
PROAD FAZ ESCLARECIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS A 

RESPEITO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO (TCA). 

 

O Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) é um instrumento introduzido pela 

Instrução Normativa – CGU nº 4, de 17/02/2009, o qual estabelece a possibilidade de 

se realizar uma apuração simplificada, a cargo da própria unidade de ocorrência do 

fato, à margem do sistema correcional. O TCA foi instituído objetivando a eficiência e a 

racionalização do emprego dos recursos públicos, como uma alternativa (observada às 

condições de aplicação) ao burocrático rito disciplinar. 

Assim, o Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) pode ser usado para casos de 

dano ou desaparecimento de bem público que implicar prejuízo de pequeno valor.  

É importante esclarecer que prejuízo de pequeno valor é aquele cujo preço de 

mercado para aquisição ou reparação do bem extraviado ou danificado seja igual ou 

inferior ao limite legal estabelecido como de licitação dispensável, que atualmente é 

de R$ 17.600,00 (valor atualizado conforme Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 

2018). 

À vista disso, caso se verifique que o prejuízo causado ao erário ultrapasse ainda que 

minimamente esse limite legal estabelecido como de licitação dispensável, os fatos 

deverão ser apurados por meio de processo administrativo disciplinar ou processo de 

sindicância. 

Ademais, de acordo com o art. 2º da IN CGU nº 04/2009, a autoridade competente 

para conduzir e lavrar o TCA é o chefe do setor responsável pela gerência de bens e 

materiais da unidade administrativa, no caso, a Pro-Reitoria de Administração da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

Portanto, o Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) deve ser preenchido, ao que 

couber, pelo servidor envolvido. Após, será necessário o protocolamento deste TCA 

na Pro-Reitoria de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto para 

análise e decisão. 

Para obter o formulário Termo Circunstanciado Administrativo (Anexo único da 

Portaria CRG nº 513/2009), é necessário entrar neste site da Controladoria-Geral da 

União:https://www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-disciplinar/procedimentos-

correcionais/arquivos/formulrio_tca.doc/view, ou baixa-lo através do anexo desta nota 

pública. 
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Tendo em vista as particularidades de cada caso, o servidor que desejar esclarecer 

eventuais dúvidas sobre o Termo Circunstanciado Administrativo (TCA), 

recomendamos a leitura das informações presentes neste site da Controladoria-

Geral da União: https://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-

disciplinar/dano-e-desaparecimento-de-bens#26. 
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