a seguir: 

Ex 1. Cadastramento de nota técnica: no campo “Destinatário (após a 

aprovação)” inserir os dados da autoridade a quem a nota se reporta 

(informação constante do item “Destinação” da estrutura da Nota Téc-

nica). No Fluxo de Aprovação, inserir todos os servidores da CRG/CGU 

que participarão da aprovação da minuta: signatário(s) e aprovador(es) 

da nota, inclusive a autoridade a que o documento se reporta, quando 

esta integrar o fluxo eletrônico de aprovação da minuta.

Ex 2. Cadastramento de minuta de ofício endereçado a Presidente de 

Autarquia: no campo “Destinatário (após a aprovação)” inserir os da-

dos do Presidente da Autarquia em questão. No Fluxo de Aprovação 

inserir todos os servidores da CRG/CGU que participarão da aprovação 

da minuta (signatário e aprovadores do ofício).

O SGI inclui automaticamente o usuário que está cadastrando a minu-

ta como signatário do documento, no Fluxo de Aprovação da minu-

ta. Caso o usuário não participe formalmente do fluxo de aprovação, 

deve excluir seu nome do fluxo utilizando o botão “excluir”. Caso não 

seja o signatário do documento, deve alterar o seu papel, para “asses-

sor” ou “aprovador”, utilizando o botão “editar”.

4. O Sistema apresenta tela de encaminhamento da minuta gravada para 

o segundo participante do fluxo de aprovação (campo “Análise da Minuta”).

5. O usuário preenche o campo “despacho” (campo obrigatório) e clica 

no botão                   . O SGI emite mensagem confirmando o encaminha-

mento da minuta.
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IMPORTANTE

O usuário deve assinalar a opção “Deseja adicionar o texto na folha de assi-

naturas” somente nos casos em que o despacho de encaminhamento (texto 

do campo despacho) deva compor a relação de despachos de aprovação 

do documento, assinados eletronicamente.

Sempre que realizar alterações nas informações cadastradas, ou novo uplo-

ad de arquivo no campo “Arquivo para upload (o documento deve estar no 

formato A4 e orientação retrato)”, deve-se clicar no botão                      para 

atualizar estas informações na base do SGI.

6. Nos casos em que a minuta esteja vinculada a algum processo (físico, 

híbrido ou eletrônico), deve-se tramitá-lo para a unidade do segundo par-

ticipante do fluxo de aprovação, de forma a possibilitar-lhe a consulta ao 

processo durante a análise da minuta.

7. O usuário para o qual a minuta foi encaminhada receberá um aviso 

do Notificador SGI, indicando que há minuta pendente para a sua análi-

se. Para acessá-la, poderá clicar sobre o aviso recebido ou acessar o SGI, 

menu NumDoc>Minuta>Pesquisar Minuta.

 

IMPORTANTE: 

O usuário deve lembrar-se de registrar no SGI o recebimento do proces-

so a que a minuta se vincula (sempre que houver).

8. Na tela de pesquisa, o usuário seleciona a minuta desejada e é direcio-

nado para a tela de cadastro daquela minuta, onde poderá verificar:

a.o estágio de aprovação em que a minuta se encontra (indicado por sinais 

gráficos no fluxo de aprovação);

b.a prévia da folha de assinaturas daquela minuta (no estágio em que se en-

contra no fluxo de aprovação), clicando no botão                            ;                         

c.o histórico de aprovação da minuta e as diferentes versões do documento, 

clicando no botão                    ;

d.o despacho de encaminhamento da minuta, no campo “Dados do último 

encaminhamento”;
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e.caso o processo a que a minuta se vincula seja híbrido ou eletrônico, poderá 

consultá-lo, selecionando o botão              ou              ; e

f.caso a minuta se vincule a processo cadastrado no Módulo Correição do 

SGI, este poderá ser consultado, selecionando-se o link “Detalhar Processo 

Correição”.

9. Ao clicar no botão                       o usuário visualizará a minuta. Após a 

análise poderá decidir por: 

a.alterar qualquer dos campos de cadastramento da minuta, inclusive o fluxo 

de aprovação pelo qual a minuta passará. Após, clicar no botão                 ;

b.aprovar e encaminhar a minuta para o próximo participante do fluxo de 

aprovação, selecionando a ação                             no campo “Análise da Mi-

nuta”; 

c.devolver a minuta, selecionando a ação                        no campo “Análise da 

Minuta”. Neste caso, o SGI direciona a minuta para o participante anterior no 

fluxo de aprovação;

d.realizar o upload de nova versão para a minuta no campo “Arquivo para uplo-

ad (o documento deve estar no formato A4 e orientação retrato)”. Após, clicar 

no botão                       . Neste caso, o SGI encaminha a minuta para o primeiro signa-

tário do documento, caso ele já tenha aprovado a versão anterior da minuta; ou 

e.cancelar a minuta, clicando no botão                    .

IMPORTANTE: 

O usuário tem sempre a opção de incluir ou excluir novos participantes 

no fluxo de aprovação. Caso deseje, por exemplo, encaminhar a mi-

nuta para análise prévia de servidor de sua assessoria, deve-se incluí-lo 

como novo participante do fluxo de aprovação (imediatamente pos-

terior ao detentor da minuta), selecionando o papel “assessor”. Após, 

clicar no botão .

10. O usuário preenche o campo despacho conforme orientações previs-

tas no tópico seguinte, 1.1. Orientações para o cadastramento de docu-

mentos no SGI, e clica no botão                   . O SGI emite mensagem confir-

mando o encaminhamento da minuta.  
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 IMPORTANTE: 

O usuário deve assinalar a opção “Deseja adicionar o texto na folha de 

assinaturas” somente nos casos em que o despacho de encaminha-

mento (texto do campo despacho) deva compor a relação de despa-

chos de aprovação do documento, assinados eletronicamente.

Sempre que realizar alterações nas informações cadastradas, ou novo 

upload de arquivo no campo “Arquivo para upload (o documento 

deve estar no formato A4 e orientação retrato)”, deve-se clicar no bo-

tão  para atualizar estas informações na base do SGI.

11. O fluxo de aprovação seguirá os procedimentos 6 a 10 até que a minuta 

seja encaminhada ao último participante do fluxo. Neste caso, o usuário terá 

a opção de selecionar a ação                               no campo “Análise da Minuta”.  

12. Ao selecionar a aprovação final da minuta, preencher o campo “des-

pacho” e clicar no botão              , o SGI gera automaticamente a folha de 

assinaturas eletrônicas do documento e procede à sua numeração e regis-

tro na base de dados. Caso o processo a que o documento se vincula seja 

híbrido ou eletrônico e esteja na carga da unidade do usuário que realizou 

a aprovação final da minuta, o Sistema realizará a inclusão automática do 

documento numerado ao processo.

OUTRAS FUNCIONALIDADES

• O menu Numdoc>Minuta>Pesquisa do SGI permite a pesquisa das 

minutas cadastradas, de acordo com o seu nível de restrição (se-

guindo a mesma lógica adotada para os documentos registrados 

no módulo NumDoc). Utilizando os filtros de pesquisa, pode-se obter, 

portanto, informações acerca do estágio de aprovação de uma 

determinada minuta, consultar todas as minutas tramitadas pelo 

usuário ou por sua unidade, obter relação de minutas nos diferentes 

status de aprovação (campo “situação”), consultar as minutas a 

partir do NUP de vinculação, usuário ou unidade de posse, dentre 

outras opções.
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• No curso de aprovação de uma minuta ela pode ser resgatada 

pelo último encaminhador, o que devolve a minuta para a sua pos-

se. Para tanto, deve-se pesquisar a minuta que se deseja resgatar, 

mediante menu Numdoc>Minuta>Pesquisa do SGI, selecioná-la e 

clicar no botão                  .

• Para a correta utilização das funcionalidades aqui descritas, o usu-

ário deve consultar os tutoriais do SGI, através do menu Ajuda ou 

ícone        da respectiva página. Informações adicionais acerca 

do Notificador SGI estão disponíveis no guia Orientações - Sistema 

Acesso, Cute PDF e Notificador SGI , na IntraCGU>Correição>GED. 

1.1 – ORIENTAÇÕES PARA O CADASTRAMENTO DE DOCUMENTOS 
NO SGI 

Para o cadastramento de documento elaborado no âmbito da CRG, seja no 

módulo Numdoc>Minuta ou NumDoc>Numerar Documentos do SGI, deverão 

ser observadas as regras de restrição de visualização a ser registrada no cam-

po “visualização restrita a” do Sistema.

Em regra, os documentos não devem ter restrição de visualização. Se, no en-

tanto, de seu conteúdo constar informações sobre supostas irregularidades 

que envolvam servidores com cargo DAS 4 ou superior, deverão ter sua visuali-

zação restrita a servidores de cargo equivalente. 

Documentos que possuam informações sobre inquéritos policiais, processos ju-

diciais sigilosos ou operações especiais, deverão ter sua visualização restrita a 

servidores de cargo DAS 4 ou superior.

Nesse ponto, vale frisar que os servidores incluídos no fluxo de aprovação ele-

trônica de minuta cadastrada com restrição de visualização estão isentos des-

ta regra de acesso no SGI, podendo acessar o seu conteúdo no curso das 

ações de aprovação.

Deve-se observar ainda a necessidade de utilização, no caso de ofícios e me-

morandos, de vocabulário controlado no campo assunto, e, no caso de notas 

técnicas e despachos fundamentados, de ementas no campo “resumo”. Tan-

to o campo “resumo” (ementa) quanto o campo “assunto” devem ser idênti-

cos aos existentes no próprio documento.

Para a correta utilização do SGI, é imprescindível que o usuário dispo-

nha de adequado perfil de acesso ao Sistema, o que inclui:

http://intracgu/correicao/ged/
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• vinculação restrita àquelas unidades da CRG a que está autorizado 

a acessar processos e documentos registrados no SGI; e

• acesso restrito aos menus e submenus de funcionalidades do SGI a 

que está autorizado a operar.

As solicitações de acesso e alteração de perfil no SGI, e respectiva 

aprovação pelas autoridades competentes, são gerenciadas por meio 

do Sistema ACESSO; cabendo aos titulares das unidades a responsabili-

dade pelo acompanhamento dessas concessões de acesso, de forma 

a garantir a segurança das informações registradas no SGI. Para infor-

mações adicionais, consulte o guia Orientações - Sistema Acesso, Cute 

PDF e Notificador SGI , na IntraCGU>Correição>GED.

No caso de cadastramento no módulo Numdoc>Minuta, deve-se criar o fluxo 

de aprovação, informando-se, em ordem, as pessoas que assinarão e aprova-

rão o documento. Não existe sequência ou fluxo pré-determinado, de forma 

que se deve adequá-lo à necessidade de cada minuta cadastrada.

Uma minuta de Nota Técnica, por exemplo, pode possuir dois signatários, em 

sequência, e, posteriormente, ser aprovada por duas autoridades antes de 

deixar de ser uma minuta e tornar-se um documento numerado. Já um ofício 

pode ser inicialmente aprovado, receber assinatura eletrônica e, se necessá-

rio, posteriormente, receber nova aprovação.

Cabe, portanto, a cada unidade definir o fluxo de aprovação que as minutas 

receberão, adequando-o às especificidades de cada caso. Ressalte-se que 

o fluxo de aprovação pode ser alterado, a partir daquele ponto, pelo usuário 

que estiver com a posse da minuta.

A minuta receberá, de forma automatizada, numeração de documento após 

a última etapa definida no fluxo (aprovação final da minuta).

A cada etapa do fluxo de aprovação, a minuta receberá despacho, que po-

derá, como visto no tópico 2.3. Despachos do Capítulo II, conforme sua natu-

reza, integrar a folha de assinaturas.

O despacho de aprovador intermediário (quando integra a folha de assinatu-

ras) utilizará como referência a seguinte redação:

“ De acordo.

À consideração de _____________”

http://intracgu/correicao/ged/
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Já os despachos de aprovador final do documento (quando integra a folha 

de assinaturas) utilizará como referência a seguinte redação:

“Aprovo.

Ao Protocolo Setorial CRG para as providências recomendadas neste docu-

mento.” 

No registro de trâmite de documentos ou processos no SGI, a determinação do 

respectivo trâmite deverá constar do campo “despacho” na tela do módulo 

Protocolo>Trâmite. No caso de processo ou documento físico, não se deve assi-

nalar a opção “Incluir Despacho no Processo”. No caso de processo híbrido ou 

eletrônico, deve-se selecionar a opção “Incluir Despacho no Processo”, clicar 

no botão                         e após no botão                        . No campo despacho, 

deverá constar a transcrição integral das providências administrativas constan-

tes do documento em que se fundou o trâmite (subtópico “Providências Reco-

mendadas” da Nota Técnica, Nota de Instrução ou Despacho Fundamentado).

Como tratado no tópico 2.3. Despachos do capítulo II, o despacho (em meio 

físico ou eletrônico) transcreverá cada uma das providências a serem toma-

das em itens individuais e numerados, devendo, o último deles, ser uma deter-

minação de encaminhamento do documento ou processo, após as providên-

cias, à unidade específica.

No caso em que seja firmado por servidor ou colaborador com delegação 

para tal, o texto deve iniciar-se, em regra, com a seguinte redação:

“De ordem, e conforme despacho às fls.__ (remissão ao despacho da autori-

dade que aprovou o documento).

  Ao Protocolo Setorial CRG para:

1.XXXXX

2.XXXXX

3.XXXXX (transcrição integral das providências administrativas constantes do 

subtópico “Providências Recomendadas” da última Nota Técnica, Nota de 

Instrução ou Despacho Fundamentado constante do processo).”

Nos casos em que o SGI apresentar problemas, o usuário deverá copiar 

a tela contendo a mensagem de erro (comando “Print Screen” e após 

“Control + C”) e encaminhá-la para o correio siinf@cgu.gov.br. Após a 

análise do problema, a DSI encaminhará resposta ao usuário. 

mailto:sinf@cgu.gov.br
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Para apresentar sugestão de melhoria ao sistema, deve-se encaminhar 

mensagem detalhando a sugestão para o correio gabcrg@cgu.gov.br, 

indicando-se no campo assunto: Sugestão – Melhoria SGI.

2 – FLUXO DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Os procedimentos para a gestão documental na CRG deverão atender ao 

disposto na Ordem de Serviço-CGU n.º 22/2010, observando-se o seguinte flu-

xo geral de trabalho:

mailto:gabcrg@cgu.gov.br
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PROCEDIMENTO GERAL

1. Ao redigir Nota Técnica, Nota de Instrução ou Despacho Fundamen-

tado, o autor do documento registra de forma detalhada no sub-tópico 

“Providências Recomendadas” os encaminhamentos administrativos para 

o processo ou documento (conforme orientações previstas no Capítulo II – 

Documentos).

2. O documento é aprovado por autoridade competente, numerado e 

inserido no processo.

3. O dirigente ou servidor/colaborador com delegação para tal tramita, 

mediante despacho, o processo/documento ao Protocolo Setorial da CRG. 

Para tanto, procederá ao registro no SGI do trâmite e respectivo despacho.

Na tela de trâmite do SGI (módulo Protocolo>Trâmite>Tramitar) o usu-

ário deve selecionar, em regra, no campo “unidade destino” a opção 

“CRG/GAB/PROTSET – Protocolo Setorial da CRG”. 

Já no campo ação, selecionar a providência desejada (encaminhar 

para arquivamento, encaminhar para autuação, etc) nos casos em 

que solicita-se a realização de apenas uma destas ações. Quando a 

solicitação trata de mais de uma ação, a exemplo de solicitação de 

expedição de ofício e após controle de prazo, deve-se selecionar a 

opção “Distribuir ao setor competente”.

Em todos os casos, deve-se preencher o campo “despacho”, descre-

vendo detalhadamente a providências solicitadas, conforme orienta-

ções previstas no tópico 1.1 – Orientações para o Cadastramento de 

Documentos no SGI, anterior. Após, deve-se gravar o despacho e rea-

lizar o trâmite.

4. O Protocolo Setorial da CRG registra no SGI o recebimento do processo 

ou documento e dá cumprimento às providências solicitadas no despacho.

5. No caso de solicitação de providência sob competência de outra uni-

dade (a exemplo dos serviços de secretaria realizados exclusivamente pela 

CGSS), o Protocolo Setorial da CRG tramita, mediante despacho, o proces-

so/documento ao setor competente.

6. O fluxo se encerra com o atendimento integral às providências solicita-

das na etapa 3. 

Note-se que o trâmite de documentos para a adoção de providências ad-

ministrativas (juntada, autuação, arquivamento, encaminhamento, sobresta-

mento, etc.), passa a ser, em regra, centralizado no Protocolo Setorial CRG, a 
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quem competirá o encaminhamento dos documentos e processos aos setores 

competentes em cada caso.

O detalhamento de cada solicitação e as exceções a este procedimento ge-

ral são apresentados a seguir. Para informações adicionais acerca dos pro-

cedimentos de gestão documental aplicados aos documentos e processos 

físicos (em papel), consultar o Manual do Usuário/CGSS.

2.1. RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO OU DENÚNCIA

A CGSS registra e identifica o documento atribuindo-lhe NUP, e tramita-o à 

assessoria do gabinete da CRG, que, por sua vez, distribui o documento à uni-

dade competente.

Se a denúncia for recebida através do correio eletrônico institucional da CGU, 

o setor responsável pelo tratamento das mensagens recebidas providenciará 

envio à CGSS, para registro, e posterior envio à unidade competente.

Caso a denúncia seja enviada diretamente a alguma unidade específica da 

CRG (por correio eletrônico, documento entregue em mãos, ou outra forma), 

o servidor que a recebeu, antes de proceder à análise do documento, provi-

denciará o seu registro observando os procedimentos detalhados no tópico 

seguinte.

2.2. REGISTRO DE DOCUMENTOS (NUP)

Competência: dirigente da área responsável ou servidor/colaborador com 

delegação para tal.

Documentos passíveis de registro: são de registro obrigatório os documentos 

formalmente encaminhados à unidade ou a seus integrantes, à exceção de: 

documentos sigilosos, cartas pessoais ou identificadas “aos cuidados de”, con-

vites, brindes e materiais de propaganda, além de documentos referentes a 

processos disciplinares ou processos licitatórios conduzidos pela CGU. São de 

registro facultativo os documentos internos da unidade. 

Modelo de Despacho: deve-se utilizar, nestes casos, o modelo de “Despacho 

para Registro”, disponível no menu NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do SGI. 

O seu teor pode ser reproduzido no documento físico ou no campo “despa-

cho” do SGI, conforme o tipo de documento. Pode ainda ser combinado na 

redação de despachos para múltiplas providências administrativas.

http://intracgu/gestao-documental/manual-do-usuario
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Caso 1. Registro de documento físico (papel):

1. O documento é encaminhado ao Protocolo Setorial da CRG acompa-

nhado de respectivo “Despacho de Registro” devidamente preenchido e 

assinado em meio físico (papel) pela autoridade competente;

2. O Protocolo Setorial CRG encaminha o documento, mediante despa-

cho à CGSS; e

3. Após o registro, o documento físico é tramitado à unidade demandante.  

Caso 2. Registro de documento eletrônico:

1. O servidor ou colaborador responsável preenche os dados do formu-

lário eletrônico disponível no menu Protocolo>GED>Solicitar Registro de Pro-

cesso/Documento Eletrônico do SGI; e 

2. Após o registro, o documento eletrônico é tramitado, em meio eletrôni-

co, para a unidade demandante.  

Observação: no preenchimento do formulário, deve-se selecionar a opção 

“documento”. Neste caso, não é necessário o preenchimento dos campos 

referentes à classificação e subclassificação do documento.

2.3. AUTUAÇÃO DE PROCESSOS

Competência: dirigente da área responsável ou servidor com delegação 

para tal.

Documentos passíveis de autuação: qualquer documento pode se tornar pro-

cesso por determinação de autoridade competente.

IMPORTANTE

As regras de aplicação destes procedimentos constam do tópico 2 – 

Casos de Utilização dos Tipos de Processo (link) do capítulo I.

A documentação correspondente e o despacho para a atuação de-

verão ser encaminhados em ordem cronológica crescente.
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Caso 1. Autuação de documento físico com NUP para a constituição de Pro-
cesso Físico

1. O documento é tramitado ao Protocolo Setorial da CRG acompanha-

do de respectivo despacho em meio físico (papel);

2. O Protocolo Setorial da CRG tramita o documento, mediante despa-

cho, à CGSS; e

3. Após a autuação, o processo físico é tramitado à unidade deman-

dante.  

Modelo de Despacho: deve-se utilizar, neste caso, o modelo de “Despacho 

para  Autuação”, disponível no menu NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do 

SGI. O seu teor pode ser reproduzido no documento físico. Pode ainda ser 

combinado na redação de despachos para múltiplas providências adminis-

trativas.

Caso 2. Autuação de documento físico sem NUP para a constituição de Pro-
cesso Físico

1. O documento é encaminhado ao Protocolo Setorial da CRG acompa-

nhado de respectivo despacho em meio físico (papel);

2. O Protocolo Setorial da CRG encaminha o documento, mediante des-

pacho à CGSS; e

3. Após o registro e autuação, o processo físico é tramitado à unidade 

demandante.  

Modelo de Despacho: deve-se utilizar, neste caso, o modelo de “Despacho 

para Autuação”, disponível no menu NumDoc>Minuta>Buscar Modelo do SGI. 

O seu teor pode ser reproduzido no documento físico. Pode ainda ser combi-

nado na redação de despachos para múltiplas providências administrativas.

Caso 3. Autuação de documento físico com NUP para a constituição de Pro-
cesso Híbrido

1. O documento é tramitado ao Protocolo Setorial da CRG acompanha-

do de respectivo despacho em meio físico (papel);

2. O Protocolo Setorial da CRG tramita o documento, mediante despa-

cho, à CGSS;

3. Após a autuação e conversão, o processo híbrido é tramitado ao Pro-

tocolo Setorial da CRG;
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4. O Protocolo Setorial da CRG realiza o registro de recebimento do trâmi-

te e de localização do auto físico, no SGI; e

5. O processo híbrido (versão eletrônica) é tramitado, em meio eletrôni-

co, à unidade demandante.  

Modelo de Despacho: deve-se utilizar, neste caso, o modelo de “Despa-

cho para Autuação e Conversão em Processo Híbrido”, disponível no menu 

NumDoc>Minuta>Buscar Modelo do SGI, o qual pode ser combinado na reda-

ção de despachos para múltiplas providências administrativas.

Note-se que no despacho que solicita a conversão de processo físico em híbri-

do devem-se relacionar as peças do processo, com a correspondente classi-

ficação, de forma a orientar a composição da versão eletrônica do processo 

híbrido.

Caso 4. Autuação de documento físico sem NUP para a constituição de Pro-
cesso Híbrido

1. O documento é encaminhado ao Protocolo Setorial da CRG acompa-

nhado de respectivo despacho em meio físico (papel);

2. O Protocolo Setorial da CRG encaminha o documento, mediante des-

pacho à CGSS;

3. Após o registro, autuação e conversão, o processo híbrido é tramitado 

ao Protocolo Setorial da CRG;

4. O Protocolo Setorial da CRG realiza o registro de recebimento do trâmi-

te e de localização do auto físico, no SGI; e

5. O processo híbrido (versão eletrônica) é tramitado, em meio eletrôni-

co, à unidade demandante.

Modelo de Despacho: deve-se utilizar, neste caso, o modelo de “Despa-

cho para Autuação e Conversão em Processo Híbrido”, disponível no menu 

NumDoc>Minuta>Buscar Modelo do SGI, o qual pode ser combinado na reda-

ção de despachos para múltiplas providências administrativas.

Note-se que no despacho que solicita a conversão de processo físico em híbri-

do devem-se relacionar as peças do processo, com a correspondente classi-

ficação, de forma a orientar a composição da versão eletrônica do processo 

híbrido.
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IMPORTANTE

• No ato da conversão de processo físico para processo híbrido, a CGSS 

emite Certificado de Autenticidade, o qual deve constar na versão 

eletrônica e no auto físico do processo. Procede-se ainda à abertura 

de auto físico para a guarda dos documentos originalmente físicos do 

processo. Estes autos recebem carimbo/etiqueta “Processo Híbrido” e 

indicação de que a numeração de folhas obedecerá à versão eletrô-

nica do processo, sendo aceitos intervalos de numeração, nas peças 

físicas, sempre que adicionados documentos eletrônicos.

• No âmbito da CRG, o registro de localização dos autos físicos de 

processos híbridos deve ser realizado pelo Protocolo Setorial da CRG 

quando do registro de recebimento do processo híbrido, no SGI. A 

localização dos autos físicos pode ser atualizada, mediante menu 

Protocolo>GED>Registrar Localização de Processo Híbrido, enquan-

to o processo híbrido estiver na carga de unidade vinculada à CRG. 

Caso 5. Autuação de documento eletrônico com NUP 

1. O servidor ou colaborador responsável tramita o documento eletrônico 

para a CGSS, selecionando a ação “Encaminhar para autuação”, na tela 

de trâmite. Após, o SGI oferece a possibilidade de clicar no botão                    , 

que já apresenta o texto do despacho pré-formatado. Devem-se realizar 

os ajustes desejados, selecionar a opção “Incluir Despacho no Processo” e 

após clicar no botão                     para finalizar o trâmite; e

2. Após a autuação, o processo eletrônico é tramitado, em meio eletrôni-

co, para a unidade demandante.  

Caso 6. Autuação de documento eletrônico sem NUP

1. O servidor ou colaborador responsável preenche os dados do formu-

lário eletrônico disponível no menu Protocolo>GED>Solicitar Registro de Pro-

cesso/Documento Eletrônico, do SGI; e 

2. Após o registro e autuação, o processo eletrônico é tramitado, em 

meio eletrônico, para a unidade demandante. 
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Observação: no preenchimento do formulário, deve-se selecionar a opção “pro-

cesso”, a fim de que o sistema permita ao usuário o cadastramento da classifica-

ção e subclassificação do documento, informações imprescindíveis à autuação.  

2.4. TRÂMITE DE DOCUMENTOS E PROCESSOS

Competência: servidor ou colaborador com acesso autorizado ao SGI.

Caso 1. Trâmite de documento ou processo físico (em papel)

O servidor ou colaborador responsável deve certificar-se de que as folhas do 

documento/processo estejam devidamente numeradas, rubricadas e com o 

carimbo de “Em Branco” aposto ao verso, e ainda, a quantidade de volumes, 

apensos e anexos. Após, deve atualizar a quantidade de volumes e folhas e 

registrar o trâmite no SGI.

Caso 2. Trâmite de Processo Híbrido entre unidades vinculadas a um mesmo 
Protocolo Setorial (no caso, trata-se do trâmite entre as unidades da CRG)

O servidor ou colaborador responsável realiza o trâmite do processo híbrido 

(versão eletrônica) e grava o respectivo despacho eletrônico no SGI (selecionar 

a opção “Incluir Despacho no Processo” e após clicar no botão                     para 

finalizar o trâmite). O controle e numeração de folhas são realizados de forma 

automatizada pelo sistema. O auto físico do processo híbrido permanece sob 

a guarda do Protocolo Setorial da CRG.

Caso 3. Trâmite de Processo Híbrido entre unidades vinculadas a diferentes 
Protocolos (no caso, trata-se do trâmite de unidade da CRG para outras uni-
dades da CGU)

1. O servidor ou colaborador responsável tramita o processo híbrido (ver-

são eletrônica) para o Protocolo Setorial da CRG e solicita, por meio de 

despacho eletrônico, o trâmite do processo híbrido à unidade destinatária;

2. O Protocolo Setorial da CRG realiza o trâmite do processo híbrido para 

o Protocolo Setorial da unidade destinatária, encaminhando tanto os autos 

físicos como a versão eletrônica do processo para aquele protocolo; e  

3. O Protocolo Setorial da Unidade Destinatária realiza o registro de re-

cebimento do trâmite e de localização do auto físico no SGI e tramita o 

processo híbrido (versão eletrônica) à unidade demandante.

Observação: No caso de trâmite externo de processo híbrido, realizar o mesmo 

procedimento, encaminhando o processo para o Protocolo Setorial da CRG, que 

tramitará o processo à CGSS, encaminhando tanto os autos físicos como a parte 

eletrônica do processo, para trâmite externo ao órgão ou entidade destinatário.
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Caso 4. Trâmite de documento ou processo eletrônico

O servidor ou colaborador responsável realiza o trâmite e grava o respectivo 

despacho eletrônico no SGI (selecionar a opção “Incluir Despacho no Pro-

cesso” e após clicar no botão                     para finalizar o trâmite). O controle 

e numeração de folhas são realizados de forma automatizada pelo sistema.

IMPORTANTE

• O Armário Virtual do SGI (acessado mediante menu Protocolo>Armário 

Virtual  ou ícone           no canto superior esquerdo) permite o controle 

de documentos e processos na carga da unidade e dos servidores 

a ela vinculados, além das operações de trâmite e recebimento dos 

mesmos. Permite ainda acessar a tela de cadastramento de minuta 

ou a adição de documento digital a um processo selecionado.

• No caso de trâmite externo de processo híbrido ou eletrônico, a 

CGSS procederá à impressão das peças do processo e anexará a 

elas Certificado de Autenticidade, podendo encaminhar cópia di-

gital do processo, em mídia, caso seja de interesse do destinatário. 

No caso de processo híbrido, são encaminhados também os autos 

físicos contendo os documentos originalmente físicos do processo.

• No caso de cópia de processo híbrido ou eletrônico, será encami-

nhada preferencialmente em mídia digital, podendo ser enviada 

também, nos casos em que se solicite, por meio impresso (com mar-

cação indicativa de tratar-se de cópia).

2.5. INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Vedação: é expressamente proibida a inserção de documento protocolizado 

(com NUP) em processo, a não ser pela CGSS ou Protocolos Setoriais.

INSERÇÃO DE DOCUMENTO SEM REGISTRO (NUP)

Competência: servidor ou colaborador autorizado pelo titular da unidade a 

que se vincula o processo. No caso dos processos híbridos e eletrônicos, o ser-

vidor ou colaborador deve ter acesso autorizado ao SGI.

Caso 1. Inserção de documento físico (sem NUP) em processo físico

O servidor ou colaborador responsável realiza a inserção do documento, nu-

mera, rubrica e apõe o carimbo “Em Branco” no verso das folhas.
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Caso 2. Inserção de documento físico (sem NUP) em processo híbrido ou ele-
trônico

O servidor ou colaborador responsável realiza a digitalização do documento 

e adiciona o arquivo digital no processo (via menu Protocolo>GED>Adicionar 

Documento Digital, do SGI). Após, o documento em papel pode ser destruído 

e descartado na caixa coletora de papel para reciclagem. 

Observação: caso a unidade deseje guardar o documento nos autos físicos do 

processo híbrido, deve solicitar o registro do documento (NUP) e a sua juntada 

por anexação ao processo híbrido, conforme procedimento do tópico seguinte.  

Caso 3. Inserção de documento eletrônico (sem NUP) em processo físico

O servidor ou colaborador responsável realiza a impressão do documento ele-

trônico e insere a cópia impressa no processo físico. Numera, rubrica e apõe o 

carimbo “Em Branco” no verso das folhas.

Caso 4. Inserção de documento eletrônico (sem NUP) em processo híbrido ou 
eletrônico

O servidor ou colaborador responsável adiciona o documento ao processo, 

via menu Protocolo>GED>Adicionar Documento Digital do SGI.

IMPORTANTE 

• A adição de documentos digitais a processos híbridos e eletrônicos 

pode ser realizada também a partir do Armário Virtual do SGI (aces-

sado mediante menu Protocolo>Armário Virtual ou ícone  no canto 

superior esquerdo).

• Para a adição de documentos digitais, o processo deve ser híbrido 

ou eletrônico e estar na carga pessoal do usuário ou na carga de 

sua unidade.

• A inserção de documentos produzidos e aprovados via SGI (menu 

NumDoc > Minuta) será realizada automaticamente sempre que o 

processo a que se vincula o documento seja híbrido ou eletrônico 

e esteja na carga do responsável pela aprovação final do docu-

mento. Caso o processo não esteja na carga do aprovador final, 

basta que o detentor da carga do processo adicione o documento 

mediante menu Protocolo>GED>Adicionar Documento Digital do 

SGI, selecionando a opção “Utilizar documento do NumDoc” e cli-

cando no botão                                      .
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2.6. JUNTADA 

Competência para a solicitação: dirigente da área responsável ou servidor 

com delegação para tal.

Competência para a realização: CGSS e Protocolos Setoriais ou Regionais.

Tipos de juntada: 

- Juntada por anexação: união definitiva de um ou mais processos ou docu-

mentos protocolizados a outro processo, considerado principal, desde que 

pertencentes ao mesmo interessado e que contenham o mesmo assunto, 

constituindo-se um único processo.

- Juntada por apensação: união provisória de um ou mais processos a outro, 

com a finalidade de propiciar estudos, opiniões, informações, decisões e à 

uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, permanecendo cada 

processo com o seu respectivo número. 

Regras de Compatibilidade: 

• Documentos registrados (com NUP) ou processos de mesmo tipo são 

passíveis de juntada: físico x físico / híbrido x híbrido / eletrônico x eletrô-

nico;

• Apenas no processo híbrido pode ocorrer juntada por anexação de do-

cumento registrado (com NUP) de qualquer tipo (físico ou eletrônico); e

• Nos casos de incompatibilidade, deve-se, inicialmente, solicitar à CGSS 

a conversão do(s) processo(s) em híbrido.

Modelo de Despacho: deve-se utilizar, nestes casos, o modelo de “Despacho 

para a juntada por anexação” OU “Despacho para a juntada por apensa-

mento”, disponíveis no menu NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do SGI. O 

seu teor pode ser reproduzido no documento/processo físico ou no campo 

“despacho” do SGI, conforme o tipo de documento/processo. Pode ainda 

ser combinado na redação de despachos para múltiplas providências admi-

nistrativas.

Caso 1. Juntada de documento/processo físico (com NUP) a processo físico

1. O documento e o processo, ou os dois processos, a serem juntados 

são tramitados ao Protocolo Setorial da CRG acompanhados de respectivo 

despacho em meio físico (papel); e

2. O Protocolo Setorial da CRG procede à juntada (por anexação ou 

apensação) e tramita o processo físico à unidade demandante.
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Caso 2. Juntada de documento físico (com NUP) a processo híbrido

1. O processo e o documento são tramitados ao Protocolo Setorial da 

CRG solicitando-se, mediante despacho em meio físico e eletrônico, a jun-

tada por anexação; e

2. O Protocolo Setorial da CRG digitaliza o documento, realiza a juntada 

no SGI e insere o documento digitalizado no processo (mediante módulo 

Protocolo>GED>Adicionar Documento Digital, do SGI). Após, junta aos au-

tos físicos o documento (em papel), numerando suas páginas segundo a 

numeração atribuída na versão eletrônica. Após, tramita por meio eletrôni-

co o processo híbrido (versão eletrônica) à unidade demandante.

Caso 3. Juntada de documento físico (com NUP) a processo eletrônico

1. O processo e o documento são tramitados ao Protocolo Setorial da 

CRG solicitando-se, mediante despacho em meio físico e eletrônico, a jun-

tada por anexação; 

2. O Protocolo Setorial da CRG digitaliza o documento, realiza a juntada 

no SGI. O sistema realiza, de forma automatizada, a conversão do processo 

eletrônico em processo híbrido. O Protocolo Setorial da CRG deve proce-

der à abertura do auto físico do processo recém convertido para híbrido, 

observando as disposições da Ordem de Serviço-CGU n.º 22/2010, de forma 

a que os autos físicos recebam carimbo/etiqueta “Processo Híbrido” e indi-

cação de que a numeração de folhas obedecerá à versão eletrônica do 

processo, sendo aceitos intervalos de numeração nas peças físicas sempre 

que adicionados documentos eletrônicos; e

3. O Protocolo Setorial da CRG insere o documento digitalizado no pro-

cesso (mediante módulo Protocolo>GED>Adicionar Documento Digital, do 

SGI). Após, junta aos autos físicos o documento (em papel), numerando 

suas páginas segundo a numeração atribuída na versão eletrônica. Após, 

tramita por meio eletrônico o processo híbrido (versão eletrônica) à unida-

de demandante.

Caso 4. Juntada de processo físico a processo híbrido ou eletrônico

1. Os processos são tramitados ao Protocolo Setorial da CRG solicitando-

se, mediante despacho em meio físico e em meio eletrônico, a conversão 

do processo físico para processo híbrido e após a juntada (por anexação 

ou apensamento);

2. O Protocolo Setorial da CRG tramita o processo físico para a CGSS re-

produzindo o teor do despacho no que concerne à solicitação de conver-

são para processo híbrido;

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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3. Após a conversão, o processo híbrido é tramitado ao Protocolo Setorial 

da CRG;

4. O Protocolo Setorial da CRG realiza o registro de recebimento do trâmi-

te e de localização do auto físico, no SGI. Após, procede à juntada dos pro-

cessos no SGI. Sempre que necessário, o sistema realiza, de forma automati-

zada, a conversão do processo eletrônico em processo híbrido. Neste caso, 

o Protocolo Setorial da CRG deve proceder à abertura do auto físico do 

processo recém convertido para híbrido, observando as disposições da Or-

dem de Serviço-CGU n.º 22/2010, de forma a que os autos físicos recebam 

carimbo/etiqueta “Processo Híbrido” e indicação de que a numeração de 

folhas obedecerá à versão eletrônica do processo, sendo aceitos intervalos 

de numeração nas peças físicas sempre que adicionados documentos ele-

trônicos ; e 

5. O Protocolo Setorial da CRG realiza a juntada dos autos físicos dos pro-

cessos híbridos; e

6. O processo híbrido principal (versão eletrônica) é tramitado, por meio 

eletrônico, à unidade demandante.

Observação: como se trata de despacho que solicita duas providências 

(a conversão de processo físico para processo híbrido e após a realização 

de juntada) deve-se consolidar a redação dos modelos de “Despacho 

para Conversão de Processo em Híbrido” e “Despacho para a juntada por 

anexação”/“Despacho para a juntada por apensamento”.

Note-se que no despacho que solicita a conversão de processo físico em híbri-

do devem-se relacionar as peças do processo, com a correspondente classi-

ficação, de forma a orientar a composição da versão eletrônica do processo 

híbrido.

Caso 5. Juntada de documento eletrônico (com NUP) a processo físico 

1. O processo e o documento são tramitados ao Protocolo Setorial da 

CRG solicitando-se, mediante despacho em meio físico e em meio eletrô-

nico, a conversão do processo físico em processo híbrido e após a juntada 

por anexação do documento eletrônico;

2. O Protocolo Setorial da CRG tramita o processo físico para a CGSS re-

produzindo o teor do despacho no que concerne à solicitação de conver-

são para processo híbrido;

3. Após a conversão, o processo híbrido é tramitado ao Protocolo Setorial 

da CRG;

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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4. O Protocolo Setorial da CRG realiza o registro de recebimento do trâ-

mite e de localização do auto físico, no SGI. Após, procede à juntada do 

documento eletrônico; e

5. O processo híbrido (versão eletrônica) é tramitado, por meio eletrôni-

co, à unidade demandante.

Observação: como se trata de despacho que solicita duas providências (a 

conversão de processo físico para processo híbrido e após a realização de 

juntada) deve-se consolidar a redação dos modelos de “Despacho para Con-

versão de Processo em Híbrido” e “Despacho para a juntada por anexação”.

Note-se que no despacho que solicita a conversão de processo físico em híbri-

do devem-se relacionar as peças do processo, com a correspondente classi-

ficação, de forma a orientar a composição da versão eletrônica do processo 

híbrido.

CONVERSÃO DE PROCESSO FÍSICO EM HÍBRIDO

No ato da conversão de processo físico para processo híbrido, a CGSS 

emite Certificado de Autenticidade, o qual deve constar na versão 

eletrônica e no auto físico do processo. Procede-se ainda à abertura 

de auto físico para a guarda dos documentos originalmente físicos do 

processo. Estes autos recebem carimbo/etiqueta “Processo Híbrido” e 

indicação de que a numeração de folhas obedecerá à versão eletrô-

nica do processo, sendo aceitos intervalos de numeração, nas peças 

físicas, sempre que adicionados documentos eletrônicos.

Caso 6. Juntada de documento/processo eletrônico (com NUP) a processo 

híbrido ou eletrônico

1. O documento e o processo, ou os dois processos, são tramitados ao Proto-

colo Setorial da CRG solicitando-se, mediante despacho eletrônico, a juntada 

(por anexação ou apensamento); e

2. O Protocolo Setorial da CRG realiza a juntada no SGI. O Sistema realiza, de 

forma automatizada, a conversão do processo eletrônico em processo híbri-

do, quando necessário. Após, o Protocolo Setorial da CRG tramita por meio 

eletrônico o processo principal à unidade demandante.
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Observação: No caso de juntada por apensamento de processo eletrônico a 

processo híbrido, após a conversão automática do processo eletrônico em pro-

cesso híbrido, o Protocolo Setorial da CRG deve proceder à abertura do auto físi-

co do processo recém convertido para híbrido, e apensá-lo ao auto físico do pro-

cesso híbrido já existente. Neste procedimento, observar as disposições da Ordem 

de Serviço-CGU n.º 22/2010, de forma a que os autos físicos recebam carimbo/

etiqueta “Processo Híbrido” e indicação de que a numeração de folhas obede-

cerá à versão eletrônica do processo, sendo aceitos intervalos de numeração, 

nas peças físicas, sempre que adicionados documentos eletrônicos.

IMPORTANTE

• No caso do trâmite de documento e/ou processo(s) para juntada, 

deve-se selecionar o menu Protocolo>Trâmite>Tramitar, adicionar os 

dois NUPs a serem juntados e selecionar a opção “Encaminhar para 

juntada / anexação” ou “Encaminhar para juntada / apensamento”. 

Após, o SGI oferece a possibilidade de clicar no botão                        , 

que já apresenta o texto do despacho pré-formatado. Devem-se re-

alizar os ajustes desejados, selecionar a opção “Incluir Despacho no 

Processo” e após clicar no botão                      para finalizar o trâmite. 

O mesmo procedimento pode ser adotado para a juntada de mais 

de um documento ou processo a um processo principal, atentando-

se apenas para a adição dos NUPs a serem juntados e a adequação 

da informação que consta do texto do despacho pré-formatado. 

• Vale ressalvar que as cópias impressas de documentos (a exemplo 

de cópias de peças de processos) não devem ser guardadas nos 

autos físicos do processo híbrido, já que não contêm a assinatura ori-

ginal do documento. Após a sua digitalização e adição ao processo 

híbrido na base do SGI, as cópias impressas devem ser destruídas e 

descartadas na caixa coletora de papel para reciclagem.

2.7. DESAPENSAÇÃO

Definição: separação de processos apensados.

Competência para a solicitação: dirigente da área responsável ou servidor 

com delegação para tal.

Competência para a realização: Protocolos Setoriais ou Regionais.

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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Modelo de Despacho: deve-se utilizar, nestes casos, o modelo de “Despacho 

para Desapensação”, disponível no menu NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, 

do SGI. O seu teor pode ser reproduzido no processo físico ou no campo “des-

pacho” do SGI, conforme o tipo de processo. Pode ainda ser combinado na 

redação de despachos para múltiplas providências administrativas.

Caso 1. Desapensação de Processos Físicos

1. O processo principal é tramitado ao Protocolo Setorial da CRG acom-

panhado de respectivo despacho em meio físico (papel); e

2. O Protocolo Setorial da CRG procede à desapensação e tramita os 

processos físicos à unidade demandante.

Caso 2. Desapensação de Processos Híbridos ou Eletrônicos

1. O processo principal é tramitado para o Protocolo Setorial da CRG, 

solicitando-se, por meio de despacho eletrônico, a desapensação; e

2. O Protocolo Setorial da CRG procede à desapensação e tramita, por 

meio eletrônico, os processos à unidade demandante.

Observação: No caso de desapensação de processos híbridos, o Protocolo 

Setorial deve proceder à desapensação dos autos físicos dos processos.

2.8. DESENTRANHAMENTO E DESMEMBRAMENTO

Definições:

- Desentranhamento de peças: retirada de peças de um processo, que pode 

ocorrer quando houver interesse da Administração ou a pedido do interessa-

do.

- Desmembramento: separação de parte da documentação de um ou mais 

processos, para formação de novo processo.

Competência para a solicitação: dirigente da área responsável ou servidor 

com delegação para tal.

Competência para a realização: CGSS.

Vedação: é vedado o desentranhamento da folha ou peça inicial do processo.

Modelo de Despacho: deve-se utilizar, nestes casos, o modelo de “Despacho 

para Desentranhamento”, onde devem-se registrar a motivação e a destina-

ção das peças desentranhadas OU o modelo de “Despacho para Desmem-
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bramento”, onde deve-se registrar a motivação da providência. Ambos os 

modelos estão disponíveis no menu NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do SGI. 

O seu teor pode ser reproduzido no processo físico ou no campo “despacho” 

do SGI, conforme o tipo de processo. Pode ainda ser combinado na redação 

de despachos para múltiplas providências administrativas.

Caso 1. Desentranhamento de peça de processo físico 

1. O processo é tramitado ao Protocolo Setorial da CRG acompanhado 

de respectivo despacho em meio físico (papel);

2.  O Protocolo Setorial da CRG tramita o processo, mediante de despa-

cho, à CGSS; e

3.  Procede-se ao desentranhamento e demais encaminhamentos deter-

minados pela autoridade demandante. 

Caso 2. Desentranhamento de peça de processo híbrido

1. O processo é tramitado ao Protocolo Setorial da CRG solicitando-se, 

por meio de despacho eletrônico, o desentranhamento das peças e res-

pectivos encaminhamentos;

2. O Protocolo Setorial tramita a versão eletrônica e os autos físicos do 

processo híbrido, mediante despacho eletrônico à CGSS; e

3. Após o desentranhamento, as peças digitais sem NUP são encami-

nhadas à autoridade solicitante via mensagem eletrônica (e-mail) e pro-

cedem-se aos demais encaminhamentos determinados pela autoridade 

demandante. 

Caso 3. Desentranhamento de peça de processo eletrônico

1. O processo é tramitado à CGSS solicitando-se, por meio de despacho 

eletrônico, o desentranhamento das peças e respectivos encaminhamen-

tos; e

2. Após o desentranhamento, as peças digitais sem NUP são encami-

nhadas à autoridade solicitante via mensagem eletrônica (e-mail) e pro-

cedem-se aos demais encaminhamentos determinados pela autoridade 

demandante.

Caso 4. Desmembramento de processo físico 

1. O processo é tramitado ao Protocolo Setorial da CRG acompanhado 

de respectivo despacho em meio físico (papel);
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2. O Protocolo Setorial da CRG tramita o processo, mediante despacho, 

à CGSS; e

3. Após o desmembramento das peças e autuação do novo processo; os 

processos físicos são tramitados à unidade demandante. 

Caso 5. Desmembramento de processo híbrido

1. O processo é tramitado ao Protocolo Setorial da CRG, solicitando-se, por 

meio de despacho eletrônico, o desmembramento do processo híbrido;

2. O Protocolo Setorial da CRG tramita a versão eletrônica e os autos físi-

cos do processo híbrido, mediante despacho eletrônico à CGSS;

3. Após o desmembramento das peças e autuação do novo processo; os 

processos híbridos são tramitados ao Protocolo Setorial da CRG;

4. O Protocolo Setorial da CRG realiza o registro de recebimento do trâmi-

te e de localização dos autos físicos, no SGI; e

5. Os processos híbridos (versão eletrônica) são tramitados, em meio ele-

trônico, à unidade demandante.

Caso 6. Desmembramento de processo eletrônico

1. O processo é tramitado à CGSS, solicitando-se, por meio de despacho 

eletrônico, o desmembramento do processo eletrônico; e

2. Após o desmembramento das peças e autuação do novo processo; 

os processos eletrônicos são tramitados, por meio eletrônico, à unidade de-

mandante. 

IMPORTANTE

• No caso do trâmite de processo para desentranhamento 

de peças ou desmembramento, deve-se selecionar o menu 

Protocolo>Trâmite>Tramitar, adicionar o NUP do processo e selecio-

nar a opção “Encaminhar para Desentranhamento” ou “Encami-

nhar para Desmembramento”. Após, o SGI oferece a possibilidade 

de clicar no botão                 , que já apresenta o texto do despacho 

pré-formatado. Devem-se realizar os ajustes desejados, selecionar a 

opção “Incluir Despacho no Processo” e após clicar no botão

 para finalizar o trâmite. 
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• No desmembramento de um processo, será mantida a classificação 

do processo inicial: as peças desmembradas de um processo híbri-

do constituirão um novo processo híbrido. A mesma lógica se aplica 

para as peças desmembradas de um processo físico ou eletrônico. 

2.9. ARQUIVAMENTO

Competência para a solicitação: dirigente da área responsável ou servi-

dor com delegação para tal, observados os dispositivos da Portaria-CRG nº 

1.291/2007.

Competência para a realização: CGSS.

Providência prévia: antes de encaminhar o processo para arquivamento, a 

unidade responsável deverá anexar ao processo ou ao documento, cópia da 

comunicação ao interessado.

Modelo de Despacho: deve-se utilizar, nestes casos, o modelo de “Despacho 

para Arquivamento”, onde deve-se registrar a motivação da providência, dis-

ponível no menu NumDoc>Minuta>Buscar Modelo, do SGI. O seu teor pode ser 

reproduzido no processo físico ou no campo “despacho” do SGI, conforme o 

tipo de processo. Pode ainda ser combinado na redação de despachos para 

múltiplas providências administrativas.

Caso 1. Arquivamento de documento/processo físico 

1. O documento/processo físico é tramitado ao Protocolo Setorial da 

CRG acompanhado de respectivo despacho em meio físico (papel); e

2. O Protocolo Setorial da CRG tramita o processo, mediante despacho à 

CGSS.

Caso 2. Arquivamento de processo híbrido 

1. O processo é tramitado ao Protocolo Setorial da CRG solicitando-se, 

por meio de despacho eletrônico, o arquivamento do processo híbrido; e

2. O Protocolo Setorial da CRG tramita a versão eletrônica e os autos físi-

cos do processo híbrido, mediante despacho eletrônico à CGSS.

Caso 3. Arquivamento de processo/documento eletrônico

O documento/processo é tramitado à CGSS solicitando-se, por meio de des-

pacho eletrônico, o seu arquivamento.

http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-crg-1291_2007-delegacao-de-arquivamento.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-crg-1291_2007-delegacao-de-arquivamento.pdf/view
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IMPORTANTE

No caso do trâmite de processo para arquivamento, deve-se selecio-

nar o menu Protocolo>Trâmite>Tramitar, adicionar o NUP do processo 

e selecionar a opção “Encaminhar para Arquivamento”. Após, o SGI 

oferece a possibilidade de clicar no botão , que já apresenta o texto 

do despacho pré-formatado. Devem-se realizar os ajustes desejados, 

selecionar a opção “Incluir Despacho no Processo” e após clicar no 

botão para finalizar o trâmite. 

2.10. EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS

Competência para a solicitação: dirigente da área responsável ou servidor 

com delegação para tal.

Competência para a realização: CGSS.

Aplicação: as orientações para a aplicação deste procedimento e as especi-

ficidades relativas à expedição de ofícios ou memorandos na CRG são trata-

das nos referidos tópicos do Capítulo 2. 

Caso 1. Expedição de correspondência originalmente física (ofício/memo-
rando elaborado e assinado em meio físico)

1. A versão final do documento é numerada e registrada na base de da-

dos do SGI (mediante NumDoc>Numerar Documentos);

2. O documento é impresso e assinado e, após, encaminhado ao Setor 

de Expedição da CGSS, acompanhado de respectivo envelope, no qual 

devem estar coladas as etiquetas de destinatário e remetente; e

3. A via do documento contendo carimbo emitido por máquina proto-

colizadora, indicando o local, a data e o horário de expedição, deve ser 

inserida no processo a que se vincula ou, nos casos em que não houver 

vinculação a processo, deve ser arquivada na unidade remetente.

Observação: na expedição de correspondência devem-se observar os pro-

cedimentos constantes do Manual do Usuário/CGSS, especialmente no que 

concerne à expedição acompanhada de Aviso de Recebimento - AR, expe-

dição em caráter de urgência mediante serviço de Sedex, ou expedição de 

documentos sigilosos. 

http://intracgu/gestao-documental/manual-do-usuario/expedicao-de-correspondencias-1
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Caso 2. Expedição de correspondência originalmente eletrônica (ofício/me-
morando elaborado e assinado em meio eletrônico)

1. Após a aprovação final da minuta (mediante módulo NumDoc>Minuta), 

o SGI realiza de forma automatizada o registro, numeração e inserção no 

processo vinculado (quando couber);

2. O documento é impresso observando-se os dispositivos da Portaria-

CGU n.º 1.870/2010  (Tópico 4 - Assinatura de Documentos Eletrônicos, do 

Capítulo I), após, é encaminhado ao Setor de Expedição da CGSS, acom-

panhado de respectivo envelope no qual devem estar coladas as etique-

tas de destinatário e remetente; e

3. A via do documento contendo carimbo emitido por máquina pro-

tocolizadora, indicando o local, a data e o horário de expedição, deve 

ser digitalizada, inserida no processo a que se vincula (mediante menu 

Protocolo>GED>Adicionar Documento Digital, do SGI), destruída e descar-

tada na caixa coletora de papel. Nos casos em que não houver vinculação 

a processo, deve ser arquivada na unidade remetente. 

Observação: na expedição de correspondência devem-se observar os pro-

cedimentos constantes do Manual do Usuário/CGSS, especialmente no que 

concerne à expedição acompanhada de Aviso de Recebimento - AR, expe-

dição em caráter de urgência mediante serviço de Sedex, ou expedição de 

documentos sigilosos.

3- FLUXO DE PROCEDIMENTOS NAS CPAD’S

De início, importante esclarecer que o termo Processo Administrativo Discipli-

nar (PAD) foi aqui empregado no sentido lato. Dessa maneira, ao utilizar-se 

essa expressão, estar-se-á referindo ao Processo Administrativo Disciplinar stric-

to sensu (que pode ter ritos ordinário e sumário) e à sindicância contraditória. 

Cumpre ressaltar que, em relação às demais espécies de procedimentos disci-

plinares, aplicam-se, no que couber, as orientações abaixo descritas.

3.1. FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PELAS CPAD’S

Caso o documento não seja entregue diretamente à Comissão de Processo 

Disciplinar (CPAD), o recebimento deverá ocorrer por meio da CGSS, que pro-

videnciará o encaminhamento ao Presidente da CPAD por meio de livro de 

protocolo, conforme exceções previstas no item 3 do Anexo da Ordem de 

Serviço-CGU n.º 22/2010.

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/manual-do-usuario/expedicao-de-correspondencias-1
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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Caso a entrega do documento seja feita diretamente à CPAD, orienta-se que 

se registre nos autos o recebimento, consignando data, hora, nome e matrícu-

la do servidor que recepcioná-lo.

No âmbito da CRG, serão considerados sigilosos, no grau reservado, to-

dos os documentos expedidos e recebidos pelas CPADs, aplicando-se o 

disposto no tópico 4 – Digitalização de Documentos (link) deste capítulo.

3.2. FLUXO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E OUTROS DOCUMENTOS

Portaria de Instauração do PAD

De início, ao abordar esse tema, importante enfatizar que a competência para 

a instauração de PAD ou Sindicância, no âmbito da Controladoria-Geral da 

União foi estabelecida no art. 11 da Portaria-CGU n.º 335/2006, que fixou: “No 

âmbito do Órgão Central e das unidades setoriais, a instauração de sindicân-

cia ou de processo administrativo disciplinar caberá ao Ministro de Estado do 

Controle e da Transparência, ao Secretário-Executivo, ao Corregedor-Geral e 

aos Corregedores Setoriais, conforme o nível do cargo, emprego ou função 

do servidor ou empregado a ser investigado.”

A autoridade instauradora encaminhará o arquivo, através da assessoria do 

seu gabinete, por meio físico e eletrônico, à CGSS, que providenciará a res-

pectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU).

* Objetivando zelar pela segurança das informações, fica extinto o uso 

da pasta de rede L:\PROCESSOS para o armazenamento e comparti-

lhamento de arquivos de documentos de CPADs no âmbito da CRG. 

Para a transmissão, armazenamento ou compartilhamento de arquivos ele-

trônicos, a CPAD deve utilizar recursos que garantam o acesso restrito aos do-

cumentos (a exemplo do correio eletrônico ou pasta de rede compartilhada 

pelos membros da Comissão). 

Notificação do servidor

A notificação, extraída em duas vias, deve ser entregue pessoalmente ao ser-

vidor, coletando-se recibo datado em uma via que fará parte do processo. Na 

http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view


71

C
a

p
ítu

lo
 3

 -
 F

lu
xo

 d
e

 t
ra

b
a

lh
o

hipótese de o servidor estar em lugar incerto e não sabido, após ter-se com-

provado as tentativas de localizá-lo e notificá-lo, deve a CPAD notificar por 

edital, publicado no DOU e também em um jornal de grande circulação no 

local do último domicílio conhecido, pelo menos uma vez em cada um desses 

veículos. (art. 163 da Lei nº 8.112/90). 

Se o servidor tem domicílio em município diferente daquele em que exerce seu 

cargo, o edital em jornal de grande circulação deve ser publicado na locali-

dade onde o servidor exerce o cargo (art. 76 do CC). 

Nos casos de notificação por edital, o Presidente da CPAD deverá encaminhar 

à autoridade instauradora solicitação, acompanhada de minuta do edital. 

Após ciência da autoridade instauradora, a minuta será encaminhada à DGI, 

em meio físico e eletrônico, para providências de publicação.

Para informações adicionais acerca da publicação de atos no Diário Oficial 

da União, consultar o Manual do Usuário/CGSS.

Citação para apresentar defesa escrita

Seguir as mesmas orientações descritas para a “notificação do servidor”.

Designação de secretário da CPAD

A designação de secretário de CPAD que não seja membro integrante desta 

não ocorre mediante portaria publicada no Diário Oficial da União, mas por ato 

publicado em Boletim Interno, após encaminhamento de pedido, acompanha-

do da minuta de portaria de designação, à Coordenação-Geral de Recursos 

Humanos (CGRH/DGI), em meio físico e eletrônico (cgrh.cadastro@cgu.gov.br). 

3.3. ANÁLISE DO RELATÓRIO FINAL

Quando o Relatório Final estiver devidamente concluído pela CPAD, orienta-

se seja enviado à Corregedoria Setorial,  responsável pela pasta ministerial re-

lacionada ao objeto do PAD em questão. Nesta Setorial, será elaborada Nota 

Técnica em que serão analisados os aspectos formais e materiais do Processo 

Disciplinar. Primeiramente, serão observados os aspectos formais, vícios e nuli-

dades. Superadas as questões formais, aprecia-se o mérito da questão. Nesse 

exame de mérito, verificar-se-á se estão configuradas, ou não, no processo 

em questão, a materialidade e a autoria do ilícito. Por fim, a Nota deverá tra-

zer em seu bojo um exame da prescrição punitiva da Administração Pública, 

podendo então classificar o processo como “urgente”, ao encaminhá-lo à 

autoridade julgadora, caso esse prazo encontre-se exíguo. Ao final, o servidor 

responsável pela elaboração da Nota Técnica manifestará sugestão de con-

cordância ou não sobre o que foi proposto pelo Relatório Final da CPAD.

http://intracgu/gestao-documental/manual-do-usuario/publicacao-de-atos-no-diario-oficial-da-uniao-1
mailto:cgrh.cadastro@cgu.gov.br
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Caso existam expedientes a serem encaminhados a outros órgãos da Adminis-

tração Pública, devem ser elaboradas minutas (em papel), que serão acosta-

das aos autos, para ulterior envio das correspondências. 

A posteriori, o Corregedor Setorial se manifestará com a expressão “de acordo” 

ou “ não de acordo” perante a análise realizada pelo servidor. Tal expediente 

processual será encaminhado ao Corregedor-Geral Adjunto, onde haverá tam-

bém o exame dos autos, consignando ao mesmo sua aprovação ou não. 

Como sugestão, ao elaborar a Nota Técnica, pode-se omitir o histórico do pro-

cesso disciplinar, uma vez que este já se encontra detalhado no Relatório Final.

Sendo assim, em síntese, deve-se focar especial atenção aos seguintes itens 

indispensáveis à análise:

1- questões formais, vícios e nulidades;

2- mérito (materialidade e autoria);

3- aspectos prescricionais, indicando, se possível, a urgência da celeridade 

processual dos autos, no seu andamento;

4- manifestação do servidor, acatando ou não a proposta da comissão; e

5- minuta dos expedientes, caso haja a previsão de envio a outras entidades.

Por fim, após exame realizado pelo respectivo Corregedor-Geral Adjunto, o 

processo será então remetido à Assessoria do Gabinete desta CRG, para ma-

nifestação.

Importante esclarecer que o julgamento será proferido pelos Corregedores Ad-

juntos nos casos onde ele próprio, ou o Corregedor Setorial, são a autoridade 

instauradora, e, somente na hipótese de arquivamento. Nesse caso,  será ne-

cessário apenas o envio, ao Corregedor-Geral, de cópia da decisão prolatada. 

Cumpre esclarecer os documentos tratados neste tópico não de-

vem ser aprovados e assinados eletronicamente através do módulo 

NumDoc>Minuta, do SGI. 

Suas versões finais devem ser numeradas por meio do módulo NumDoc>Numerar 

Documentos do SGI, atribuindo-se o grau de restrição de acesso DAS 4 a cada 

uma delas.
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3.4. FLUXO PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE PAD

O art. 2º da Lei n.º 9.051/65 e o art. 9º, II, da Lei n.º 9.784/99 garantem ao ser-

vidor o direito de obter cópia dos autos do Processo Disciplinar em que ele 

figure como acusado. Apesar dessa prerrogativa, a legislação não garantiu 

o direito de obtenção de cópias gratuitas dos autos. Dessa maneira, não in-

corre em ilegalidade a exigência, pela CGU, do valor das cópias fornecidas, 

por meio de prévio recolhimento via DARF. Dessa maneira, a Portaria-CGU n.º 

1.284/2008, regulamenta o assunto, dispondo que deverá ser fornecido ao soli-

citante o formulário de solicitação de cópias (disponível na IntraCGU>Recursos 

Logísticos>Serviços Gerais>Reprografia) a ser entregue juntamente com a Guia 

de Recolhimento da União-GRU, código 18855-7, gestão 00001, UG 170940, 

devidamente paga, cujo recolhimento será feito na importância de R$ 0,15 

(quinze centavos) de Real por cópia.

Importa esclarecer que a Portaria-CGU n.º 1.284/2008 ressalvou alguns casos 

onde poderá ser concedida dispensa de recolhimento desses valores. O inciso 

II confere ao presidente de comissões de sindicância e processos disciplina-

res a prerrogativa de conceder essa dispensa, caso julgue conveniente ao 

processo. Já o inciso III concede essa permissão quando o número de cópias 

solicitadas for de até 20 unidades.

Caso as cópias fornecidas sejam entregues em meio digital, não serão cobrados 

os custos relativos à mídia eletrônica. Informações adicionais sobre a extração de 

cópias digitais constam do capítulo I, tópico 3 – Digitalização de Documentos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9784.htm
http://intracgu/recursos-logisticos/servicos-gerais/reprografia/portaria-1284-copias-reprograficas.pdf/view
http://intracgu/recursos-logisticos/servicos-gerais/reprografia/portaria-1284-copias-reprograficas.pdf/view
http://intracgu/recursos-logisticos/servicos-gerais/reprografia/formulario-de-solicitacao-de-copias.doc/view
http://intracgu/recursos-logisticos/servicos-gerais/reprografia/formulario-de-solicitacao-de-copias.doc/view
http://intracgu/recursos-logisticos/servicos-gerais/reprografia/portaria-1284-copias-reprograficas.pdf/view
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4 – DOCUMENTOS SIGILOSOS

Este capítulo trata dos cuidados necessários na tramitação de documentos con-

tendo informações classificadas como sigilosas, no grau reservado ou confidencial. 

Inicialmente, a legislação específica (art. 2º do Decreto n.º 4.553/02) discrimina 

que serão considerados originariamente sigilosos, e serão como tal classifica-

dos, dados ou informações cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa 

acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como 

aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas.

A Ordem de Serviço-CGU n.º 22/2010, conceitua documento sigiloso como aque-

le cujo assunto, por sua natureza, deve ser de conhecimento restrito e, portanto, 

requer medidas especiais para sua segurança, conforme legislação específica.

Por sua vez, a Ordem de Serviço-CGU n.º 52, de 05 de maio de 2005, em seu 

art. 2º, discrimina que no recebimento, classificação, guarda, tramitação e 

expedição de documentos devem ser observados a legislação e os regula-

mentos referentes ao sigilo.

Ainda, conforme o inciso II, § 2º, art. 6º do Decreto n.º 4.553/02, podem atribuir 

grau de sigilo confidencial e reservado os servidores civis e militares, de acordo 

com a regulamentação específica de cada órgão ou entidade da Adminis-

tração Pública Federal. 

Dessa forma, o grau do sigilo será dado somente pelos servidores da CRG, não 

cabendo esta atribuição aos terceirizados ou estagiários.

No âmbito da CRG, serão considerados sigilosos, no grau reservado, 

todos os documentos expedidos e recebidos pelas CPADs da CGU. Nos 

demais casos, compete à autoridade expedidora ou recebedora deci-

dir acerca da classificação do documento como sigiloso.  

Os documentos protegidos por sigilo, a exemplo daqueles provenientes 

de quebra de sigilo fiscal ou bancário, deverão manter a classificação 

já recebida no órgão expedidor.

4.1. REGISTRO, CLASSIFICAÇÃO E TRAMITAÇÃO

No tocante ao registro de entrada na CGU, em regra, todos os documentos 

formalmente encaminhados ao órgão ou a seus integrantes que derem en-

http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2002/D4553.htm
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://intracgu/legislacao/normas/ordens-de-servico/ordem-de-servico-n-o-52-de-05-de-maio-de-2005/?searchterm=Ordem%20de%20Servi%C3%A7o%20n%C2%BA%2052,%20de%2005%20de%20maio%20de%202005
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2002/D4553.htm
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trada na unidade responsável se submeterão a registro pela CGSS e serão 

identificados com NUP.

Os documentos sigilosos (correspondências com qualquer grau de sigilo) cons-

tituem-se exceções a esta regra, permanecendo sem a identificação de NUP 

e sendo os mesmos entregues, sem abertura do envelope, por meio de Livro 

de Protocolo (Ordem de Serviço-CGU n.º 113, de 18 de novembro de 2008, art. 

3º, e Ordem de Serviço-CGU n.º 22/2010).

Dessa forma, cabe ao setor responsável na CRG (Gabinete da Corregedoria-

Geral e Corregedorias-Gerais Adjuntas), a manutenção de livro de protocolo 

para a entrega desta documentação ao destinatário, o qual registrará o rece-

bimento do documento com a respectiva data.

Uma vez que a necessidade de conhecer do documento desta natureza 

cabe apenas a quem o produziu e ao seu destinatário, a abertura do enve-

lope interno que resguarda o documento ficará a cargo do destinatário, seu 

representante autorizado ou autoridade competente hierarquicamente supe-

rior, a menos que haja no envelope a marca de pessoal, podendo ser aberto 

apenas pelo destinatário.

Após, fica a critério do destinatário do documento a aposição do registro 

(NUP) para juntada do documento nos autos, observando os procedimentos 

do tópico 2 – Fluxo de Tramitação de Documentos deste capítulo.

A expedição e tramitação de documentação sigilosa para outros órgãos e 

entidades observará as seguintes etapas, conforme art. 24 do Decreto n.º 

4.553/02.

1- serão acondicionados em envelopes duplos;

2- no envelope externo não constará qualquer indicação do grau de sigilo 

ou do teor do documento;

3- no envelope interno serão apostos o destinatário e o grau de sigilo do 

documento, de modo a serem identificados logo que removido o envelope 

externo;

4- o envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante recibo, 

que indicará, necessariamente, remetente, destinatário e número ou outro 

indicativo que identifique o documento; e

5- sempre que o assunto for considerado de interesse exclusivo do destina-

tário, será inscrita a palavra pessoal no envelope contendo o documento 

sigiloso.

http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos/ordem-de-servico-no-113-de-18-de-novembro-de-2008.pdf/view?searchterm=Ordem%20de%20Servi%C3%A7o%20n%C2%BA%20113,%20de%2018%20de%20novembro%20de%202008
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2002/D4553.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2002/D4553.htm


76

C
a

p
ítu

lo
 3

 -
 F

lu
xo

 d
e

 t
ra

b
a

lh
o

Atenta-se, ademais (art. 26 do Decreto n.º 4.553/02) que a expedição será 

feita mediante: 

 1- serviço postal, com opção de registro;

 2 – mensageiro oficialmente designado;

 3 – sistema de encomendas; ou

 4 - mala diplomática.

A Portaria-CGU n.º 335/2006, em seus artigos 24 a 27, especifica providências 

a serem observadas na expedição de documentos pela CRG, especialmente 

no tocante à prestação de informações abarcadas por sigilo fiscal e bancário. 

Vale registrar que é permita a extração de cópia digital desses documentos, 

conforme procedimento previsto no tópico 3– Digitalização de Documentos 

do Capítulo 1. Não obstante, os arquivos relativos às cópias digitais de docu-

mentos sigilosos nunca devem ser gravados em pastas de rede a qual servi-

dores sem permissão de visualização dos documentos disponham de acesso. 

4.2. RESPONSABILIDADES 

Resta estabelecido que o acesso aos documentos com reserva de sigilo em 

órgãos e entidades públicos, bem como em instituições de caráter público 

é admitido ao agente público, no exercício do cargo, função, ou emprego 

ou atividade pública, observando-se a necessidade de conhecê-lo, ficando 

sujeito às sanções administrativas, civis e penais, aquele que der causa a even-

tual divulgação do teor destes documentos.

O parágrafo único do art. 3º do Decreto n.º 4.553/02, estabelece que toda 

autoridade responsável pelo trato de dados ou informações sigilosos providen-

ciará para que o pessoal sob suas ordens conheça integralmente as medidas 

de segurança estabelecidas, zelando pelo seu fiel cumprimento. 

5 – COMPETÊNCIAS

Este tópico tem por objetivo apresentar as competências no âmbito da CRG, 

no que diz respeito à subscrição de expedientes, instauração, julgamento e 

avocação de processos disciplinares, arquivamento de processos e documen-

tos. Orienta, ainda, quanto ao procedimento de envio de demandas a Núcleo 

de Ações de Correição (Nacor).

http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2002/D4553.htm
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2002/D4553.htm
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5.1. COMPETÊNCIA PARA SUBSCREVER DOCUMENTOS

NOTAS TÉCNICAS E NOTAS DE INSTRUÇÃO

As Notas Técnicas e Notas de Instrução serão assinadas pelos servidores da 

CRG. O estagiário poderá assinar tais documentos desde que acompanhado 

por servidor responsável, ou acompanhado pelo dirigente da unidade. 

DESPACHOS

Os despachos serão assinados pelo chefe da unidade ou seu substituto, ou 

quem aquele designar. 

A designação para subscrever despachos restringe-se a atos de mero expe-

diente (providências administrativas sem conteúdo decisório). Para tanto, a 

autoridade deve enviar mensagem eletrônica para o correio dgicgss@cgu.

gov.br designando os servidores e/ou colaboradores com competência para 

subscrever tais despachos.

OFÍCIOS E MEMORANDOS

O Corregedor-Geral da União firmará os expedientes dirigidos às autoridades 

de nível hierárquico equivalente, excluídas aquelas especificadas nos artigos 

1° e 2° da Portaria n.° 252, de 21 de outubro de 2004, além daqueles dirigidos a 

entidades privadas e aos cidadãos de um modo geral, nas matérias referentes 

ao seu âmbito de atuação.

O Corregedor-Geral da União firmará também os expedientes que determi-

nem a avocação de processos disciplinares no âmbito do Sistema de Correi-

ção do Poder Executivo Federal (SisCor), bem assim os que requeiram a rea-

lização de perícias a órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

O Corregedor-Geral da União firmará ainda, conforme disciplinado em Or-

dem de Serviço, nos casos de potencial responsabilização civil, penal e/ou 

por improbidade, os expedientes que remetam informações e/ou provoquem 

a atuação da Advocacia-Geral da União, do Ministério Público Federal, do Tri-

bunal de Contas da União e do Departamento de Polícia Federal do Ministério 

da Justiça.   

O Corregedor-Geral Adjunto da área respectiva firmará os expedientes dirigi-

dos às autoridades de nível hierárquico equivalente, de quaisquer dos Poderes 

da União e do Ministério Público da União e dos Estados.

Os Corregedores Setoriais firmarão os expedientes dirigidos às autoridades de 

nível hierárquico superior, de quaisquer dos Poderes da União, nos casos de 

reiteração ou solicitação de informações acerca de informações prestadas 

pelo Corregedor-Geral da União ou pelo Corregedor-Geral Adjunto da área 

mailto:dgicgss@cgu.gov.br
mailto:dgicgss@cgu.gov.br
http://intracgu/legislacao/normas/portarias/portarias-do-ministro-provisorio/portaria-nb0-252-de-21-de-outubro-de-2004/
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respectiva, bem como aqueles dirigidos às autoridades de nível equivalente 

ou inferior nos demais casos, além daqueles dirigidos a entidades privadas e 

aos cidadãos de um modo geral, nas matérias referentes ao seu âmbito de 

atuação.

É facultado ao Corregedor-Geral da União e ao Corregedor-Geral Adjunto 

da área respectiva, segundo a necessidade e a conveniência, delegar aos 

Corregedores Setoriais, no todo ou em parte, a competência para firmar os 

expedientes de sua competência.

Os Corregedores Setoriais e o Corregedor-Geral Adjunto da área respectiva 

poderão solicitar, conforme a relevância do assunto e por intermédio da che-

fia imediata, que expedientes sejam subscritos por autoridades superiores.

COMPETÊNCIAS PARA A INSTAURAÇÃO DE PAD

Controladoria-Geral Da União

Requisitar a instauração e a avocação de processos disciplinares - art. 18, §§ 

1º e 4º, da Lei nº 10.683/2003;

Instaurar ou representar ao presidente da república para apurar omissão da 

autoridade - art. 18, § 2º, da Lei nº 10.683/2003;

Representar ao superior hierárquico para apuração da omissão da autoridade 

responsavél por instaurar PAD - art. 4º, inciso XIV, do Decreto nº 5.480/05;

Instaurar PAD de acordo com critérios de relevância/priorização - art. 4º, inciso 

VIII, do Decreto nº 5.480/2005;

Recomendar a instauração de PAD - art. 4º, inciso IX, do Decreto nº 5.480/2005.

Mininstro de Estado Chefe da CGU

Instaurar ou requisitar a instauração - art. 18, § 5º, inciso II, da Lei nº 10.683/2003;

Promover a apuração quando não houver competência de outros órgãos - 

art. 18, § 5º, inciso X, da Lei nº 10.683/2003; 

Instaurar sindicância patrimonial, conforme o nível do cargo do servidor inves-

tigado – art. 16, § 2º, da Portaria-CGU n.º 335/2006. 

Determinar a realização de investigação preliminar - art. 6º da Portaria-CGU 

n.º 335/2006. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
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Secretário-Executivo

Instaurar PAD conforme o nível do cargo do investigado - art. 11, da  Portaria-

CGU n.º 335/2006;

Instaurar sindicância patrimonial, conforme o nível do cargo do servidor inves-

tigado – art. 16, § 2º, da Portaria-CGU n.º 335/2006.

Determinar a realização de investigação preliminar - art. 6º da Portaria-CGU 

n.º 335/2006. 

Corregedor-Geral da União

Conduzir processos disciplinares - art. 15, inciso III, do Decreto nº 5.683/2006;

Instaurar ou requisitar a instauração de PAD - art. 15, inciso IV, do Decreto nº 

5.683/2006;

Instaurar PAD ou propor ao Ministro de Estado representação ao Presidente da 

República em casos de omissão da autoridade responsável - art. 15, inciso VI, 

do Decreto nº 5.683/2006;

Apurar a responsabilidade pelo descumprimento injustificado de recomenda-

ções do controle interno e decisões do controle externo - art. 15, inciso VII, do 

Decreto nº 5.683/2006;

Instaurar PAD, conforme o nível do cargo do investigado - art. 11, da  Portaria-

CGU n.º 335/2006;

Instaurar PAD ou propor ao Ministro da CGU que represente ao Presidente da 

República a omissão da autoridade em instaurar o PAD – art. 11, § 4º, da  Por-

taria-CGU n.º 335/2006.

Instaurar sindicância patrimonial, conforme o nível do cargo do servidor inves-

tigado – art. 16, § 2º, da Portaria-CGU n.º 335/2006

Determinar a realização de investigação preliminar - art. 6º da Portaria-CGU 

n.º 335/2006. 

Corregedoria-Geral Adjunta

Apurar irregularidaes em órgãos e entidades que se situam em suas esferas de 

competência - art. 16 do Decreto nº 5.683/2006;

http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
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Instaurar sindicância patrimonial, conforme o nível do cargo do servidor inves-

tigado – art. 16, § 2º, da Portaria-CGU n.º 335/2006.

Determinar a realização de investigação preliminar - art. 6º da Portaria-CGU 

n.º 335/2006. 

Corregedores Setoriais

Instaurar ou determinar a instauração de PAD – art. 5º, § 5º, inciso IV, do Decre-

to nº 5.480/05;

Instaurar sindicância, inclusive patrimonial, ou PAD, decorrentes de investiga-

ção preliminar – art. 9º da  Portaria-CGU n.º 335/2006;

Instaurar PAD, conforme o nível do cargo do investigado – art. 11, da  Portaria-

CGU n.º 335/2006.

COMPETÊNCIAS PARA O JULGAMENTO DE PAD

Ministros de Estado e Advogado-Geral da União

Julgar PADs nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou dis-

ponibilidade de servidores - art. 1º do Decreto nº 3.035/99 .

Ministro de Estado Chefe da CGU

Julgar PAD nas hipóteses de demissão, suspensão superior a trinta dias, cassa-

ção de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão 

ou destituição de função comissionada – art. 4º, § 4º, inciso I, do Decreto nº 

5.480/05;

Julgar PAD nas hipóteses de demissão, suspensão superior a trinta dias, cassa-

ção de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão 

ou destituição de função comissionada – art. 15, inciso I, da  Portaria-CGU n.º 

335/2006;

Julgar recurso de PAD julgado pelo Corregedor-Geral – art. 15, § 3º, da  Porta-

ria-CGU n.º 335/2006;

Julgar a sindicância patrimonial, conforme o nível do cargo do servidor – art. 

19, § 2º, da Portaria-CGU n.º 335/2006.

http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3035.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
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Secretário-Executivo

Julgar a sindicância patrimonial, conforme o nível do cargo do servidor – art. 

19, § 2º, da Portaria-CGU n.º 335/2006.

Corregedor-Geral da União

Julgar PAD nas hipóteses de suspensão até trinta dias – art. 4º, § 4º, inciso II, do 

Decreto nº 5.480/05;

Arquivar investigação preliminar iniciada no órgão central ou nas corregedo-

rias setoriais, permitida a delegação de competência - art. 9º, § 1º, da Portaria-

CGU n.º 335/2006 ;

Julgar PAD na hipótese de suspensão de até trinta dias – art. 15, inciso II, da 

Portaria-CGU n.º 335/2006;

Julgar recurso de PAD julgado pelo Corregedor-Geral Adjunto – art. 15, § 3º, da 

Portaria-CGU n.º 335/2006;

Julgar a sindicância patrimonial, conforme o nível do cargo do servidor – art. 

19, § 2º, da Portaria-CGU n.º 335/2006 .

Corregedor-Geral Adjunto

Julgar PAD na hipótese de advertência – art. 4º, § 4º, inciso III, do Decreto nº 

5.480/05;

Julgar PAD na hipótese de advertência ou arquivamento – art. 15, inciso III, da 

Portaria-CGU n.º 335/2006 ;

Arquivar as investigações preliminares, as denúncias e as representações que 

antecedem a instauração das referidas investigações, bem como os proces-

sos de acompanhamento de menor grau de complexidade – art. 1º da Porta-

ria-CRG nº 1.291/2007.

COMPETÊNCIAS PARA DECLARAR A NULIDADE DE PAD

Ministro de Estado Chefe da CGU - art. 18, § 5º, inciso V, da Lei nº 10.683/03; 

Corregedor-Geral da União - propor a avocação e a declaração de nulidade 

de PADs - art. 15, inciso X, do Decreto nº 5.683/2006.

http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-crg-1291_2007-delegacao-de-arquivamento.pdf/view
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-crg-1291_2007-delegacao-de-arquivamento.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
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COMPETÊNCIAS PARA A AVOCAÇÃO DE PAD

Controladoria-Geral da União

Requisitar a instauração e a avocação de processos disciplinares – art. 18, §§ 

1º e 4º, da Lei nº 10.683/03;

Avocar processos disciplinares em curso no Poder Executivo Federal - art. 4º, 

inciso XII e § 3º, do Decreto nº 5.480/05.

Ministro de Estado Chefe da CGU

Realizar inspeções e avocar processos em curso no Poder Executivo Federal - 

art. 18, § 5º, inciso IV, da Lei nº 10.683/03.

Corregedor-Geral da União

Propor a avocação de PAD - art. 15, inciso V, do Decreto nº 5.683/2006;

Propor a avocação e a declaração de nulidade de PADs - art. 15, inciso X, do 

Decreto nº 5.683/2006;

Avocar PAD – art. 11, § 2º, da  Portaria-CGU n.º 335/2006.

COMPETÊNCIAS PARA REQUISITAR DOCUMENTOS, PROCESSOS, SER-
VIDORES PARA COMPOR COMISSÕES, E PERÍCIAS

Controladoria-Geral da União

Requisitar servidores para compor comissões de PAD - art. 4º, inciso IX, do De-

creto nº 5.480/05;

Requisitar processos disciplinares julgados há menos de cinco anos - art. 4º, 

inciso XIII, do Decreto nº 5.480/05.

Ministro de Estado Chefe da CGU

Requisitar processos arquivados - art. 18, § 5º, inciso VI, da Lei nº 10.683/03;

Requisitar documentos ou propor a solicitação ao Presidente da República - 

art. 18, § 5º, inciso VII, da Lei nº 10.683/03;

Requisitar servidores - art. 18, § 5º, inciso VIII, da Lei nº 10.683/03;

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://intracgu/correicao/legislacao-e-jurisprudencia/normas/portarias/portaria-cgu-335-2006.pdf/view
ttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
ttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
ttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
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Corregedor-Geral da União

Propor ao Ministro de Estado Chefe da CGU a requisição de empregados e 

servidores para constituição de comissões de PAD - art. 15, inciso XI, do De-

creto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006, c/c o art. 18, § 5º, inciso VIII, da Lei nº 

10.683/03;

Solicitar informações para instrução de procedimentos em curso na CGU - art. 

15, inciso XII, do Decreto nº 5.683/2006; 

Requerer a realização de perícias - art. 15, inciso XIII, do Decreto nº 5.683/2006.     

Corregedor-Geral Adjunto e Corregedor Setorial

Solicitar informações, documentos e processos para a instrução de processo 

disciplinar em curso na CGU.

COMPETÊNCIAS PARA REALIZAR INSPEÇÕES NAS UNIDADES DE COR-
REIÇÃO DO SISCOR

Ministro de Estado Chefe da CGU - art. 18, § 5º, inciso IV, da Lei nº 10.683/03.

Controladoria-Geral da União - art. 4º, inciso X, do Decreto nº 5.480/05.

Corregedor-Geral da União - art. 15, inciso VIII, do Decreto nº 5.683/2006.

COMPETÊNCIAS DE GESTÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE COR-
REIÇÃO

Controladoria-Geral da União

Definir/padronizar/normatizar procedimentos de correição e avaliar sua exe-

cução, e editar enunciados – art. 4º, incisos I e V, do Decreto nº 5.480/05;

Aprimorar procedimentos de PADs e sindicâncias – art. 4º, inciso II, do Decreto 

nº 5.480/05;

Gerir/exercer o controle técnico das atividades correicionais do Poder Execu-

tivo Federal - art. 4º, inciso III, do Decreto nº 5.480/05;

Coordenar as atividades em ações conjugadas com outras unidades do SIS-

COR - art. 4º, inciso IV, do Decreto nº 5.480/05;

Propor medidas preventivas e repressivas de irregularidades funcionais contra 

o patrimônio público - art. 4º, inciso VII, do Decreto nº 5.480/05.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
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Corregedoria-Geral da União

Exercer as atividades de órgão central do SISCOR – art. 15, inciso I, do Decreto 

nº 5.683/2006; 

Verificar a regularidade dos PADs - art. 15, inciso IX, do Decreto nº 5.683/2006; 

Promover a capacitação e treinamento em PAD - art. 15, inciso XIV, do Decre-

to nº 5.683/2006.

Corregedoria-Geral Adjunta

Coordenar as atividades das Corregedorias Setoriais - art. 16 do Decreto nº 

5.683/2006 .

Corregedorias Setoriais

Supervisionar as atividades de correição - art. 5º, § 5º, inciso VII, do Decreto nº 

5.480/05.

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE CORREIÇÃO

Realizar estudos, propor medidas, sugerir procedimentos de integração do 

SISCOR, realizar a análise e estudo de casos propostos pelo Ministro da CGU, 

entre outras – art. 6º do Decreto nº 5.480/05.

COMPETÊNCIAS PARA DETERMINAR/REALIZAR PROVIDÊNCIAS ADMI-
NISTRATIVAS, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/10

1) Recebimento de NUP e registro no SGI (item 4.1) - dirigente da área respon-

sável ou servidor com delegação para tal.

2) Tramitação (item 6) - servidores autorizados em cada área responsável, uti-

lizando o SGI.

3) Juntada por anexação e apensação em processo físico (item 12.2) - a jun-

tada somente pode ser efetuada pelo protocolo setorial ou regional, por de-

terminação do dirigente da área responsável ou por servidor com delegação 

para tal, em despacho, que deverá conter informações para a classificação 

do documento.

4) Juntada de peças físicas com registro no SGI em processo eletrônico (item 12.3) 

- somente pode ser efetuada pelo protocolo setorial ou regional, por determina-

ção do dirigente da área responsável ou servidor com delegação para tal, em 

despacho, que deverá conter informações para a classificação do documento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5480.htm
http://intracgu/gestao-documental/copy_of_modelos
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5) Juntada em processo híbrido (item 12.4.6) - a juntada por anexação ou por 

apensação de processo híbrido a processo híbrido somente pode ser efetua-

da pelo protocolo setorial ou regional, por determinação do dirigente da área 

responsável ou servidor com delegação para tal, em despacho;

6) Desapensação (item 13.1) - a desapensação de processos somente pode 

ser efetuada pelo protocolo setorial ou regional, por determinação do dirigen-

te da área responsável ou servidor com delegação para tal, em despacho 

exarado no processo principal.

7) Desentranhamento (item 14.1.1) - o desentranhamento somente é realizado 

pela CGSS, por determinação do dirigente da área responsável ou servidor 

com delegação para tal, em despacho no respectivo processo, que deve 

conter a motivação e a destinação a ser dada às peças desentranhadas.

8) Desmembramento (item 15.1) - a separação de parte da documentação 

de um processo para formar outro é efetuada, exclusivamente, pela CGSS, por 

determinação de dirigente da área responsável ou servidor com delegação 

para tal em despacho no respectivo processo, que deve conter a motivação.

9) Arquivamento (item 16.2.2) - no caso de processos híbridos e eletrônicos, o 

dirigente da área responsável ou servidor com delegação para tal, deverá 

solicitar o arquivamento por meio de despacho eletrônico.

A competência para a realização de despachos que determinam pro-

vidência administrativa pode ser delegada a servidor ou colaborador 

da unidade. Para tanto, a autoridade deve enviar mensagem eletrô-

nica para o correio dgicgss@cgu.gov.br link indicando a relação de 

servidores e/ou colaboradores a quem tal competência é delegada.

COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTO PARA O ENVIO DE DEMANDAS AO 
NACOR

As demandas pela realização de ações de correição por meio dos Núcleos de 

Ações de Correição (Nacor) deverão ser encaminhadas exclusivamente por 

meio do preenchimento do “Formulário de Demanda de Realização de Ação 

de Correição”, disponível em IntraCGU>Correição observadas as “Orienta-

ções para encaminhamento de demandas ao Nacor”, constantes dos Anexos 

I e II, da Portaria-CRG n.º 926, de 16 de maio de 2011. 

mailto:dgicgss@cgu.gov.br
http://intracgu/correicao/nucleo-de-acoes-de-correicao-nacor
http://intracgu/correicao/legislacao-do-nacor
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6 – REGISTRO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS

A Corregedoria-Geral da União possui sistemas informatizados destinados aos 

registros de seus atos e processos.

O Sistema CGU-PAD deve ser utilizado para o registro de procedimentos disci-

plinares instaurados ou avocados pelo Órgão Central do Sistema de Correição 

e por suas Unidades Setoriais.

O Módulo Correição do SGI destina-se ao registro de processos de acompa-

nhamento de procedimentos disciplinares; de procedimentos autuados para 

acompanhamento de atividade correicional ou que dela tratem; de procedi-

mentos investigativos preliminares; de outros procedimentos de caráter investi-

gativo que não se configurem sindicâncias; e de documentos (com NUP) que 

tratem da atividade correicional.

6.1 REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA CGU-PAD

A Portaria n.º 1.043/2007, subscrita pelo Ministro de Estado Chefe da CGU, e 

as n.º 1.166/2007 e nº 147/2011 subscritas pelo Corregedor-Geral da União, dis-

põem sobre a obrigatoriedade de registro de informações no CGU-PAD, bem 

como sobre as competências para realizá-los.

De acordo com os normativos, devem ser cadastradas no CGU-PAD informa-

ções relativas aos seguintes procedimentos:

I – Procedimento Administrativo para Empregado Público;

II – Procedimento Disciplinar de Empresa Pública ou Sociedade de Econo-

mia Mista;

III – Processo Administrativo Disciplinar;

IV – Rito Sumário;

V – Sindicância “Servidor Temporário” (art. 10 da Lei n.º 8.745/93); e

VI – Sindicância (acusatória ou investigativa).

Também determinam, em até trinta dias de sua ocorrência, o registro de infor-

mações relativas aos seguintes eventos:

I – instauração;

II – prorrogação;

http://www.cgu.gov.br/cgupad/sobre_sistema/arquivos/normas/portaria_1043_07.pdf
http://www.cgu.gov.br/cgupad/sobre_sistema/arquivos/normas/portaria_1166_07.pdf
http://www.cgu.gov.br/cgupad/sobre_sistema/arquivos/normas/Portaria_147_11.pdf
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III – recondução;

IV – alteração de presidente de comissão disciplinar;

V – indiciamento;

VI – encaminhamento do processo para a autoridade julgadora;

VII – julgamento;

VIII – anulação, de natureza administrativa ou judicial;

IX – pedido de reconsideração e decorrente decisão;

X – interposição de recurso hierárquico e decorrente decisão; e

XI – instauração de processo de revisão.

Exceto no caso de processos disciplinares conduzidos no âmbito de Núcleo 

de Ações de Correição (Nacor), até o encaminhamento do procedimento 

para julgamento (incluindo-se este momento), as Comissões Disciplinares de-

vem comunicar os mencionados eventos, tão logo ocorram, às Corregedorias 

Setoriais dos Ministérios relativos aos quais seja a apuração. Tão logo recebida 

a comunicação, a Corregedoria Setorial deve realizar o cadastramento das 

informações no CGU-PAD.

As Corregedorias Setoriais são responsáveis, ainda, pelo registro dos eventos 

após o encaminhamento para julgamento se a autoridade julgadora for o 

Corregedor-Geral da União ou Corregedor-Geral Adjunto.

Caso o procedimento disciplinar tramite em comissões constituídas no âmbito 

do Nacor, estes devem providenciar diretamente o cadastro das informações 

no CGU-PAD até o encaminhamento do processo para julgamento.

No sítio eletrônico www.cgu.gov.br/cgupad está disponibilizado manual que 

explicita, campo a campo, como deve ser realizada a inserção de dados no 

sistema.

6.2. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO MÓDULO CORREIÇÃO DO SGI

Inicialmente deve-se esclarecer que o presente tópico trata apenas da de-

vida utilização do módulo Correição, sendo o adequado registro de docu-

mentos no SGI tratado no Item 1.1 – Orientações para o Cadastramento de 

Documentos no SGI .

www.cgu.gov.br/cgupad
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O registro de processos de acompanhamento de procedimentos disciplinares; 

de procedimentos autuados para acompanhamento de atividade correicio-

nal ou que dela tratem; de procedimentos investigativos preliminares; de ou-

tros procedimentos de caráter investigativo que não se configurem sindicân-

cias; e de documentos (com NUP) que tratem da atividade correicional, deve 

ser realizado no módulo Correição>Cadastrar Processo, do SGI.

Observe-se que ao cadastrar um processo ou documento neste Módulo, no 

campo “objeto do processo”, não se deve, necessariamente, reproduzir o 

campo “assunto” constante do módulo Protocolo do SGI. Deve-se utilizar texto 

e termos que facilitem sua identificação e localização.

Na mesma oportunidade, ou quando houver ciência da informação, devem ser 

cadastrados os denunciantes e denunciados/investigados no âmbito do pro-

cesso ou documento, ou mesmo os investigados, em processos acompanhados.

Os processos e documentos devem ser vinculados a outros processos e docu-

mentos que possuam grande relação entre si (mesmo objeto, mesma origem, 

etc.), independentemente de apensação, para facilitar sua localização.

Ainda neste Módulo, devem ser registradas, com referência ao documento ou 

processo a que se referir, todas as ações correicionais tomadas no âmbito do 

processo ou em face do documento cadastrado. 

Observe-se que não é obrigatória a vinculação da ação a documento pre-

viamente cadastrado, o que possibilita o cadastramento de ações antes de 

aprovação final de minutas, caso entenda-se que esse é o fluxo mais adequa-

do a garantir a fidedignidade das informações registradas.

Para fins de registro são consideradas ações correicionais:

CLASSE AÇÕES DE CORREIÇÃO

Processo administrativo CGU

Admitir pedido de revisão

Anular parcial /julgamento pela 

CGU

Anular parcial /julgamento pelo 

órgão

Anular processo pela CGU

Anular processo pelo órgão

Arquivar  Processo

Arquivar  assunto  

Arquivar assunto – ausência mate-

rialidade. 

Arquivar assunto – prescrição 
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CLASSE AÇÕES DE CORREIÇÃO

Processo administrativo CGU

Arquivar assunto – regularidade do 

processo disciplinar. 

Avocar/Requisitar processo discipli-

nar

Encaminhar informações

Encaminhar para ASJUR/CGU

Encaminhar para Ouvidoria

Encaminhar para SFC

Encaminhar para SPCI

Inadmitir pedido de revisão

Instaurar PAD pelo órgão

Instaurar PAD pela CGU

Instaurar Sindicância Investigativa 

pelo órgão

Instaurar Sindicância Investigativa 

pela CGU

Instaurar Sindicância patrimonial 

pelo órgão

Instaurar Sindicância patrimonial 

pela CGU

Instaurar Sindicância punitiva pelo 

órgão

Instaurar Sindicância punitiva pela 

CGU

Instaurar Processo Celetista pelo 

órgão

Instaurar Processo Celetista pela 

CGU

Julgar processo pela CGU

Julgar processo pelo órgão

Reinstaurar PAD pela CGU

Reinstaurar PAD pelo órgão

Reinstaurar Sindicância Investigativa 

pela CGU

Reinstaurar Sindicância Investigativa 

pelo órgão

Reinstaurar Sindicância Patrimonial 

pela CGU

Reinstaurar Sindicância Patrimonial 

pelo órgão
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CLASSE AÇÕES DE CORREIÇÃO

Processo administrativo CGU

Reinstaurar Sindicância Punitiva 

pela CGU

Reinstaurar Sindicância Punitiva 

pelo órgão

Reinstaurar Processo Celetista pela 

CGU

Reinstaurar Processo Celetista pelo 

órgão

Sobrestar

Solicitar informações

Cadastrar processo no CGU-PAD

Documento CGU

Arquivar Documento

Arquivar assunto 

Anexar

Analisar admissibilidade – denúncia/

representação

Autuar

Encaminhar informações

Encaminhar para ASJUR/CGU

Encaminhar para Ouvidoria

Encaminhar para SFC

Encaminhar para SPCI

Solicitar informações

Outras informações
Anexar

Autuar

Instruções sobre a adequada utilização do Módulo Correição podem ser 

encontradas em manual e guias disponibilizados no menu Ajuda ou ícone                 

da respectiva página do SGI.
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