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1. Introdução

Em observância ao previsto no inciso IV, do art. 74, da Constituição Federal, no art. 50,
da Lei 8.443, de 1992 e, no inciso II, do art. 12 e inciso I, do art. 21, ambos da IN 84/2020TCU, que estabeleceu normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e
responsáveis da Administração Pública Federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de
Contas da União, bem como o previsto no art. 4º, da Resolução CNJ 308/2020,
apresentamos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna realizadas na sede do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente ao exercício 2020.
Ressaltamos que os trabalhos de auditoria realizados ao longo do ano de 2020 sofreram
diversas limitações e impactos ocasionados pela pandemia do Covid 19, que dificultaram,
sobremaneira, a execução dos trabalhos planejados, sobretudo do Plano Anual de
Auditoria 2020, além da carência de pessoal lotado nas unidades de auditoria interna do
TRF5 e nas respectivas unidades nas Seções Judiciárias.
Apesar dessas dificuldades, muitos foram os avanços obtidos ao longo do exercício 2020,
dos quais destacamos a transformação da Subsecretaria de Controle Interno deste TRF5
em Subsecretaria de Auditoria Interna, com a correspondente atualização da sua missão
e da sua forma de atuação, aproximando-se das novas diretrizes e das normas
internacionais de auditoria preconizadas pelo Tribunal de Contas da União, e do Conselho
Nacional de Justiça, através da edição das Resoluções 308 e 309/2020.
No âmbito do sistema de controle interno, capitaneado pelo Conselho da Justiça Federal,
foram aprovados diversos normativos tais como a Resolução CJF 653, de 7/8/2020,
Resoluções CJF 676 e 677, de 23/11/2020, e Resolução CJF 678, de 30/11/2020, que
dispõem, respectivamente, sobre o Código de Ética do Auditor Interno da Justiça Federal,
a organização e as diretrizes de funcionamento do Sistema deAuditoria Interna da Justiça
Federal (SIAUD-JF) e do Comitê Técnico de Auditoria Interna (CTAI), o Estatuto da
Atividade de Auditoria Interna e o Programa de Qualidade de Auditoria (PQA) da Justiça
Federal de 1º e 2º graus.
O presente Relatório abrange a avaliação do cumprimento da obrigação de prestar contas
pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no atendimento das finalidades previstas
no art. 3º, e dos critérios estabelecidos nos artigos 4º, 8º e 9º da IN TCU 84/2020.
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Por esses motivos, a primeira parte focará nos resultados das análises realizadas pela
unidade de auditoria interna do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - Subsecretaria
de Auditoria Interna, tendo por escopo as informações disponibilizadas pela
Administração no correspondente site na internet, mais especificamente na seção
"Transparência e Prestação de Contas", onde se concentram os dados referentes às
informações requeridas pelos artigos 8º e 9º da IN 84/2020-TCU.
Em um segundo momento, apresentamos as providências adotadas por esta Corte em
cumprimento às determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, em 2020,
relativas a julgamentos ilegais nos processos de concessão de aposentadoria.
Por último, apresentamos o resultado dos demais trabalhos de avaliação e de outras
naturezas, constantes no Plano Anual de Auditoria 2020 desta unidade de auditoria
interna, e de auditorias realizadas de forma conjunta ou isolada por outras instâncias
fiscalizadoras, tais como o Conselho de Justiça Federal, sem prejuízo da publicação dos
relatórios integrais, na seção "Transparência e Prestação de Contas" no sítio oficial do
TRF5 na internet.
O Relatório de Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade,
que também subsidiou o Parecer exarado no Certificado de Auditoria, documento
integrante da Prestação de Contas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, encontrase em documento individualizado, já publicado no portal da transparência e prestação de
contas no site institucional desse Tribunal.
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2. Avaliação da publicação das informações exigidas pelo art. 8° da IN TCU 84/2020
no Portal Transparência e Prestação de Contas no sítio oficial do TRF5 na internet

2.1. Em verificação ao Portal da Transparência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
mais especificamente na Seção "Transparência e Prestação de Contas", observamos que as
informações requeridas pelo art. 8° da IN TCU 84/2020 estão dispostas sob a forma de
quadro e distribuídas por alíneas. Para corroborar as conclusões das avaliações, o Núcleo
de Auditoria e Prestação de Contas da Subsecretaria de Auditoria Interna - NAPC
realizou, além da verificação no site, aplicação de questionário destinado à Administração do
Tribunal, a fim de que se manifestasse quanto à atualização e completude das informações
e x igidas. De acordocom informação da Administração, através dos documentos nºs 2022096 (de
19/03/2021), 2023225 (de 24/03/2021), 2025044 (de 24/03/2021), 2029360 (de 24/03/2021),
2037427 (de 30/03/2021) e 2038416 (de 30/03/2021), juntados ao processo administrativo SEI nº
0000783-30.2021.4.05.7000, as informações no siteencontram-se atualizadas.

2.2. Diante das análises efetuadas pelo NAPC, houve descumprimento do art. 8°, inciso I,
alínea "e", uma vez que apenas as obras e reformas, e seus percentuais executados foram
divulgados. Com relação ao art. 8°, inciso I, alínea "j", verificou-se que o contato da
autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei 12.527, de 2011, e
telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) encontravam-se
desatualizadas.
2.3.A ausência da informação resultou na emissão de recomendação por parte da SAI, no
sentido de que seja providenciada a publicação dos programas, projetos, ações e atividades,
com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e,quando existentes,
indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e
acumulado no exercício. A ausência de atualização das informações referentes à alíena "j",
por sua vez, motivou recomendação à Administração, no sentido de que procedesse à
atualização das informações requeridas no art. 8°, inciso I, alínea "j", da IN TCU 84/2020.
3. Análise das providências adotadas pelo TRF5 em cumprimento às determinações
contidas em Acórdãos do Tribunal de Contas da União
Foram recebidos pela Subsecretaria de Auditoria Interna cerca de 39 Atos de
Aposentadoria para emissão de novo Parecer e reenvio eletrônico ao TCU, decorrentes
de Acórdãos determinando que a Administração realizasse alterações nos atos originais,
em sua maioria em razão da interrupção do pagamento da rubrica “Opção". Cumpridas
5

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna de 2020 (2189620)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 6

todas as determinações contidas nos respectivos Acórdãos, não foram emitidas
recomendações.
4. Auditorias, consultorias e atividades de monitoramento realizadas em
cumprimento ao Plano Anual da Auditoria Interna - PAAI - 2020 (art. 5º, inciso I,
da Resolução do CNJ nº 308/2020)
4.1. Auditoria em Folha de Pagamento - Decisões Judiciais
Prevista para conclusão no 1º semestre de 2020 no Plano Anual de Auditoria, a auditoria
conjunta TRF5 e Seções Judiciárias vinculadas teve por objetivo verificar a existência e
eficácia de controles internos nos processos de pagamentos em cumprimento de decisões
judiciais e como escopo os controles internos nos processos de pagamento de decisões
judiciais. Os trabalhos constam do processo SEI nº 0005651-85.2020.4.05.7000.
Após as manifestações da área auditada sobre os achados de auditoria combinadas às
análises realizadas pela SAI de acordo com as especificações contidas no Programa de
Auditoria Conjunta, a equipe de auditoria interna concluiu que os trabalhos relativos ao
cumprimento de decisões judiciais com repercussões na folha de pagamento do exercício
2019 foram realizados de forma a cumprir o demandado pela Resolução CJF nº 211/2012.
Entretanto, a fim de que os controles internos das unidades envolvidas sejam
aperfeiçoados e haja maior transparência no monitoramento e consulta aos processos
quanto à execução das decisões judiciais, foi expedida a seguinte proposta de
encaminhamento: a) Que o banco de dados, bem como suas atualizações, a que se refere
o artigo 8º da Resolução CJF nº 211/2012, seja juntado aos respectivos autos do pocesso
SEI, quando o pagamento seja decorrente do cumprimento de decisões judiciais.
4.2. Auditoria em Contratações de Serviços Continuados
Prevista para conclusão no 1º semestre pelo Núcleo de Acompanhamento da Gestão
Orçamentária, Financeira e Patrimonial desta SAI, a auditoria teve como objetivo
verificar a existência e eficácia dos controles internos nos processos de contratação de
mão de obra continuada.
Como proposta de encaminhamento foi recomendado a Administração que a) avalie a
necessidade de atualização, e observe o cumprimento das determinações contidas no Ato
da Presidência nº 408, de 17 de setembro de 2009, sobretudo no que diz respeito aos
prazos para as providências relacionadas às renovações contratuais, a fim de prevenir
6
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descontinuidade dos serviços, contratações emergenciais ou sem o planejamento
adequado; b) Adote, nas futuras prorrogações contratuais, providências no sentido de
questionar formal e previamente às empresas, com 90 dias de antecedência, quanto ao
interesse na prorrogação do contrato firmado com aAdministração, a fim de que
conste dos autos respectivos, a manifestação expressa nesse sentido tanto por parte do
contratado como pela parte da Administração, conforme recomenda o documento Licitações e Contratos - Orientações e jurisprudência do TCU*; c) No esteio dos trabalhos
de gestão de risco da STI, seja realizada análise prévia de risco dos processos de trabalho
voltados à prorrogação/aditamento contratual, através do Setor de Contratações da
Secretaria Administrativa; d) Nas futuras análises de planilhas de formação de preços,
proceda-se à identificação, por meio de informações/despachos/registro, do responsável
pela análise das planilhas de formação de preços.
As recomendações expedidas foram acatadas pela Administração, de modo que a unidade
de Auditoria Interna procederá ao respectivo monitoramento.
4.3. Auditoria nos Controles Internos Relacionados à Aquisição de Passagens Aéreas
Prevista para o 1º semestre de 2020, a auditoria em passagens aéreas consta do Processo
do SEI n° 0003910-10.2020.4.05.7000. Foi realizada pelo Núcleo de Acompanhamento
da Gestão Orçamentária, Financeira e patrimonial, e teve como objetivo verificar a
eficácia dos controles internos relativos à aquisição/destinação de passagens aéreas,
com escopo nos contratos e ordens de pagamento nos processos administrativos
correspondentes.
Como proposta de encaminhamento foi recomendado à Administração: 1) Realizar
avaliação prévia, que deverá constar do processo de contratação, a fim de assegurar que
os servidores designados para as funções de fiscal e gestor do contrato apresentam a)
todas as competências necessárias para o exercício das atividades inerentes à
fiscalização/gestão, especificando-as; b) dispõem de tempo hábil para conciliar as
atividades de fiscalização/gestão com as atividades do seu cargo; c) se há necessidade
de atuação em caráter de exclusividade, haja vista a quantidade e complexidade dos
contratos sob sua responsabilidade – Acordão TCU nº 2.831/2015 - Plenário; 2. Informar,
expressamente, nos autos dos processos licitatórios (termos de referência), que o objeto
da contratação está alinhado ao planejamento Estratégico da Justiça Federal/Tribunal,
indicando os objetivos e/ou metas relacionadas ou encampadas com a respectiva
7

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna de 2020 (2189620)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 8

contratação (Resolução CJF nº 701/2021); 3. Juntar aos autos dos processos de diárias os
meios de comprovação, observados os critérios legais do artigo 22 da Resolução CJF nº
340/2015, que possibilitem a comprovação da data e do horário dos deslocamentos por
parte dos beneficiários de diárias. 4. Ações de Monitoramento: a) Monitorar, nas
contratações, a realização das reuniões de iniciação com todas as partes interessadas do
órgão e da empresa contratada para esclarecimento do objeto contratual, da forma de
comunicação entre as partes, do modelo de execução e gestão contratual, das sanções
aplicáveis, dos procedimentos de faturamento e pagamento, do preenchimento e emissão
de ordens de serviço e, caso necessário, do cronograma de execução das providências
necessárias para adequação do ambiente do órgão; b) Monitorar a adoção dos controles
internos e a implantação da política de gestão de riscos nos processos de trabalho de
aquisição de passagens aéreas.
4.4. Auditoria em Política de Acessibilidade
A auditoria em Política de Acessibilidade, também prevista para o 1º semestre de 2020,
fez parte da Ação Coordenada de Auditoria planejada pelo Conselho Nacional de Justiça
- CNJ para avaliar a política de acessibilidade, tendo por escopo a acessibilidade das
instalações físicas e serviços.
Devido às dificudades trazidas pela Pandemia, o CNJ decidiu adiar a referida Ação
Coordenada para 2021, e será realizada a partir de julho tendo por escopo a Acessibilidade
Digital para Deficientes.
4.5.

Monitoramento das Recomendações Expedidas em Auditorias Anteriores

O monitoramento das recomendações já expedidas em auditorias anteriores foi realizado
pelos dois Núcleos que integram esta Subsecretaria de Auditoria Interna, quais sejam, o
Núcleo de Acompanhamento da Gestão Orçamentária, Financeira e patrimonial NAGOFP e Núcleo de Auditoria e Prestação de Contas - NAPC nos processos em que
atuaram.
O objetivo foi acompanhar e reforçar o cumprimento das recomendações expedidas em
auditorias externas e internas, com base nas recomendações constantes dos relatórios de
auditoria.
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4.6. Auditoria em Gestão Contratual
A auditoria em gestão contratual, prevista no Plano Anual de Auditoria - PAAI para o 2º
semestre de 2020, seria realizada conjuntamente com as Seções de Auditoria Interna das
Seções Judiciárias vinculadas. O objetivo era verificar a existência e eficácia dos
controles internos administrativos dos gestores dos contratos de serviços continuados,
tendo como escopo os contratos de serviços continuados.
Essa auditoria será realizada em 2021, como parte da Auditoria de Contas Anuais
Integrada com Conformidade - testes substantivos, para fins de atendimetno à IN TCU
84/2020.
4.7.

Auditoria em Governança e Gestão em Tecnologia da Informação

A auditoria em Governança e Gestão em Tecnologia da Informação também prevista para
o 2º semestre de 2020, seria conjunta entre o TRF5 e o Conselho da Justiça Federal. Seu
objetivo consistia em contribuir para uma melhoria nos processos que versam sobre os
procedimentos de TI nas seguintes áreas: Políticas e diretrizes; Planos de TI; Pessoal;
Gestão de processos; Planejamento das Contratações de TI; resultados; e Atuação da
unidade de auditoria interna. O escopo consistia na análise das Políticas, sistemas e
processos de gestão de TI.
Entretanto, devido às dificuldades trazidas pela Pandemia, essa auditoria foi adiada pelo
CJF.
4.8.

Auditoria em Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

Prevista para o 2º semestre, a Auditoria em Despesas de Exercícios Anteriores - DEA,
realizada pelo Núcleo de Auditoria e Prestação de Contas desta SAI teve como finalidade
verificar a regularidade da concessão e pagamento de DEA. Os trabalhos da auditoria
constam do processo SEI nº 0007185-64.2020.4.05.7000.
Como proposta de encaminhamento, a equipe de auditoria recomendou à Administração
do TRF5 que as informações, declarações e demais documentos requeridos na LC
101/2000 e ResoluçãoCJF nº 224/2012 sejam dispostos de forma categórica e direta nos
processos administrativos correspondentes.
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O atendimento à recomendação será acompanhado por monitoramento nas próximas
auditorias.
4.9.

Auditoria nos Pagamentos do Benefício especial

A Auditoria na conformidade dos pagamentos do Benefício Especial, tendo comoescopo
os cálculos do benefício, prevista para o 2º semestre, foi adiada devido às dificuldades
trazidas pela Pandemia.
5. Auditoria não prevista no Plano Anual de Auditoria
5.1. Auditoria Conjunta TRFs/CJF: Governança em Gestão de Pessoas Baseada em
Riscos
A Auditoria de Governança em Gestão de Pessoas, embora não prevista no Plano Anual
de Auditoria 2020, foi realizada conjuntamente entre os TRFs e o Conselho da Justiça
Federal no ano de 2018, e os trabalhos encontram-se nos Processos SEI n° 000606639.2018.4.05.7000; 0013487-46.2019.4.05.7000 e concluido no Processo SEI nº
0009537- 92.2020.4.05.7000. O escopo da auditoria foi a Governança em Gestão de
Pessoas, Baseada em Riscos. Ao final das análises, a equipe de auditoria expediu as
seguintes recomendações:
a)

Instituir o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas da Justiça Federal, alinhado ao

Plano Estratégico da Justiça Federal 2021/2026, contemplando a definição de objetivos,
metas e indicadores, bem como os respectivos monitoramentos;
b)

Realizar estudos sobre os impactos da possível redução do quadro de servidores

ativos decorrente de aplicação dos parâmetros definidos pelo novo Regime Fiscal (EC
95/2016) e utilizar os dados resultantes na ocasião da elaboração do Plano Estratégico
de Gestão de Pessoas da Justiça Federal;
c)

Após elaboração do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas da Justiça Federal,

elaborar planos de ação para o tratamento da possível redução do quadro de servidores
ativos, considerando as peculiaridades vivenciadas em cada tribunal e a otimização dos
recursos institucionais. Podem-se levar em conta as possibilidades de alteração da
estrutura organizacional, automação e terceirização;
d)

Com base na Resolução CNJ 219/2016 e seus anexos, criar diretrizes que possam

levar à definição do quantitativo mínimo de pessoal por unidade organizacional, levando
10
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em consideração as peculiaridades dos órgãos envolvidos;
e)

Incluir essas diretrizes no Plano Estratégico de Gestão de Pessoas da Justiça

Federal;
f)

Com base nas diretrizes criadas pelo CJF em conjunto com os Tribunais Regionais

Federais e inseridas no Plano Estratégico de Gestão de Pessoas da Justiça Federal, definir,
de forma técnica, o quantitativo mínimo de pessoal por unidade organizacional;
g)

Realizar a movimentação interna dos colaboradores com base na comparação entre

o quantitativo atual de pessoal e o quantitativo mínimo de pessoal das unidades
organizacionais;
h)

Avaliar as informações quantitativas que descrevam as principais características da

força de trabalho e utilizá-las para orientar as decisões relativas à gestão de pessoas;
i)

Apresentar plano de ação para apurar os motivos de rotatividade de pessoal e

absenteísmo, identificando as necessidades de adequação funcional relacionadas com
problemas de adaptação ao cargo, à função ou à organização;
j)

Apresentar plano de ação para apurar os motivos de desligamentos voluntários de

magistrados e servidores;
k)

Apresentar plano de ação para realizar projeções de aposentadoria;

l)

Apresentar plano de ação para identificar e documentar as ocupações críticas da

organização;
m)

Apresentar plano de ação para identificar o perfil profissional desejado para as

ocupações críticas da organização;
n)

Apresentar plano de ação para, após a identificação das ocupações críticas e das

competências desejadas, identificar as lacunas entre os perfis profissionais apresentados
pelos colaboradores e os requeridos/desejados referentes às ocupações críticas da
organização;
o)

Apresentar plano de ação para definir metas para redução das lacunas entre os

perfis profissionais apresentados pelos colaboradores e os requeridos/desejadosreferentes
às ocupações críticas da organização;
p)

Apresentar plano de ação para instituir um banco de talentos e interesses, de modo
11
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que tais informações estejam disponíveis aos gestores a fim de permitir a análise técnica
das competências individuais;
q)

Apresentar plano de ação para realizar movimentação de servidores fundamentada

em parecer técnico da área de gestão de pessoas, em que analisa as necessidades do órgão,
as atribuições do cargo ou função e as competências individuais do servidor registradas
em bancos de talentos e interesses;
r)

Apresentar plano de ação para definir e executar práticas de gestão do

conhecimento de forma documentada para compartilhar o conhecimento com os
colaboradores, tais como: alimentação e manutenção de bases de conhecimento,
elaboração de manuais e de orientações internas, entre outras;
s)

Normatizar a respeito de gestão de desempenho, atribuindo:

s.1 metas de desempenho individuais e/ou de equipes alinhadas com as metas
organizacionais;
s.2 avaliações de desempenho formal e individual dos colaboradores, com atribuição de
nota ou conceito, vinculada ao alcance dos resultados organizacionais;
s.3 comunicações expressa aos colaboradores dos aspectos positivos e/ou negativos do
resultado da avaliação de desempenho;
s.4 ações educacionais para os colaboradores com base nas oportunidades de melhoria
identificadas na avaliação de desempenho;
s.5 avaliações de resultados das ações educacionais (efetividade) realizadas em relação
ao desempenho do pessoal capacitado;
s.6 transparência e imparcialidade do sistema de avaliação de desempenho
t) Apresentar plano de ação para realizar mapeamento dos processos críticos de trabalho
como forma de proporcionar a utilização eficiente dos recursos, otimizando a
disponibilidade e o desempenho das pessoas.
De acordo com informações prestadas pela Administração do TRF5, as respectivas
providências demandadas através das recomendações emitidas pela equipe de auditoria
estão sendo tomadas, e as ações encontram-se em andamento para atendimento, dentro
do prazo estabelecido. As ações requeridas serão objeto de monitoramento pela unidade
12
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de auditoria interna.
5.2. Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade
Em atendimento à IN TCU 84/2020, foi realizada Auditoria nas Contas Anuais tendo
como objetivo expressar opinião, mediante emissão de certificado de auditoria, sobre se
as demonstrações contábeis, foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas
contábeis e o marco regulatório aplicáveis e estão livres de distorções relevantes, e
sobre se as transações subjacentes às demonstrações contábeis e os atos de gestão
relevantes dos responsáveis estão de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e com
os princípios de administração pública que regem a gestão financeira responsável e a
conduta dos agentes públicos, nos termos do art. 14, § 4º, incisos I e II, c/c o § 6º do art.
13, da Instrução Normativa TCU 84, de 22 de abril de 2020.
Os trabalhos constam do processo do SEI nº 0007133-68.2020.4.05.7000 – Auditorianas
Contas Anuais – Financeira Integrada com Conformidade – exercício 2020, eenvolveu
servidores e análises contábeis dos demonstrativos do TRF5 e Seções Judiciárias
vinculadas.
Ao final das análises, foi emitida a seguinte proposta de encaminhamento:
a) Recomendar à Diretoria Geral deste TRF5 que diligencie junto à Subsecretaria de
Tecnologia da Informação – STI e a Setorial contábil a fim de realizar os procedimentos
necessários com vistas a finalização do levantamento dos softwares, com vida útil
definida que ainda estão em uso na conta contábil 1.2.4.1.1.01.01 do TRF5 e adoção de
procedimentos a fim de lançamento na conta de amortização. Após o levantamento,
informar os resultados obtidos ao Núcleo de Gestão Patrimonial - NGP para que efetue
os correspondentes registros no GEAFIN e calcule o valor da amortização, a fim de que
seja realizado o correspondente lançamento na conta contábil 1.2.4.8.1.01.00;
b) Recomendar à Diretoria Geral que diligencie junto à Subsecretaria de Tecnologia da
Informação - STI, a fim de que realize os procedimentos necessários com vistas à
finalização da identificação dos softwares que estão sendo utilizados e as correspondentes
baixas nos que estão em desuso. Após identificação, encaminhar para o Núcleo de Gestão
Patrimonial - NGP a fim de que realize os registros dos bens intangíveis no sistema de
controle patrimonial do TRF5ª Região (GEAFIN) e no SIAFI, a fim de garantir a
conciliação dos saldos dos bens intangíveis entre os referidossistemas;
13
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c) Recomendar à Diretoria Geral que diligencie junto à Subsecretaria de Orçamento e
Finanças - SOF a fim de que seja realizado o devido registro de conformidade de gestão
de precatórios e RPV’s na UG: 090052.
A Administração informou que os trabalhos relativos à regularização das situações
apontadas nas alíneas "a" e "b"encontram-se em andamento e que foram designados
servidores a fim de que seja realizado o necessário registro de conformidade de gestão de
precatórios e RPV's na Unidade Gestora de Precatórios.
As providências estão sendo monitoradas pela unidade de auditoria interna e serão
relatadas no processo de auditoria de contas anuais 2021.
6. Fatos, premissas, restrições ou limitações interpostos à realização das atividades
previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAI)
Em atendimento ao inciso II do art. 5º da Resolução do CNJ nº 308/2020 informa-se que,
em 2020, a Pandemia do coronavirus impactou, sobremaneira, na realização dos trabalhos
programados no Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, de modo que deixamos de
realizar trabalhos importantes, locais, regionais e nacionais. A mudança na rotina de
trabalho e a necessidade de atender às demandas domésticas, além dos prejuizos à saúde
física e emocional, decorrentes das consequencias do contágio impactou, sem dúvida, na
realização e talvez na qualidade das auditorias realizadas. Não se pode negar que
ocorreram avanços significativos na área de auditoria interna. Houve auditorias conjuntas,
ações coordenadas e atividades correlatas de auditoria. E, durante a realização delas, os
gestores prestaram, em regra, todas as informações solicitadas pela auditoria interna,
tempestivamente e adequadamente (art. 18 da Resolução do CNJ nº 308/2020). Não
houve qualquer restrição ao acesso completo e livre a todo e qualquer documento, registro
ou informação (art. 45 da Resolução do CNJ nº 309/2020). A Alta Administração apoiou
todas as iniciativas da auditoria interna, entretanto o planejamento da auditoria interna
não foi cumprido.
7. Análise da Gestão das Atividades Administrativas, dos Riscos e das fragilidades
de controle
Em razão dos motivos descritos n o t ó p i c o a n t e r i o r , os trabalhos da auditoria na
análise da gestão das atividades administrativas, dos riscos e das fragilidades de controle,
previstos pelo inciso III, do art. 5º da Resolução do CNJ 308/2020, restringiram-se às
14
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auditorias nos controles internos de dois processos de trabalho. A análise mais ampla,
relacionada à maturidade da gestão de riscos institucionais por parte do TRF5 não pode
ser realizada nesse exercício, o que deverá ser objeto de estudo oportunamente.

8. Proposta de Encaminhamento

É o Relatório de Atividades de Auditoria Interna referente ao exercício 2020,
elaborado pela Subsecretaria de Auditoria Interna – SAI, que ora submetemos ao
conhecimento do Excelentíssimo Senhor Presidente desse Egrégio Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, ao mesmo tempo em que solicitamos inclusão em
pauta para apreciação pelo Conselho de Administração dessa Corte, juntamente
com os correspondentes relatórios elaborados pelas unidades de auditoria interna
das Seções Judiciárias vinculadas, juntados em sequência.

Em 30 de junho de 2021

Sídia Maria Porto Lima
Diretora da Subsecretaria de Auditoria Interna
Tribunal Regional Federal da 5ª Região

15

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna de 2020 (2189620)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 16

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 17

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 18

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 19

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 20

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 21

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 22

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 23

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 24

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 25

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 26

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 27

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 28

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 29

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJAL (2189634)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 30

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJCE (2189642)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 31

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJCE (2189642)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 32

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJCE (2189642)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 33

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJCE (2189642)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 34

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJCE (2189642)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 35

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJPB (2189647)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 36

Nome da Unidade Gestora: JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA
Órgão de auditoria interna expedidor: SAI/JFPB
RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
RAAAI1
EXERCÍCIO: 2020
1. INTRODUÇÃO
Inicialmente, cabe identificar que a Seção de Auditoria Interna da Justiça Federal da
Paraíba (SAI/JFPB) é uma unidade administrativa vinculada diretamente à Direção do
Foro da Seção Judiciária da Paraíba (SJPB), consoante dispõe a Resolução do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região (TRF5) nº 12/2009, cuja estrutura encontra-se definida na
referida resolução.
A unidade de auditoria interna compõe o Sistema de Auditoria Interna e tem como
objetivo zelar pela gestão orçamentário-financeira e patrimonial da Justiça Federal de 1º
grau sob os aspectos da legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade,
bem como executar outros procedimentos correlatos com as funções de auditoria, de
acordo com o art. 2º da Resolução nº 676/2020 do CJF.
A SAI/JFPB tem seu propósito definido no art. 3º da Resolução do CJF supracitada2. A
Resolução do CJF nº 309/2020 aprovou, por sua vez, as diretrizes técnicas da auditoria.
Alguns objetos de exame de auditoria também foram estabelecidos no Estatuto da
Atividade da Auditoria Interna (vide Resolução do CJF nº 677/2020), em normas
internacionais e no Manual de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região, aprovado pela
Resolução do Pleno do TRF5 n° 01, de 15 de janeiro de 2020 (vide Processo do SEI n°
0000097-36.2020.4.05.7400).
Os servidores lotados na SAI/JFPB devem seguir o Código de Ética do Auditor Interno
(vide Resolução do CJF nº 653/2020). E essa unidade deve reportar-se (duplo reporte)3,
funcionalmente, ao colegiado competente do TRF5, por intermédio da unidade de
Auditoria Interna do tribunal, e administrativamente, ao diretor do foro (vide art. 5º da
Resolução do CJF nº 676/2020 e art. 103 da Resolução do CJF nº 677/2020).

1

Os atos procedimentais de coleta de dados, as fontes informativas e o presente relatório anual foram
juntados aos autos do Processo do SEI n° 0000607-15.2021.4.05.7400. A arte gráfica da capa foi retirada
do site: Ideação - Inovação em gestão pública no Brasil (iadb.org) . Acesso em 24/05/2021.
2
o
propósito de agregar valor às operações da organização, de modo a auxiliar na concretização dos objetivos
organizacionais, mediante avaliação da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles
3

Acórdão 1.745/2020 do TCU
-STF administrativo
ao Presidente do Tribunal e funcional a uma unidade ou colegiado superior de governança, não subordinado
ao Presidente com vistas a conferir maior grau de independência à atividade de auditoria interna, nos
moldes preconizados nas normas e padrões internacionais, de forma a evitar que a instância que aprova o
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Antes das novas resoluções do CJF e CNJ, o Manual de Auditoria Interna da Justiça
Federal da 5ª Região4 já tinha aprovado a criação e alteração de procedimentos,
impedimentos, finalidades e diversas diretrizes importantes, entre as quais se destacam
aquelas que promovem padronização procedimental, geram maior independência e
imparcialidade, informam técnicas modernas de auditoria, estabelecem a Estrutura de
Três Linhas de Defesa5 (figura abaixo) e as diferenças conceituais entre controle interno
e auditoria interna.

Fonte: Documento do IIA Brasil disponível em "https://docplayer.com.br/41698871-Relevancia-excelencia-resultados-sejam-bemvindos-as-3-linhas-de-defesa-no-gerenciamento-eficaz-de-riscos-e-controles.html". Acesso em 19.04.2021.

Nos últimos anos, o papel da unidade de auditoria interna vem sofrendo mudanças
substanciais6 em sua estrutura e no seu posicionamento nas instituições, a fim de que suas
atividades acompanhem as evoluções conceituais e procedimentais anunciadas pelo
4

Com o advento das novas resoluções, houve pouquíssimos conflitos entre o Manual de Auditoria Interna
da Justiça Federal da 5ª Região e as novas resoluções. Apenas alguns prazos procedimentais foram
alterados, em especial para apresentação do relatório anual das atividades desempenhadas pela unidade de
auditoria interna no exercício anterior, que agora pode ser apresentado até o final do mês de julho de cada
ano, conforme parágrafo 1º do art. 104 da Resolução nº 677/2020.
5
Segundo Manual de Gerenciamento de Riscos do CJF (2019), os controles de gerência e as medidas
de controle interno dizem respeito à 1ª Linha, que é exercida pelos titulares dos cargos de direção,
supervisores e demais servidores (são os proprietários do risco); as funções de supervisão de
conformidade e gerenciamento de riscos, à 2ª Linha, que é exercida pela Comissão de Gestão de
Riscos; e, por fim, a seção de auditoria interna, à 3ª Linha.
art. 2º da Resolução do CNJ nº 309/2020, a 3ª Linha de Defesa,
interna, é responsável por avaliar as atividades da 1ª e 2ª linhas de defesa no que tange à eficácia da
governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos, mediante a prestação de serviços de
6

Nesse sentido, analisar todos os documentos juntados aos autos do Processo nº 000009736.2020.4.05.7400.
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TCU, IIA (Instituto dos Auditores Internos do Brasil) e demais órgãos de fiscalização,
nacionais e internacionais.
Em fevereiro de 2020, com as mudanças promovidas pelo novo Manual de Auditoria
Interna da 5ª Região, a SAI/JFPB obteve, além de seu papel no modelo de Três Linhas
de Defesa, maior independência e isenção, pois foi impedida de exercer diversas
atribuições típicas de gestão administrativa7, o que foi confirmado pelo parágrafo único
do art. 3º da Resolução do CJF nº 676/2020, segundo o
Auditoria Interna exercer atividades típicas de gestão, não sendo permitida sua
participação no curso regular dos processos administrativos ou a realização de práticas
E também pelo art. 2º da Resolução do CNJ nº 308/2020,
no sentido de que,
auditoria interna exercer atividades típicas de gestão, não sendo permitida sua
participação no curso regular dos processos administrativos ou a realização de práticas
Outras mudanças foram regulamentadas, especialmente a de consultoria e
aconselhamento baseados em riscos na instituição. Agora, auditoria interna tem também
papel consultivo, no que diz respeito a temas gerais relacionados à Governança, Gestão
de Riscos (vide Parecer da SAI/JFPB nº 12011948), aos Controles Internos9 e ao
Planejamento Estratégico.
Assim, a unidade de auditoria interna da SJPB tem atuado em diversas frentes, inclusive
de forma preventiva, para assegurar que todos os normativos em questão e outros
relacionados à sua área de atuação sejam devidamente observados e cumpridos, com a
independência e imparcialidade necessárias, contribuindo assim para regularidade e
aperfeiçoamento da prestação do serviço público.
Em obediência ao art. 5º da Resolução do CNJ nº 308/2020 (vide também Norma nº
2060 do IPPF10) e com o intuito de proporcionar comunicação (reporte) e informação
nesse Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAI)11, eis abaixo alguns
resultados estatísticos12 obtidos no SEI acerca da atuação da SAI/JFPB no exercício de
2020:
7

De acordo com o TCU (Acórdão n° 1074/2009 - Plenário), os auditores internos não devem participar de
atividades operacionais da gestão.
8
Em relação ao seu papel consultivo, cumpre destacar que, em 26.09.2019, após solicitação da
Administração (vide Ata de Reunião nº 1299147), a SAI/JFPB realizou estudo minucioso sobre todas as
diretrizes necessárias à efetiva execução de uma gestão de riscos na SJPB. Em 04/10/2019, foi
confeccionado o primeiro parecer consultivo da auditoria nessa área, que informou, detalhadamente, todas
as etapas para sua realização (vide Processo do SEI n° 0002606-71.2019.4.05.7400) e expediu diversas
orientações, que foram, em parte, cumpridas pela Administração.
9
O Acórdão do TCU nº 2.622/2015 (Plenário) recomendou observar as diferenças conceituais entre
controle interno e auditoria interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria
interna.
10

adotar prática profissional de auditoria, aderindo, para tanto, (...) IV

às Normas Internacionais para

11

interna deverá encaminhar o relatório anual das atividades desempenhadas no exercício anterior ao órgão
12

Tais resultados apontados pelo SEI estão relacionados diretamente à forma de definição dos tipos de
procedimentos pelos usuários, bem como à produtividade das demais seções administrativas da SJPB. Em
regra, após a conclusão, os processos administrativos são enviados à SAI/JFPB para serem auditados, por
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJPB (2189647)
SEI 0005275-65.2021.4.05.7000
/ pg. 39
4

Processos com andamento fechado
na unidade ao final do período13:
Tipo
Quantidade
Acesso a Sistemas
1
Adesão à Ata de Registro de Preços
2
Adicional de Qualificação
1
Afastamentos
1
Ajuda de Custo / Custeio de
Transporte
Aperfeiçoamento para Magistrados
Aquisição de Imóveis por Compra
Assistência Judiciária Gratuita AJG
Atos Normativos/ Regulamentação
de Normas
Auditoria Operacional
Autuação de Processo
Auxílio Funeral
Capacitação de Servidores
Certificação Digital
Compra de Material e Contratação
de Serviços
Compra Direta
Constituição de Comissão
Consulta
Consultas/Orientações/Providências
Contratação de Serviços
Contratação por Pregão Eletrônico
Contratação/Pagamento de Serviços
Convite
Cursos
Desfazimento
Diárias
Digitalização de Documentos
Dispensa de Licitação
Empenhos
Encaminhamento/providências
Férias
Férias-Servidores
Fiscalização de Contrato

1
1
1
57
1
7
3
1
2
1
24
6
1
1
2
13
1
6
1
7
3
251
1
3
1
9
1
2
4

amostragem. Vale ressaltar que o único aspecto negativo do SEI é a dificuldade de criação de relatórios
mais detalhados.
13
Fonte: SEI - Estatísticas da Unidade (trf5.jus.br).
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Folha de Pagamento / Bolsa
Estágio
Folha de Pagamento de
Gratificação Natalina

10
4

Folha de Pagamento Normal
Folha de Pagamento Suplementar
Gestão de Contrato
Governança

15
48
6
3

Horário Especial

1

Informações
Informações para o TCU

9
3

Informações Processuais
Licença Saúde - LTS
Licitação

3
1
4

Métodos e Procedimentos
Obras
Pagamento
Pagamento de Despesas
Continuadas/Contratos
Pedidos de Diárias e Passagens
Pensão Estatutária
Planejamento Estratégico
Plano Anual de Contratações
Procedimento
Proposta

2
1
2

Recebimento de Material por
Doação
Recesso

1
43
1
1
1
5
1
1
1

Recomendação
Registros Contábeis
Relatório
Relatório Anual de Atividades

1
3
1
1

Relatório de Prestação de Contas
Relatórios de Auditoria
Requerimento
Serviço Extraordinário
Solicitação

1
14
22
1
8

Solicitação de Acórdãos
Solicitação de Pessoal
Solicitação de Transporte

1
1
1

Tributos/Impostos
TOTAL:

2
641
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Documentos gerados no período14:
Tipo
Análise
AQ
treinamento
Certidão
Comunicado de
Auditoria

2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
39

39

20

16

Termo de
Abertura

4

5

28

TOTAL:

11

38

11

39

1

22

18

46

36

52

29

31

8

12

11

1
13
5
1
8

27

20

25

2

2

4

7

13

1

1

46

39

9

4

14

2

2
28

41

38

21

290

1
9

1
1
11

2
3
12

2
1
16

9

1
11

11

10

10

15

16

9

9

7

7

6

3

5

23

150

2

3
14

9
40

2
17

20

8

20

7

3

2
1
1

1

1
1
3

1

10

1

1

3

2
11
9

106

3
7
32
177
1
139

1
1
8

2

340
1

2

Termo de
Encerramento
Termo de
Responsabilidad
e

14

1

Declaração
Despacho
E-mail
Informação
Notas
Parecer
Relatório
Relatório de
Auditoria de
Conformidade
Requerimento
Solicitação

9

2
86

77

139

84

104

110

102

119

121

109

110

1.280

2. CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DA AUDITORIA INTERNA (PAAI)
E A AUDITORIA DE CONTAS ANUAIS, DE ACORDO COM O INCISO I DO
ART. 5º DA RESOLUÇÃO DO CNJ 308/2020, BEM COMO A IN DO TCU Nº
84/2020.
Inicialmente, é imperioso destacar que, apesar da atual defasagem do quadro pessoal da
unidade de auditoria interna15, a sua equipe16 possui, coletivamente, a competência
profissional para realização de auditorias, sendo uma servidora com formação em
contabilidade, e outro, em direito, o que permite a divisão de tarefas de acordo com a
14

Fonte: SEI - Estatísticas da Unidade (trf5.jus.br).
Nos autos do Processo do SEI nº 0000097-36.2020.4.05.7400, informou-se as profundas mudanças na
estrutura e no funcionamento da Auditoria Interna (Doc. do SEI nº 1874154). E nos autos do Processo do
SEI nº 0001429-38.2020.4.05.7400 (Item nº 5.1 do Doc. do SEI nº 1771780), foi destacada a fragilidade no
quadro pessoal da auditoria interna que, em face das crescentes demandas e das peculiaridades que serão
exigidas anualmente pelo TCU nas auditorias de contas anuais, necessita de fortalecimento.
16
O atual quadro da SAI/JFPB é formado por 02 (dois) servidores.
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15

especialização necessária, bem como a atuação em conformidade com o Código de Ética
e com as Normas (IPPF Norma 2060).
Em 2020, a auditoria interna não elaborou parecer consultivo (vide art. 5º, inciso I, da
Resolução do CNJ nº 308/2020).
Em relação ao cumprimento do Plano Anual da Auditoria Interna (vide PAAI de 2020
Doc. do SEI nº 1298131, que foi devidamente aprovado pela Direção do Foro da SJPB,
conforme Doc. do SEI nº 1298984), eis as informações sobre os procedimentos de
auditoria realizados (art. 5º, inciso I, da Resolução do CNJ nº 308/2020):
OBJETO
FOLHA DE
PAGAMENTO

POLÍTICA DE
ACESSIBILIDADE
MONITORAMENTO
DAS
RECOMENDAÇÕES
DAS AUDITORIAS
GESTÃO
CONTRATUAL

AQUISIÇÃO
DE
PASSAGENS
AÉREAS
GESTÃO DE
RISCOS

NATUREZA/EQUIPE

OBJETIVO

OCORREU?

CONJUNTA/SEÇÕES
JUDICIÁRIAS
E
TRF5

VERIFICAR A EXISTÊNCIA E
EFICÁCIA
DOS
CONTROLES
INTERNOS NO
PROCESSO DA FOLHA

AÇÃO COORDENADA DE
AUDITORIA
CNJ/SEÇÕES
JUDICIÁRIAS E TRF5
LOCAL

AVALIAR
A
ACESSIBILIDADE

CONJUNTA/SEÇÕES
JUDICIÁRIAS
E
TRF5

LOCAL

LOCAL

POLÍTICA

DE

ACOMPANHAR E REFORÇAR O
CUMPRIMENTO
DAS
RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM
AUDITORIAS EXTERNAS
E INTERNAS
VERIFICAR
A
EXISTÊNCIA
E
EFICÁCIA
DOS
CONTROLES
INTERNOS ADMINISTRATIVOS DOS
GESTORES DOS CONTRATOS DE
SERVIÇOS
CONTINUADOS.
VERFIFICAR A EFICÁCIA DOS
CONTROLES INTERNOS RELATIVOS
À AQUISIÇÃO/ DESTINAÇÃO DE
PASSAGENS AÉREAS
AVALIAR
MATURIDADE
GESTÃO DE RISCOS

DA

SIM

NÃO. FOI
CANCELADA PELO
CNJ17

SIM
NÃO. FOI ADIADA
PARA 2021, EM
VIRTUDE DA
AUDITORIA DE
CONTAS IN TCU
84/2020.
SIM. FOI
REALIZADO
LEVANTAMEN
TO
PRELIMINAR.
SIM

Sobre essas auditorias, eis alguns dados e/ou resultados importantes (art. 5º, inciso I, da
Resolução do CNJ nº 308/2020):
Processos do SEI n° 0000809-26.2020.4.05.7400 e 0001226-76.2020.4.05.7400
- Auditoria Conjunta de Folha de Pagamento, com foco no cumprimento de
Decisões Judiciais. Existência de relatório com levantamento preliminar de
informações (Doc. do SEI nº 1499809) e relatório final de auditoria (Doc. do SEI
nº 1692187). Recomendação da auditoria interna não acolhida (Despacho da
Direção do Foro nº 1719504). Com base em solicitação complementar da
auditoria, foi estabelecida, em 2021, medida administrativa que visa dirimir os
riscos associados a futuras dúvidas de natureza jurídica ou contábil sobre o
assunto (Doc. do SEI nº 2078907 e 2093434).
Processo do SEI n° 0001246-67.2020.4.05.7400 - Auditoria sobre Aquisição de
Passagens Aéreas. Foi realizado levantamento preliminar de informações pela
17

A SAI/JFPB recebeu do TRF5, no dia 18/06/2020, o aviso de cancelamento da auditoria de
acessibilidade.
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auditoria interna e se constatou que todas as medidas para o aperfeiçoamento da
gestão de riscos já iriam ser adotadas pela Administração. Outros processos
correlatos a esse assunto (de diárias) foram auditados. Sobre o assunto, vejam-se
os documentos nº 1665413, 1743768, 1772544 e 1774867.
Processos do SEI n° 0001248-37.2020.4.05.7400 e 0001429-38.2020.4.05.7400
(autos principais) - Auditoria sobre Gestão de Riscos. Foi realizado levantamento
preliminar de informações para avaliar a maturidade da gestão de riscos (Doc.
do SEI nº 1656460). Nos autos principais, foi expedido o relatório final (Doc. do
SEI nº 1814158), segundo o qual se concluiu que o nível de maturidade da
gestão de riscos da SJPB é intermediário. Sobre o assunto, foi confeccionada
informação sobre
dos Controles Internos
da SJPB Exer
(vide Doc. do SEI nº 2164521).
Processos do SEI nº 0007133-68.2020.4.05.7000 (autos principais) e 000223221.2020.4.05.7400 (autos da SJPB) Início da AUDITORIA DE CONTAS
ANUAIS (auditoria financeira integrada com conformidade nas contas relativas
ao exercício de 2020, autorizada pelo Ofício nº 658/2020), de acordo com a
Instrução Normativa (IN) do TCU nº 84/2020. Inseriu-se na estratégia de
fortalecimento da auditoria financeira aprovada pelo Acórdão 3.608/2014-TCUPlenário (relator: Min. Aroldo Cedraz). Essa atividade foi extremamente
complexa e exigiu esforço concentrado por parte da auditoria interna da SJPB,
especialmente da servidora formada em contabilidade, que integrou a equipe da
Justiça Federal da 5ª Região (vide integrantes no Doc. do SEI nº 1705059). Em
2020, houve apresentação de relatório geral preliminar (Doc. do SEI nº 1854712).
Destacam-se as informações prestadas pelo setor de contabilidade (Docs. do SEI
nº 1927177 e 2028416), nos autos do Processo nº 0002232-21.2020.4.05.7400. O
desfecho da referida Auditoria de Contas Anuais18 deu-se no dia 29/04/2021 (vide
Relatório Final nº 2083946, Apêndices nº 2083848 e Certificado de Auditoria nº
2084055). Eis as recomendações expedidas pela SAI/JFPB (vide Doc. do SEI nº
2113468) em 2021: 1) Em relação ao título Mobiliário em Geral - Conta Contábil
1.2.3.1.1.03.03, recomendou-se a realização imediata de inventário, bem como a
regularização dos saldos RMB com saldo SIAFI; 2) Em relação aos ativos
softwares, recomendou-se a realização de inventário dos bens intangíveis, ajustes
no sistema patrimonial e conciliação no SIAFI. Após, fossem realizadas a
amortização dos softwares com vida útil definida e o teste de recuperabilidade nos
softwares categorizados como vida útil indefinida. E ainda que se aprimorem os
controles internos, a fim de se realizar acompanhamento constante acerca de tais
lançamentos de amortização e dos testes de recuperabilidade; 3) Em relação às
Notas Explicativas, recomendou-se que a setorial contábil da JFPB adotasse
procedimentos no sentido de adequar as Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis, referentes ao exercício de 2021, às exigências de estrutura e conteúdo
estabelecidas no MCASP item 8, parte V, MCASP 8ª - Notas Explicativas, às
DCASP c/c NBC TSP 11, itens 127 a 155, promovendo a correspondente
uniformização junto às setoriais contábeis da 5ª Região. Em razão das
18

Considerando o objeto dessa auditoria (Contas do Exercício de 2020), a importância do assunto e o fato
de ter sido uma auditoria que se iniciou em 2020, a SAI/JFPB entendeu ser prudente informar todos
procedimentos adotados e resultados obtidos no presente relatório.
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJPB (2189647)
SEI 0005275-65.2021.4.05.7000
/ pg. 44
9

recomendações da auditoria interna, a Direção do Foro da SJPB expediu, no dia
24/05/2021, nos autos do Processo do SEI nº 0002232-21.2020.4.05.7400, o
despacho nº 2117803, para adoção das devidas providências administrativas para
regularização das situações apontadas. Por fim, destaca-se que, nos autos do
Processo do SEI nº 0000582-02.2021.4.05.7400, a auditoria interna certificou
que, em atendimento às finalidades previstas nos art. 8° e 9º da IN 84/2020 - TCU,
as páginas do endereço eletrônico da JFPB encontravam-se funcionando
(disponíveis) no dia 30/03/2021. Tais páginas estavam relacionadas
às informações inerentes à Transparência e à Prestação de Contas da
UG (Exercício de 2020), bem como às informações gerais da SAI/JFPB. O
cumprimento das providências administrativas para regularização será
monitorado pela auditoria interna no exercício de 2021.
2.1. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA AUDITORIA INTERNA
Em 2020, a presente unidade de auditoria interna também realizou as seguintes atividades
de monitoramento (vide Art. 56 da Resolução do CNJ nº 309/2020, art. 97 da Resolução
do CJF nº 677/2020 e IPPF 2500)1920:
Processo do SEI n° 0000259-02.2018.4.05.7400 - Monitoramento de atividades
em processo de Desoneração de folha de pagamento.
Processo do SEI nº 0000223-57.2018.4.05.7400
Monitoramento de
recomendações expedidas em relatórios anuais de atividades da auditoria interna
de exercícios anteriores (2017 e 2018). De acordo com esses relatórios, é preciso
que a Administração observe os seguintes assuntos: 1) Realização de estudos ou
planos de ação internos para otimizar a utilização de recursos (vide Acórdão do
TCU n° 358/2017 - Voto do Relator - item n° 06), para fazer frente, por exemplo,
à diminuição da força de trabalho, decorrente da aplicação de parâmetros
definidos pelo Novo Regime Fiscal (EC n° 95/2016); 2) Mapeamento interno das
competências e dos processos de trabalho do órgão.
Processo do SEI n° 0000133-49.2018.4.05.7400 - Monitoramento de medidas
administrativas decorrentes da pandemia do COVID-19 (Doc. do SEI nº
1589739), bem como participação na elaboração da Nota Técnica de Auditoria do
CTAI5 nº 01/2020 (Covid-19 e a Gestão Administrativa), conforme docs. do SEI
19

tem como objetivo aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, fornecendo
avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em risco, e compreende as atividades de planejamento,
97 da Resolução do CJF nº 677/2020).
20
Acórdão do TCU 2352/2016
o cumprimento das recomendações proferidas pela unidade de auditoria interna; 9.1.6. no que se refere a
auditoria interna: a) estabeleça um estatuto para orientar a atuação da unidade de auditoria interna (IPPF
1000); b) defina manuais de procedimentos para serem utilizados pela unidade de auditoria interna na
execução de suas atividades (IPPF 2040); c) adote um sistema de monitoramento para acompanhar o
cumprimento das recomendações proferidas pela unidade de auditoria interna (IPPF 2500); d) inclua, entre
as atividades de auditoria interna, a avaliação da governança e da gestão de riscos da organização (IPPF
2100 e 2120); e) inclua, entre as atividades de auditoria interna, a avaliação dos controles internos na

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJPB (2189647)

SEI 0005275-65.2021.4.05.7000
/ pg. 45
10

nº 1512841 e 1512854. Nos autos dos Processos do SEI nº 000271959.2018.4.05.7400, 0000510-49.2020.4.05.7400, 0001549-18.2019.4.05.7400 e
0000789-35.2020.4.05.7400, a auditoria interna da SJPB manifestou-se sobre o
assunto e realizou monitoramento de aspectos procedimentais, inclusive acerca da
necessidade de transparência dos atos públicos (Docs. do SEI nº 1589752,
1452822, 1455348, 1540516, 1589747 e 1488950).
Processo do SEI n° 0001404-93.2018.4.05.7400 - Monitoramento de processo
relacionado à situação imobiliária da SJPB (Doc. do SEI nº 1771777).
Processos do SEI n° 0003044-34.2018.4.05.7400 e 0001883-18.2020.4.05.7400
Monitoramento e fiscalização acerca da implantação do Plano Anual de
Contratações (Docs. do SEI nº 1772036). Desde 2018 (Doc. do SEI nº 0656269),
a auditoria interna alerta sobre a importância do assunto. A título meramente
informativo, foi confeccionado o Plano Anual de Contratações de 2021 (e seus
anexos) e juntado aos autos do Processo nº 0000160-27.2021.4.05.7400 (Doc. do
SEI nº 1939756 e 2156145), de acordo com a Resolução do CNJ nº 347/2020
(vide manifestação da auditoria nº 1784860). Em relação ao Plano do TRF5, foi
aberto o Processo do SEI nº 0002044-30.2021.4.05.7000.
Processos do SEI n° 0001688-04.2018.4.05.7400, 0002606-71.2019.4.05.740021
(doc. nº 1394010), 0000615-26.2020.4.05.740022 e 0001811-31.2020.4.05.7400
Monitoramento da Gestão de Riscos da SJPB. Esse assunto tem tido grande
atenção por parte da auditoria interna nos últimos anos. Após a solicitação da
Administração (vide Ata de Reunião do Comitê de Gestão de Riscos da JFPB nº
1299147), houve, inclusive, elaboração de parecer consultivo da auditoria interna
sobre a implementação da Gestão de Riscos na SJPB (vide Documento do SEI n°
1201194), bem como realização de Auditoria de Gestão de Riscos (Processo do
SEI nº 0001429-38.2020.4.05.7400). Sobre a continuidade de aperfeiçoamento e
a necessidade amadurecimento da gestão de riscos, é imprescindível verificar o
que está disposto no item nº 05 do despacho da Direção do Foro da SJPB nº
organizar e implementar a
2052787, no sentido de que
atuação das 1ª e 2ª linhas de defesa, as quais efetivamente têm o condão de
prevenir a ocorrência dos eventos riscos que venham a afetar a estratégia da
Instituição, e que são exercidas, respectivamente, pelos gestores de riscos
(titulares dos cargos de direção, supervisores e demais servidores) e pelos
membros do Comitê de Gestão de Riscos. Ressalte-se que, em 2020, na Auditoria
de Gestão de Riscos, foi atribuído o nível de maturidade intermediário à SJPB
(vide Relatório PBProcesso do SEI n° 0001166-40.2019.4.05.7400 Monitoramento da Auditoria
de Gestão de 2019 (Documento do SEI n° 1011820), referente ao exercício de
2018. Em 2020, a Administração apresentou dados sobre o assunto (vide docs. do
SEI nº 1792293, 1828829, 1841075, 1842730 e 1847851), que demonstraram
cumprimento da maior parte das recomendações e apresentaram justificativas
21

Destaca-se o fato de que, anteriormente, nos autos do Processo do SEI n° 0001688-04.2018.4.05.7400
(vide Documento do SEI n° 1014096), a seção de auditoria interna expediu recomendações para o
fortalecimento da gestão de riscos.
22
Processo relacionado à "Oficina e Orientações: Implantação da Política de Gestão da Integridade,
Riscos e Controles na JFPB", realizada no período de 23 de novembro a 07 de dezembro de 2020.
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plausíveis para o descumprimento das demais. A auditoria interna destaca e
ratifica o seguinte fato importante apresentado pela Administração: existe ainda
reduzido número de servidores nas unidades administrativas desta seccional,
aliado ao processo adaptativo ao novo regime de trabalho imposto em
decorrência da pandemia provocada pelo COVID-19. Sobre Gestão de Pessoas,
recomenda-se a leitura do Relatório Final da Auditoria Conjunta de Governança
em Gestão de Pessoas Baseada em Riscos nº 1840833, juntado aos autos do
Processo do SEI nº 0003192-11.2019.4.05.7400, cujo cumprimento das
recomendações é monitorado pela auditoria interna.
Processo do SEI n° 0001494-67.2019.4.05.7400 Monitoramento da gestão dos
riscos associados a eventuais problemas estruturais dos prédios da SJPB (vide
Doc. do SEI nº 1637208). Aguarda-se a adoção de medidas administrativas nos
autos do Processo do SEI nº 0001145-30.2020.4.05.7400.
Processo do SEI n° 0001556-10.2019.4.05.7400 Monitoramento acerca do
devido registro e controle dos valores das Dívidas de Exercício Anterior (DEA)
reconhecidas pela Administração (vide Doc. do SEI nº 1388987). Para tanto,
foram consideradas as orientações previstas na Nota Técnica nº 0959292.
Ademais, foi expedida informação importante sobre controle interno contábil
(vide Doc. do SEI nº 2121510).
Processo do SEI n° 0002443-91.2019.4.05.7400 Monitoramento das medidas
relacionadas ao Plano de Logística Sustentável (PLS). Nesse sentido, vejam-se os
documentos do SEI nº 1509074, 1797948, 1887573 e, sobretudo, 2051551
(Relatório da Justiça Federal da 5ª Região sobre o PLS de 2020).
Processo do SEI n° 0002581-58.2019.4.05.7400 Monitoramento na Gestão de
Compras e Contratações (vide Doc. do SEI nº 1592804).
Processo do SEI nº 0002962-66.2019.4.05.7400
Monitoramento das
recomendações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna de 2019 (vide Docs. do SEI nº 1408758, 1408814, e 1489284). Sobre o
assunto, recomenda-se a leitura do importante documento apresentado pela
Administração que estabelece quais foram as recomendações que foram atendidas
ou não no exercício de 2020 (vide Doc. do Sei nº 2002692), com destaque nos
seguintes assuntos: 1) oferecimento do Curso - "Oficina e Orientações:
Implantação da Política de Gestão da Integridade, Riscos e Controles na
JFPB", dividido em Oficinas de Conhecimento (Processo SEI n° 000061526.2020.4.05.7400), abrangendo toda a área administrativa, com o objetivo de
mapearmos os respectivos processos de trabalho; 2) adoção de medidas para
aperfeiçoamento na área de qualidade de vida (Processo SEI n° 000158878.2020.4.05.7400); e 3) Necessidade urgente de regularização da situação
patrimonial. Este último assunto foi, inclusive, objeto de análise da Auditoria
Anual de Contas, com base na Instrução Normativa do TCU nº 84/2020. Ademais,
em relação ao monitoramento de recomendações da auditoria interna, foi emitido
o Relatório nº 1410820, nos autos do Processo do SEI nº 000298172.2019.4.05.7400.
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Processo do SEI nº 0003410-39.2019.4.05.7400
Monitoramento das
Contratações Emergenciais, assunto este que gerou preocupação em 2020 e nos
exercícios anteriores, mas os riscos foram mitigados com a aprovação do Plano
de Anual de Contratações de 2021, cujo cumprimento será devidamente
monitorado pela auditoria interna. Nesse sentido, analisar a nota de auditoria nº
1368686.
Processos do SEI nº 0002353-85.2020.4.05.7000 e 0002502-81.2020.4.05.7000
Monitoramento da Atualização do Rol de Responsáveis da UG. Nesse sentido,
verificar as informações da auditoria interna nº 1444386, 1448134, 1471448,
1452765 e 1455099.
Processo do SEI nº 0001023-17.2020.4.05.7400 Monitoramento/Fiscalização
do Controle do Balanço Patrimonial. Nesse sentido, verificar as informações do
setor de contabilidade nº 1600508 e da auditoria interna nº 1633497.
2.2. INDÍCIOS E DECISÕES DO TCU - MONITORAMENTO
Eis abaixo lista de processos nos quais foi realizada a atividade de monitoramento da
auditoria interna acerca de esclarecimentos e providências adotadas pela Administração
em relação aos indícios e às decisões do TCU, referentes ao exercício de 2020 (vide as
informações prestadas pelo Núcleo de Gestão de Pessoas - Doc. do SEI nº 2064971).
Processo do SEI nº 0000326-93.2020.4.05.7400 Assunto: Incompatibilidade
de jornada de trabalho em vínculos empregatícios. Resultado: Situação
regularizada pela Administração.
Processo do SEI nº 0000352-91.2020.4.05.7400
Assunto: Recebimento
indevido de rubrica. Resultado: Esclarecimentos prestados pela Administração.
Processo do SEI nº 0000562-45.2020.4.05.7400 Assunto: Servidor qualificado
como sócio-gerente ou administrador de empresa. Resultado: Esclarecimentos
prestados pela Administração.
Processo do SEI nº 0002586-82.2020.4.05.7000 Assunto: Cumprimento do
Acórdão n° 841/2020 (Incorporação indevida em aposentadoria). Resultado:
Situação regularizada pela Administração.
Processo do SEI nº 0002852-69.2020.4.05.7000 Assunto: Cumprimento do
Acórdão n° 1751/2020 - 1ª Câmara (Incorporação indevida em aposentadoria).
Resultado: Situação regularizada pela Administração.
Processos do SEI nº 0003950-89.2020.4.05.7000, 0001822-60.2020.4.05.7400 e
0002183-77.2020.4.05.7400
Assunto: Cumprimento dos Acórdãos nº
4047/2020 e 11210/2020 2ª Câmara (Incorporação indevida em aposentadoria).
Interposição de recurso junto ao TCU, com posterior indeferimento de reexame.
Resultado: Aguarda-se o trânsito em julgado do Acórdão 11.210/2020 do TCU
(Segunda Câmara), para fins de reposição ao erário (Doc. do SEI nº 1829384).
Necessidade monitoramento da auditoria interna até a regularização da situação.
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Processo do SEI nº 0004043-52.2020.4.05.7000 Assunto: Cumprimento do
Acórdão n° 4045/2020 - 2ª Câmara (Incorporação indevida em aposentadoria).
Resultado: Situação regularizada pela Administração.
Processos do SEI nº 0001597-40.2020.4.05.7400, 0001599-10.2020.4.05.7400,
0001600-92.2020.4.05.7400,
0001601-77.2020.4.05.7400,
000160262.2020.4.05.7400, 0001603-47.2020.4.05.7400, 0001606-02.2020.4.05.7400 e
0001608-69.2020.4.05.7400
Assunto: Verificação de acumulação ilegal de
parcelas de GAE e VPNI (Quintos ou Décimos) decorrentes da função
comissionada que era paga indistintamente a todos os ocupantes do cargo efetivo
de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador. Resultado:
Aguarde-se a conclusão dos referidos processos, de acordo com o trâmite
estabelecido na Decisão do TRF5 nº 2027410.
2.3. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
A SAI/JFPB verificou, através de sua atividade de fiscalização e monitoramento, que a
conformidade contábil foi realizada devidamente por contador registrado no Conselho
Regional de Contabilidade (CRC/PB), em dia com suas obrigações profissionais, nos
termos do item 2.1.4 da Macrofunção SIAFI 020315 Conformidade Contábil (vide
Declaração do Contador nº 1926643, juntada aos autos do Processo do SEI nº 000011268.2021.4.05.7400). Houve apresentação de relatório contábil (Doc. do SEI nº 1926768).
Aguarda-se a adoção das providências da Administração para regularização.
2.4. DIÁRIAS
Em 2020, após diversas atividades de monitoramento e fiscalização, foram detectadas
poucas falhas quando da análise da regularidade das diárias, especialmente relacionadas
à intempestividade de pagamento. Em termos gerais, foram obedecidos os dispositivos
da Resolução do CJF n° 340/2015. Assim, em relação ao pagamento de diárias, os
controles internos foram, em regra, eficazes. Foram analisados 251 procedimentos de
pagamento de diárias pela SAI/JFPB.
2.5. FOLHA DE PAGAMENTO E HORAS EXTRAS
Inicialmente, é imprescindível informar que, após sua remessa à SAI/JFPB, a análise dos
dados dos processos eletrônicos de folha de pagamento normal foi efetuada por
amostragem. As folhas suplementares também foram analisadas no decorrer do exercício
de 2020.
Em relação ao Adicional por Serviços Extraordinários (cumprimento ao Ofício
2010020306
SCI/CJF de 31/08/2009), foram fiscalizados, por amostragem, os
pagamentos23, bem como as demais informações prestadas pelos gestores responsáveis
23

O controle das horas extras é efetivado pela Administração por meio do controle do ponto eletrônico,
observando-se o limite legal, previsto no artigo 45, § 3º, da Resolução nº 04/2008 do Conselho de Justiça
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pelos serviços extraordinários desempenhados pelas equipes de servidores, de modo a
melhor acompanhar a legitimidade, economicidade e legalidade do pagamento do
respectivo adicional. Não foi detectada nenhuma impropriedade/irregularidade nas
matrículas analisadas ou no pagamento dos serviços extraordinários.
Cumpre informar que, em relação a todos os processos de folha de pagamento do
exercício de 2020 (folhas normais e suplementares: 63 processos), houve confrontação24
do valores totais disponíveis no SARH (Área: Controle Interno Créditos Bancários)
com o SIAFI (Ordens Bancárias), conforme orientação e planilha disponibilizada pela
Subsecretaria de Auditoria Interna do TRF525. Realizaram-se também a análise e a
conferência contábil dos dados pres

2.6. OUTRAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E
MONITORAMENTO
Em 2020, além do cumprimento do PAAI (Plano Anual de Auditoria Interna), foram
desenvolvidas algumas atividades relevantes de auditoria pela SAI/JFPB, a saber:
fiscalização da transparência e atualização das informações prestadas no site da JFPB
(Lei nº 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação); contribuição para aperfeiçoamento
do gerenciamento de riscos
SJPB, dentro do modelo de Três Linhas de Defesa, especialmente através da fiscalização
dos controles realizados por checklists (listas de verificação); orientações sobre licitações
e planejamento de contratações.
Além disso, em 2020, os servidores lotados na SAI/JFPB realizaram outras atividades
importantes26, a saber:
Participação da elaboração do Manual de Auditoria Interna da 5ª Região;
Participação da confecção da Nota Técnica do CTAI5 relacionada ao COVID-19;
Participação de diversas reuniões relacionadas ao desenvolvimento da Gestão de
Riscos na SJPB (na qualidade de ouvintes);
Verificações contábeis e acompanhamento das conformidades de registros
contábil, de gestão, do SIASG e de operadores;
Monitoramento da Gestão de Frota e Segurança Institucional;
Avaliação do cumprimento do princípio da segregação de funções, com base no
item 8.1 do Manual do SIAFI;
Monitoramento da elaboração do Plano Anual de Contratação (PAC), tendo como
modelo as orientações previstas na Instrução Normativa n° 01/2018 do Ministério
de Planejamento e no Acórdão do TCU n° 2622/2015 (item n° 9.2.1.12)27;

Federal, o qual prevê o limite mensal de 44 horas e de 134 horas anuais. Nesse sentido, veja-se o Processo
do SEI nº 0000178-82.2020.4.05.7400.
24
A fim de proporcionar segurança e efetividade, essa análise foi desenvolvida por servidora formada em
contabilidade, que atualmente pertence ao quadro da unidade de auditoria interna.
25
Nesse sentido, é importante analisar o art. 8º do Ato da Presidência do TRF5 nº 83/2021 (vide Doc. do
SEI nº 2022294).
26
Tais atividades restam evidenciadas através do envio e recebimento de e-mails institucionais.
27
Sobre a necessidade de avaliação dos controles internos na função de aquisições, vejam-se as normas
internacionais de auditoria IPPF nº 2100 e 2130.
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - SJPB (2189647)
SEI 0005275-65.2021.4.05.7000
/ pg. 50
15

Adoção de medidas administrativas para mudança de nomenclatura da Seção de
Auditoria Interna (SAI/JFPB), alteração de endereço eletrônico e, sobretudo,
exclusão de atividades de cogestão;
Monitoramento acerca do cumprimento à Resolução do CNJ n° 207/2015, a fim
de que a Administração executasse novas ações de Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT);
Apresentação de modelos (sugestivos) para elaboração de listas de verificação
(checklists), a fim de contribuir para padronização procedimental e
aperfeiçoamento dos controles internos;
Compartilhamento de boletins do TCU importantes, a fim de que a Administração
acompanhe a evolução jurisprudencial;
Participação de diversas reuniões do Comitê Técnico de Auditoria da Justiça
Federal da 5ª Região (CTAI5).
Vale enfatizar, novamente, que a SAI/JFPB - além de ter observado aspectos atinentes à
eficácia, moralidade, legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade, regularidade
contábil/financeira e sustentabilidade - buscou atuar de forma preventiva e orientadora.
Essa postura desenvolveu-se principalmente pelo contato com todos os demais setores
envolvidos, pelo repasse eventual de informações importantes relacionadas às mais
sistemas de
diversas áreas e/ou assuntos, pelo engajamento no fortalec
controles internos
Acreditamos que os controles a posteriori, baseados na identificação de eventuais falhas
e/ou irregularidades nos relatórios de auditoria, não atingem de forma satisfatória os reais
objetivos de eficácia, efetividade e eficiência na administração pública. Aliás, a cultura
de acompanhamento tem sido apontada como um dos instrumentos mais eficazes de
sistema de controle interno. Esse entendimento encontra agora guarida no novo Manual
de Auditoria Interna da Justiça Federal da 5ª Região (Ato do Pleno do TRF5 n° 01/2020
- Documento do SEI n° 1372478), segundo o qual a auditoria interna deve "atuar
preventivamente para mitigar riscos e evitar prejuízo à Administração, mediante
expedição de nota de auditoria" (item 3.1, alínea "h"). Ademais, a SAI/JFPB tem também
como finalidade "recomendar a adoção de medidas apropriadas para a melhoria do
processo de governança e do sistema de controle interno da unidade auditada" (item 3.1,
alínea "j").
3. FATOS, PREMISSAS, RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES INTERPOSTOS À
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAAI E O SEU IMPACTO NA
EXECUÇÃO E NAS CONCLUSÕES DAS AUDITORIAS OU NO
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA, DE ACORDO
COM O INCISO II DO ART. 5º E ART. 19 DA RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 308/2020
Em atendimento ao inciso II do art. 5º da Resolução do CNJ nº 308/2020, informa-se
que, em 2020, não existiram fatos, premissas, restrições ou limitações interpostos à
realização das atividades previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
(PAAI). Ao contrário, foi um ano de avanços significativos na área de auditoria interna.
Houve auditorias conjuntas, ações coordenadas e atividades correlatas de auditoria. E,
durante a realização delas, os gestores prestaram, em regra, todas as informações
solicitadas pela auditoria interna, tempestivamente e adequadamente (art. 18 da
Resolução do CNJ nº 308/2020). Não houve qualquer restrição ao acesso completo e livre
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a todo e qualquer documento, registro ou informação (art. 45 da Resolução do CNJ nº
309/2020). A Alta Administração apoiou todas as iniciativas da auditoria interna, de
modo que o planejamento da auditoria interna foi cumprido. Não houve desrespeito à
independência28, à autonomia técnica e à objetividade da auditoria, mediante a exigência
de ato que configurasse cogestão2930. Assim, em termos gerais, a Alta Administração e
os principais gestores contribuíram, de forma satisfatória, para execução e conclusão das
auditorias, garantindo, assim, o bom funcionamento da unidade de auditoria interna em
2020.
Em relação ao cumprimento do art. 19 da Resolução nº 308/2020, informa-se que: a)
auditoria interna não mais participa de atividades de cogestão, tendo estas sido
transferidas para as áreas responsáveis pelos controles em primeira e segunda linha de
defesa; b) houve a alteração do nome das unidades para unidade de auditoria interna; c)
a unidade de auditoria interna está vinculada, administrativamente, à Direção do Foro da
SJPB; e d) a unidade de auditoria interna deve reportar-se, funcionalmente, ao órgão
colegiado competente do TRF5 (duplo reporte), de acordo com o inciso I do art. 4º da
Resolução do CNJ nº 308/2020. Informa-se que a Administração da JFPB apresentou,
devidamente, justificativa para o não cumprimento, até o presente momento, do que está
disposto no caput de art. 6º da referida resolução, que visa a simetria entre unidades de
auditoria interna, no âmbito do Poder Judiciário3132.
4. ANÁLISE DA GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DOS
RISCOS E DAS FRAGILIDADES DE CONTROLE, DE ACORDO COM O
INCISO III DO ART. 5º DA RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 308/2020
Com base nas atividades de fiscalização e de monitoramento da auditoria
interna33referentes a atos administrativos praticados no exercício de 2020 e em

28

na determinação do escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento profissional e no reporte dos
resultados, o que pos
(art. 39 da Resolução do CJF nº 677/2020).
29
Acórdão n. 2352/2016-TCUinterna em atividades de cogestão pode ser a ausência de distinção entre as atividades de controle interno
e de auditoria interna, já evidenciada em auditoria de TI, como consta do excerto do relatório do Acórdão
1.233/201230
Acórdão n. 2622/2015-TCUra-se, por oportuno, que a emissão de pareceres em
processos constitui-se um dos tipos de atividade de controle [...] e que as atividades de controle são de
responsabilidade dos gestores, não devendo ser realizados por auditores internos por trazer-lhes perda de
31

De acordo com o despacho da Direção do Foro nº 2052787:
citada Informação não podem ser analisados isoladamente, pois precisam ser unificados em toda a 5ª
Região, a exemplo da transformação da Seção de Auditoria Interna em Núcleo de Auditoria Interna,
conforme previsto no art. 6º da Resolução 308/2020 do CNJ e no art. 6º da Resolução 676/2020 do CJF, o
que impactará, a princípio, em aumento de despesas, razão pela qual deverá ser objeto de estudo a
posteriori
32
A título meramente informativo, é importante enfatizar que, em 2017, houve redução do quadro pessoal
da unidade de auditoria interna.
33
A SAI/JFPB tem como finalidade: alertar acerca da ocorrência de falhas e irregularidades detectadas;
zelar pela realização dos objetivos e metas institucionais; contribuir para consecução da eficiência, eficácia,
efetividade, legalidade, legitimidade, diligência e economicidade da gestão etc. (vide Item n 3.1 do novo
Manual de Auditoria Interna da 5ª Região - Ato do Pleno do TRF5 n° 01/2020).
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atendimento ao inciso III do art. 5º da Resolução do CNJ nº 308/2020 34, eis abaixo os
dados mais importantes, sobre estruturas internas, ações organizacionais, riscos
administrativos35, fragilidades dos controles internos36 e avaliações da gestão
administrativa da SJPB, a serem analisados pela Alta Administração e pelos demais
gestores:
1) Necessidade de realização de estudo técnico e aprofundado (Acórdão
TCU nº 358/2017 Plenário) para Dimensionamento da Força do
Trabalho (DFT)37. Para dimensionar a força de trabalho da JFPB,
recomenda-se que seja realizado e/ou estabelecido: a) Metodologia
baseada em critérios objetivos para definição do quantitativo ideal de
servidores (Acórdão TCU nº 2212/2015 Plenário); b) Levantamento da
força de trabalho existente e da necessidade futura da SJPB38; c)
Mapeamento dos processos39 das unidades administrativas da JFPB, com
o intuito de identificar o quantitativo de servidores para a consecução de
cada processo organizacional; d) Mapeamento das competências
necessárias aos servidores lotados nas unidades organizacionais, a fim de
alocar os servidores conforme suas competências e verificar as possíveis
lacunas de capacitação (vide Resolução do CNJ nº 219/2016)40; e, por fim,
e) Monitoramento das causas de desligamentos voluntários41.
2) Necessidade de observar e/ou regularizar, com prioridade, as seguintes
inconsistências na conformidade contábil mensal (vide informação da
Seção de Contabilidade da SJPB nº 2069004): a) Ausência de reavaliação
de bens móveis e imóveis; b) Falta de registro da depreciação mensal de
bens móveis42; c) Falta de registro da amortização de softwares com vida
34

A Norma nº 2060 do IPPF (International Professional Practices Framework) - Reportando à Alta
Administração e ao Conselho periodicamente à alta administração e ao conselho sobre o propósito, a autoridade, a responsabilidade e o
desempenho da atividade de auditoria interna em relação ao plano e à conformidade com o Código de Ética
e com as Normas. O reporte também deve incluir questões significantes de riscos e de controle, incluindo
riscos de fraude, questões de governança e outros temas que exijam a atenção da alta administração e/ou
do conselho
35
36

Administração, sem prejuízo das responsabilidades dos gestores dos processos organizacionais e das
diretrizes estratégicas nos seus respectivos âmbitos de atuação, o estabelecimento, a manutenção, o
37
O Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) é um instrumento utilizado para, por meio de
metodologia e critérios técnicos, estimar o quantitativo ideal de recursos humanos necessários para suprir
a demanda de um determinado período em uma organização.
38
Deve-se manter o controle para o efetivo cumprimento do disposto na Lei nº 11.416/2006 (especialmente
o § 7º do artigo 5º) e normativos correlatos.
39
O mapeamento dos processos da JFPB é importante na identificação de quais processos podem ser
automatizados, corrigidos, eliminados, agrupados ou aprimorados, de forma a otimizá-los e torná-los mais
eficientes, com o consequente aproveitamento do pessoal excedente em outras atividades ou unidades.
40
Recomenda-se a leitura da conclusão de Auditoria da Gestão de Força de Trabalho do CNJ: Quadro de
Resultados (cnj.jus.br).
41
É importante realizar entrevista de desligamento de servidores efetivos, a fim de promover levantamento
de suas causas.
42
Conforme informação da Seção de Material e Patrimônio nº
Um empecilho determinante para
regularização do problema ora relatado ocorreu devido à suspensão parcial das atividades da Comissão de
Reavaliação - CRBM, em 2020, em virtude da implementação do teletrabalho compulsório decorrente da
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útil definida (conta contábil 12411.01.01); e d) Ausência de apropriação
por competência do valor correspondente às férias, nos termos da
Macrofunção SIAFI 021142 Folha de Pagamento. Deve-se manter o
monitoramento do Processo nº 0001404-93.2018.4.05.7400, que trata da
reavaliação/regularização dos bens imóveis43;
3) Necessidade de implantação, de forma integral, do sistema de consumo
GEAFIN (vide informação da Seção de Material e Patrimônio nº
2075348). Atualmente, o GEAFIN é utilizado apenas para cadastramento
de material de consumo, ou seja, lançamento das aquisições, contudo, as
solicitações de materiais de consumo ainda não são realizadas pelos
gestores de forma eletrônica. Tal funcionalidade está sendo avaliada para
execução em breve. Também será necessário resolver, no sistema, o
somatório de classificações que registram valores que envolvam dízimas.
A empresa INDRA, contratada pelo TRF5 para dar suporte ao GEAFIN,
já foi notificada para resolução do problema;
4) Necessidade de cumprimento das recomendações estabelecidas nas
seguintes auditorias: a) Auditoria de Gestão de Riscos44 (Processos do
SEI n° 0001248-37.2020.4.05.7400 e 0001429-38.2020.4.05.7400); b)
Auditoria de Contas Anuais (Processos do SEI nº 000713368.2020.4.05.7000 e 0002232-21.2020.4.05.7400); e c) Auditoria
Conjunta de Governança em Gestão de Pessoas Baseada em Riscos
(vide Doc. do SEI nº 1840833, juntado aos autos do Processo do SEI nº
0003192-11.2019.4.05.7400).
Recomenda-se também que a Administração analise o resultado completo do
(Exercício 2020)
4.1. CONTROLES INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO
Em 2020, evidenciou-se (vide item 9.1.4 do Acórdão do TCU 2352/2016

Plenário)45

propagação da pandemia do Covid-19, cf. Portaria do GDF nº 167/2020. Entretanto, quando da retomada
parcial ao trabalho presencial através do Ato da Presidência do TRF5 nº 135/2020, e autorização do retorno
de suas atividades, cf. doc. SEI 1777713, PA nº 0000626-55.2020.4.05.7100, foi possível dar continuidade
idenciada a construção de um plano de ação,
visando o mapeamento de atividades que precisam ser realizadas, a quantidade de recursos humanos e
materiais necessários e um cronograma de execução.
43
É indispensável analisar toda a informação apresentada pela Seção de Material e Patrimônio no Doc. do
SEI nº 2075348.
44
Os gestores devem analisar todas as informações (especialmente os riscos) constantes da Auditoria de
Gestão de Riscos, inclusive os dados colhidos no levantamento preliminar de informações.
45
Acórdão do TCU 2352/2016
o cumprimento das recomendações proferidas pela unidade de auditoria interna; (...) 9.1.6. no que se refere
a auditoria interna: a) estabeleça um estatuto para orientar a atuação da unidade de auditoria interna (IPPF
1000); b) defina manuais de procedimentos para serem utilizados pela unidade de auditoria interna na
execução de suas atividades (IPPF 2040); c) adote um sistema de monitoramento para acompanhar o
cumprimento das recomendações proferidas pela unidade de auditoria interna (IPPF 2500); d) inclua, entre
as atividades de auditoria interna, a avaliação da governança e da gestão de riscos da organização (IPPF
2100 e 2120); e) inclua, entre as atividades de auditoria interna, a avaliação dos controles internos na
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que os controles internos desenvolvidos pela gestão administrativa foram, em regra46,
eficazes. Apesar da carência de servidores na área meio47, os procedimentos
administrativos foram devidamente instruídos e cumpridos, dentro dos prazos
estabelecidos, de acordo com as normas aplicáveis a cada caso.
Não foram detectadas falhas e /ou irregularidades, que resultassem em dano ou prejuízo
ao erário.
Destaca-se o fato de que a SJPB cumpriu o teto de gastos conforme relatório extraído do
citado portal (Doc. do SEI nº 2076897). Já em relação ao Orçamento Impositivo e
conforme dados extraídos (Doc. do SEI nº 2076897), a SJPB conseguiu executar em
100% (cem por cento) o quantitativo orçamentário disponibilizado, de modo que, ao fim
do exercício financeiro de 2020, nada restou de orçamento a ser executado, cumprindo,
desta maneira, a imposição de execução orçamentária trazida pelo Art. 62-B da Lei n.
13.898/2019 - LDO-2020.
5. ATUAÇÃO DA SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA
Apesar de não ter sido aplicado o Programa de Qualidade de Auditoria (PQA) em
2020484950, evidencia-se51, através dos resultados apresentados em suas auditorias e nas
atividades de monitoramento, que a SAI/JFPB desempenhou, de forma eficaz52, todos os
papéis planejados (qualidade do trabalho da auditoria), com supervisão e apoio da
Administração adequados, o que contribuiu para o aperfeiçoamento e a legitimidade das
atividades desempenhadas pelas unidades auditadas.
É certo que existem muitos aspectos a serem aperfeiçoados, especialmente aqueles
relacionados: à otimização das análises de dados, à organização de relatórios, ao

46
Para entender essa conclusão, é preciso analisar detidamente todos os dados apresentados no presente
relatório.
47
É muito importante que, nos próximos anos, em cumprimento à Resolução do CNJ n° 207/2015, e tendo
em vista as mudanças decorrentes da pandemia de covid-19, a Administração continue executando ações
de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), de modo a promover, de forma efetiva e monitorada, o bemestar dos magistrados e servidores da SJPB.
48

auditoria interna deverão instituir e manter programa de qualidade de auditoria que contemple toda a
49

O Comitê Técnico de Auditoria Interna da Justiça Federal (CTAI), composto por membros do CJF, TRFs
e Seções Judiciárias, desenvolveu os critérios do PQA apenas em 2021, de modo que não foi possível
aplicá-lo em 2020.
50
Após a aplicação do PQA da Justiça Federal em 2021, de acordo com as diretrizes estabelecidas na
Resolução do CJF nº 678/2020 e Norma 1300 do IPPF, os resultados da autoavaliação e da avaliação
externa serão mais objetivos e contundentes.
51
A autoavaliação da auditoria interna apresentada nesse relatório é indispensável para manter o constante
nível de aperfeiçoamento.
52
Além de fiscalizar o cumprimento de diversos normativos através de suas auditorias de conformidade,
zelou, de forma imparcial e isenta, para realização de diversos objetivos e metas institucionais. As
atividades de fiscalização e monitoramento foram significativas. Assim, de acordo com os dados
informados acerca do cumprimento do plano anual de atividades, bem como de suas recomendações,
observou-se que a atuação da SAI/JFPB trouxe vários benefícios financeiros e não financeiros à
Administração.
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desenvolvimento de Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP)53, à aplicação de novas
técnicas de auditoria54, à criação de novos modelos de trabalho e, especialmente, à
escolha eficiente dos objetos (assuntos específicos) e dos campos de amostragem a serem
auditados.
Na verdade, a auditoria interna está passando por uma importante fase de transição. Com
a aplicação das normas internacionais e dos novos normativos do CNJ, CJF e TRF5,
muitas rotinas sofreram modificação e ainda surgiram novas obrigações. Alguns aspectos
dessas diretrizes normativas irão repercutir, sensivelmente, na condução das auditorias
futuras, de modo a torná-las mais padronizadas, objetivas, integradas e, sobretudo,
eficientes.
Conclui-se que a unidade de auditoria interna da JFPB precisa evoluir, agir de forma mais
pontual e trabalhar com foco em riscos. Além disso, deve atender aos desafios
estabelecidos pelo TCU mais prementes, especialmente aqueles relacionados à auditoria
anual de contas.

53

A Justiça Federal da 5ª Região (TRF5 e Seções Judiciárias) precisa elaborar um PALP quadrienal,
integrado e de acordo com os objetivos estratégicos, as prioridades da organização e a análise de riscos das
instituições, nos termos dos artigos 70, 72 e 73 da Resolução do CJF nº 677/2020.
54
Para o aperfeiçoamento de suas atividades e o desenvolvimento de novas técnicas, os servidores lotados
na unidade de auditoria interna tiveram, em 2020, mais de 40 horas de capacitação, conforme determina o
art. 72 da Resolução do CNJ nº 309/2020.
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USTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO

SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA (PE-SAI)
RELATÓRIO Nº 2168167

Nome da Unidade Gestora: JUSTIÇA FEDERAL de PERNAMBUCO
Órgão de auditoria interna expedidor – SAI/SJPE

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA –
RAAAI[1]
EXERCÍCIO: 2020

1. INTRODUÇÃO

Inicialmente, cabe identificar que a Seção de Auditoria
Interna da Justiça Federal de Pernambuco (SAI/SJPE) é uma unidade
administrativa vinculada diretamente à Direção do Foro da Seção Judiciária
de Pernambuco), consoante dispõe a Resolução do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5) nº 12/2009, cuja estrutura encontra-se definida na
referida resolução. A unidade de auditoria interna compõe o Sistema de
Auditoria Interna e tem como objetivo zelar pela gestão orçamentáriofinanceira e patrimonial da Justiça Federal de 1º grau sob os aspectos da
legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade, bem como
executar outros procedimentos correlatos com as funções de auditoria, de
acordo com o art. 2º da Resolução nº 676/2020 do CJF.
A SAI/SJPE tem seu propósito definido no art. 3º da
Resolução do CJF supracitada[2]. A Resolução do CJF nº 309/2020 aprovou,
por sua vez, as diretrizes técnicas da auditoria. Alguns objetos de exame de
auditoria também foram estabelecidos no Estatuto da Atividade da Auditoria
Interna (vide Resolução do CJF nº 677/2020), em normas internacionais e no
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Manual de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região, aprovado pela
Resolução do Pleno do TRF5 n° 01, de 15 de janeiro de 2020.
Os servidores lotados na SAI/SJPE devem seguir o Código
de Ética do Auditor Interno (vide Resolução do CJF nº 653/2020). E essa
unidade deve reportar-se (duplo reporte)[3], funcionalmente, ao colegiado
competente do TRF5, por intermédio da unidade de Auditoria Interna do
tribunal, e administrativamente, ao diretor do foro (vide art. 5º da Resolução
do CJF nº 676/2020 e art. 103 da Resolução do CJF nº 677/2020).
Antes das novas resoluções do CJF e CNJ, o Manual de
Auditoria Interna da Justiça Federal da 5ª Região[4] já tinha aprovado a
criação e alteração de procedimentos, impedimentos, finalidades e diversas
diretrizes importantes, entre as quais se destacam aquelas que promovem
padronização procedimental, geram maior independência e imparcialidade,
informam técnicas modernas de auditoria, estabelecem a Estrutura de Três
Linhas de Defesa[5] e as diferenças conceituais entre controle interno e
auditoria interna.
Nos últimos anos, o papel da unidade de auditoria interna
vem sofrendo mudanças substanciais em sua estrutura e no seu
posicionamento nas instituições, a fim de que suas atividades acompanhem
as evoluções conceituais e procedimentais anunciadas pelo TCU, IIA
(Instituto dos Auditores Internos do Brasil) e demais órgãos de fiscalização,
nacionais e internacionais.
Em fevereiro de 2020, com as mudanças promovidas pelo
novo Manual de Auditoria Interna da 5ª Região, a SAI/SJPE obteve, além de
seu papel no modelo de Três Linhas de Defesa, maior independência e
isenção, pois foi impedida de exercer diversas atribuições típicas de gestão
administrativa[6], o que foi confirmado pelo parágrafo único do art. 3º da
Resolução do CJF nº 676/2020, segundo o qual “é vedado às unidades de
Auditoria Interna exercer atividades típicas de gestão, não sendo permitida
sua participação no curso regular dos processos administrativos ou a
realização de práticas que configurem atos de gestão”. E também pelo art. 2º
da Resolução do CNJ nº 308/2020, no sentido de que, “em função das suas
atribuições precípuas, é vedado às unidades de auditoria interna exercer
atividades típicas de gestão, não sendo permitida sua participação no curso
regular dos processos administrativos ou a realização de práticas que
configurem atos de gestão”.
Outras mudanças foram regulamentadas, especialmente a de
consultoria e aconselhamento baseados em riscos na instituição. Agora,
auditoria interna tem também papel consultivo, no que diz respeito a temas
gerais relacionados à Governança, Gestão de Riscos, aos Controles
Internos[7] e ao Planejamento Estratégico.
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Assim, a unidade de auditoria interna da SJPE tem atuado em
diversas frentes, inclusive de forma preventiva, para assegurar que todos os
normativos em questão e outros relacionados à sua área de atuação sejam
devidamente observados e cumpridos, com a independência e imparcialidade
necessárias, contribuindo assim para regularidade e aperfeiçoamento da
prestação do serviço público.
Em obediência ao art. 5º da Resolução do CNJ nº 308/2020
(vide também Norma nº 2060 do IPPF[8][9]) e com o intuito de proporcionar
comunicação (reporte) e informação nesse Relatório Anual de Atividades de
Auditoria Interna (RAAAI)[10], eis abaixo as atividades realizadas pela
SAAI em 2020.

2. CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DA AUDITORIA INTERNA
(PAAI) E A AUDITORIA DE CONTAS ANUAIS, DE ACORDO COM O
INCISO I DO ART. 5º DA RESOLUÇÃO DO CNJ 308/2020, BEM COMO A
IN DO TCU Nº 84/2020.

Inicialmente, é imperioso destacar que, apesar da atual
defasagem do quadro pessoal da unidade de auditoria interna, além das
constantes alterações no seu quadro pessoal, não houve comprometimento
das auditorias e tarefas constantes no PAAI.
Em 2020, a auditoria interna não elaborou parecer consultivo
(art. 5º, inciso I, da Resolução do CNJ nº 308/2020).
Em relação ao cumprimento do Plano Anual da Auditoria
Interna (PAAI de 2020), eis as informações sobre os procedimentos de
auditoria realizados (art. 5º, inciso I, da Resolução do CNJ nº 308/2020):

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PAAI (2020) DA UNIDADE
DE AUDITORIA INTERNA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO (SJPE)

ATIVIDADES
PREVISTAS
PAAI-2020
Nº

NO

DESCRIÇÃO
DA ATIVIDADE

FOI
REALIZADA
EM 2020

AVALIAÇÃO E/OU JUSTIFICATIVAS
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01

Auditoria
de
conformidade –
cumprimento das
decisões judiciais
em
folha
de
pagamento
de
pessoal (conjunta
SJPE – TRF5)

02

Auditoria
em
processos
de
inexigibilidade e
dispensa
de
licitações
(prevista
pela
Seção
de
Auditoria Interna
da JFPE).

03

04

Política
de
acessibilidade
(ação coordenada
de auditoria –
CNJ - SAI)

Monitoramento
das
recomendações
das
auditorias
tanto
interna
quanto conjuntas
com o CNJ e
TRF5 (prevista

Sim

Esta auditoria foi realizada no período de
15/04/2020 até 02/09/2020, conforme
relatório emitido no processo000346981.2020.4.05.7500 (doc. 1705047).
Durante sua realização, foram aplicadas
diversas técnicas de auditoria (exame
documental, mapeamento de processos,
entrevistas,
utilização
de
dados
existentes, amostragem, solicitação de
informações adicionais).

Sim

Os trabalhos de auditoria foram
realizados por esta unidade no período de
24/05/2020 a 01/07/2020, conforme
processo SEI nº (doc. 1614334).

Não

Em razão da pandemia causada pela
COVID-19 e da ausência de perspectivas
de
retorno
à
normalidade
do
funcionamento
dos
Tribunais
e
Conselhos, a Secretaria de Auditoria do
CNJ deliberou pelo CANCELAMENTO
da Ação Coordenada de Auditoria em
Acessibilidade, processo SEI nº000846996.2019.4.05.7500 ,conforme
doc.1601187
Frise-se que para mapear o grau de
acessibilidade
e
propor
encaminhamentos, a fim de promover a
ampliação do acesso à Justiça das pessoas
com deficiência, é imprescindível que as
verificações
sejam
realizadas
presencialmente, o que se tornou
inviável, devido à pandemia enfrentada
durante o ano de 2020.

Sim

Essa atividade visa monitorar o
cumprimento
das
recomendações
emitidas em 2019.
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pela Seção de
Auditoria Interna
da JFPE)

05

Gestão contratual
(conjunta SJPETRF5)

Não

Essa auditoria era para ser realizada no
âmbito da 5ª Região, porém foi cancelada
e transferida para o exercício de 2021 por
iniciativa da Subsecretaria de Auditoria
Interna do TRF5.

06

Honorários
periciais
e
advocatícios
(prevista
pela
Seção
de
Auditoria Interna
da JFPE)

Não

Foi realizado a conformidade mensal,
através do monitoramento dos processos.

07

Processos
administrativos
disciplinares e de
sindicâncias
(prevista
pela
Seção
de
Auditoria Interna
da JFPE)

Iniciada, mas
não concluída

Os processos foram enviados, porém não
foi possível concluir essa auditoria em
virtude dos seguintes fatores: os
processos tiveram os prazos suspensos,
em virtude da pandemia; por serem
sigilosos, o acesso estava restrito. Desse
modo, a seção de auditoria interna optou
por só realizar as devidas verificações
após as conclusões dos mesmos.
Destaco, ainda, que a parte analisada
estava dentro da legalidade.

2.1. AUDITORIA DE CONTAS ANUAIS E OUTRAS ATIVIDADES DA
AUDITORIA INTERNA

O quadro a seguir traz outras atividades desempenhadas pela Seção de
Auditoria Interna durante o ano de 2020.

ATIVIDADES
Nº

DESCRIÇÃO

01

Participação
videoconferência

em

ORIGEM
DA
DEMANDA

OBJETIVO DA ATIVIDADE

TRF5/TCU

Necessidade de interação entre as
unidades e para acompanhamento da
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realizada
pela
Subsecretaria
de
Auditoria Interna do
TRF5 e as seções
judiciais.

02

Auditoria nas contas
anuais
financeira,
patrimonial
e
de
conformidade

prestação de contas das unidades,
em conjunto com o TRF e TCU.
Foram
realizados
encontros
semanais com carga horária de
aproximadamente 4horas.

TCU

Em face da Instrução Normativa n.
84, de 22 de abril de 2020, do
Tribunal de Contas da União (TCU),
que estabeleceu normas para a
tomada e prestação de contas dos
administradores e responsáveis da
Administração Pública Federal, para
fins de julgamento pelo TCU,
preceito
que
alterou
substancialmente os procedimentos
de prestação de contas a cargo das
Unidades Prestadoras de Contas
(UPCs), como é o caso desta SJPE
(vide processos SEI nºs e 000713368.2020.4.05.7000).
Houve participação quase que
exclusiva do servidor, tendo em
vista a complexidade e a
participação paralela no curso
promovido pelo TCU.
Participação no comitê do TRF5 e
seções judiciárias da 5ª região para
atualização de manuais de auditoria
e outras legislações pertinentes;

03

04

Acompanhamento
da
legislação e assuntos
pertinentes à área de
atuação

SAI

Acompanhamento das divulgações
das informações dispostas no art. 8ª,
inciso I, da instrução normativa
mencionada acima, no sítio oficial
da JFPE, conforme processo SEI
nº 000144631.2021.4.05.7500 (SJPE)
e 0007944-28.2020.4.05.7000.

Participação
em
treinamentos durante o
exercício de 2020

Necessidade de aperfeiçoamento
dos conhecimentos na matéria
relacionada.

Tarde de
Conhecimento:
“O Processo de
Auditoria
no
Setor Público e

Todos os cursos foram realizados na
modalidade
ead
(Ensino
a
Distancia), tendo em vista a
pandemia instalada durante o ano de
2020.

•
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Auditoria
Baseada
em
Riscos
(carga
horário:
03
horas);
Curso de
Redação
Técnico-Jurídica
–
T1,
na
modalidade
ensino a distância
(carga horário: 30
horas);

•

Curso Siafi
Básico
(carga
horário:
35
horas);

•

Curso Siafi
Ordens Bancárias
(carga horário: 30
horas);

•

Curso
Elaboração
de
Relatórios
de
Auditoria (carga
horário:
30
horas);

•

Curso de
Normas
Internacionais de
Auditoria
financeira – NIA
(carga horário: 40
horas);

•

Curso
Controle
na
Administração
Pública
(carga
horário:
30
horas);

•

Curso
Auditoria
em
Folha
de
Pagamento (carga
horário:
20
horas);

•
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6º Fórum
de Boas Práticas
em Auditoria e
Controle Interno
(carga horário: 10
horas);

•

Curso de
Auditoria
Financeira
Integrada
com
Conformidade
nas
Contas
Anuais – turma
assíncrona (carga
horária:
80
horas).

•

Participação
de
reuniões on line entre a
Subsecretaria
de
Auditoria Interna do
TRF5 e suas seções
judiciais

Necessidade de interação entre as
unidades

06

Elaboração
2021

PAAI

Manual de
Auditoria

Plano Anual de Auditoria Interna
2021, conforme processo SEI
nº 000969028.2020.4.05.7000 onde houve a
consolidação do planejamento para
os trabalhos que serão executados
em 2021.

07

Elaboração do RAAAI
2020

Manual de
Auditoria

Consolidar os trabalhos realizados
no exercício planejado.

05

08

do

Consolidação das folhas
de pagamento, incluindo
análises, conferências e
emissão de parecer sobre
a conformidade.

Em cumprimento ao Ato Nº
83/2021, itens a e b, do TRF da 5ª
Região, esta Seção realizou a análise
da conformidade do somatório das
ordens bancárias, bem como dos
valores brutos apropriados com os
relatórios de folha de pagamento nos
processos a seguir relacionados:
1-0000044-46.2020.4.05.7500;
2-0000955-58.2020.4.05.7500;
3-0001527-14.2020.4.05.7500;
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4-0002027-80.2020.4.05.7500;
5-0002506-73.2020.4.05.7500;
6-0002942-32.2020.4.05.7500;
7-0003313-93.2020.4.05.7500;
8-0003680-20.2020.4.05.7500;
9-0004090-78.2020.4.05.7500;
10-0004615-60.2020.4.05.7500;
11-0005289-38.2020.4.05.7500;
12-0005976-15.2020.4.05.7500.

09

10

Consultas
informais
sobre
assuntos
pertinentes aos processos
auditados ou auditorias
planejadas.

Conecta -TCU

Realizadas através de mensagens
eletrônicas, e-mails ou ligações
telefônicas.

Monitoramento das publicações
realizadas através do Conecta -TCU.

2.2. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

A SAI/SJPE verificou, através de sua atividade de
fiscalização e monitoramento, que a conformidade contábil foi realizada
devidamente por contador devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, em dia com suas obrigações profissionais, nos termos do item
2.1.4 da Macrofunção SIAFI 020315 – Conformidade Contábil.

2.3. FOLHA DE PAGAMENTO E HORAS EXTRAS

Inicialmente, é imprescindível informar que, após sua
remessa à SAI/SJPE, a análise dos dados dos processos eletrônicos de folha
de pagamento normal foi efetuada por amostragem. As folhas suplementares
também foram analisadas no decorrer do exercício de 2020.
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Em relação ao Adicional por Serviços Extraordinários
(cumprimento ao Ofício 2010020306 – SCI/CJF de 31/08/2009), foram
fiscalizados, por amostragem, os pagamentos, bem como as demais
informações prestadas pelos gestores responsáveis pelos serviços
extraordinários desempenhados pelas equipes de servidores, de modo a
melhor acompanhar a legitimidade, economicidade e legalidade do
pagamento do respectivo adicional. Não foi detectada nenhuma
impropriedade/irregularidade nas matrículas analisadas ou no pagamento dos
serviços extraordinários.
Cumpre informar que, em relação ao exercício de 2020, em
relação a todos os processos de folha de pagamento, houve confrontação dos
valores totais disponíveis no SARH (Área: Controle Interno – Créditos
Bancários) com o SIAFI (Ordens Bancárias), conforme orientação e planilha
disponibilizada pela Subsecretaria de Controle Interno do TRF5[11].
Realizaram-se também a análise e a conferência contábil dos
dados presentes no SINTÉTICO DA FOLHA e RESUMO GERAL POR
RUBRICA.

3. FATOS, PREMISSAS, RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES
INTERPOSTOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAAI E O
SEU IMPACTO NA EXECUÇÃO E NAS CONCLUSÕES DAS
AUDITORIAS OU NO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE
AUDITORIA INTERNA - INCISO II DO ART. 5º E ART. 19 DA
RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 308/2020

Em atendimento ao inciso II do art. 5º da Resolução do CNJ
nº 308/2020, informa-se que, em 2020, não existiram fatos, premissas,
restrições ou limitações interpostas à realização das atividades previstas no
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAI). Ao contrário, foi um
ano de avanços significativos na área de auditoria interna. Houve auditorias
conjuntas, ações coordenadas e atividades correlatas de auditoria. E, durante
a realização delas, os gestores prestaram, em regra, todas as informações
solicitadas pela auditoria interna, tempestivamente e adequadamente (art. 18
da Resolução do CNJ nº 308/2020). Não houve qualquer restrição ao acesso
completo e livre a todo e qualquer documento, registro ou informação (art.
45 da Resolução do CNJ nº 309/2020). A Alta Administração apoiou todas
as iniciativas da auditoria interna, de modo que o planejamento da auditoria
interna foi cumprido. Não houve desrespeito à independência[12], à
autonomia técnica e à objetividade da auditoria, mediante a exigência de ato
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que configurasse cogestão[13][14]. Assim, em termos gerais, a Alta
Administração e os principais gestores contribuíram, de forma satisfatória,
para execução e conclusão das auditorias, garantindo, assim, o bom
funcionamento da unidade de auditoria interna em 2020.
Em relação ao cumprimento do art. 19 da Resolução nº
308/2020, informa-se que: a) auditoria interna não mais participa de
atividades de cogestão, tendo estas sido transferidas para as áreas
responsáveis pelos controles em primeira e segunda linha de defesa; b) houve
a alteração do nome das unidades para unidade de auditoria interna; c) a
unidade de auditoria interna está vinculada, administrativamente, à Direção
do Foro da SJPE; e d) a unidade de auditoria interna encontra-se vinculada,
funcionalmente, ao órgão colegiado do TRF5.

4. CONTROLES INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO

Em 2020, evidenciou-se que os controles internos
desenvolvidos pela gestão administrativa foram, em regra, eficazes.

5. ATUAÇÃO DA SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA

Apesar de não ter sido aplicado o Programa de Qualidade de
Auditoria (PQA) em 2020[15][16][17], evidencia-se, através dos resultados
apresentados em suas auditorias e nas atividades de monitoramento, que a
SAI/SJPE desempenhou todas as atividades e auditorias previstas e
demandadas.

[1] O presente relatório anual foi juntado aos autos do Processo do SEI
n° 0002706-46.2021.4.05.7500.
[2] “Art. 3º Auditoria Interna é a atividade independente e objetiva de
avaliação e consultoria, com o propósito de agregar valor às operações da
organização, de modo a auxiliar na concretização dos objetivos
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organizacionais, mediante avaliação da eficácia dos processos de
gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de
governança”.
[3] Acórdão 1.745/2020 do TCU – Plenário: “[...] que institua duplo reporte
da AUDI-STF – administrativo ao Presidente do Tribunal e funcional a uma
unidade ou colegiado superior de governança, não subordinado ao Presidente
– com vistas a conferir maior grau de independência à atividade de auditoria
interna, nos moldes preconizados nas normas e padrões internacionais, de
forma a evitar que a instância que aprova o Plano de Auditoria e que nomeia o
chefe da Auditoria seja a mesma que terá sua gestão avaliada”.
[4] Com o advento das novas resoluções, houve pouquíssimos conflitos entre
o Manual de Auditoria Interna da Justiça Federal da 5ª Região e as novas
resoluções. Apenas alguns prazos procedimentais foram alterados, em especial
para apresentação do relatório anual das atividades desempenhadas pela
unidade de auditoria interna no exercício anterior, que agora pode ser
apresentado até o final do mês de julho de cada ano, conforme parágrafo 1º do
art. 104 da Resolução nº 677/2020.
[5] Segundo Manual de Gerenciamento de Riscos do CJF (2019), os controles
de gerência e as medidas de controle interno dizem respeito à 1ª Linha, que é
exercida pelos titulares dos cargos de direção, supervisores e demais
servidores (são os proprietários do risco); as funções de supervisão de
conformidade e gerenciamento de riscos, à 2ª Linha, que é exercida pela
Comissão de Gestão de Riscos; e a seção de auditoria interna, à 3ª Linha. De
acordo com a alínea “c” do inciso IV do art. 2º da Resolução do CNJ nº
309/2020, a 3ª Linha de Defesa, “representada pela atividade de auditoria
interna, é responsável por avaliar as atividades da 1ª e 2ª linhas de defesa no
que tange à eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos
controles internos, mediante a prestação de serviços de avaliação e de
consultoria com base nos pressupostos de autonomia técnica e de
objetividade”.
[6] De acordo com o TCU (Acórdão n° 1074/2009 - Plenário), os auditores
internos não devem participar de atividades operacionais da gestão.
[7] O Acórdão do TCU nº 2.622/2015 (Plenário) recomendou observar as
diferenças conceituais entre controle interno e auditoria interna, de forma a
não atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna.
[8] Conforme inciso IV do art. 17 da Resolução do CNJ nº 309/2020, “a
unidade de auditoria interna deve adotar prática profissional de auditoria,
aderindo, para tanto, (...) IV – às Normas Internacionais para Prática
Profissional de Auditoria Interna”.
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[9] A Norma nº 2060 do IPPF (International Professional Practices
Framework) - Reportando à Alta Administração e ao Conselho - estabelece
que: “O chefe executivo de auditoria deve reportar periodicamente à alta
administração e ao conselho sobre o propósito, a autoridade, a
responsabilidade e o desempenho da atividade de auditoria interna em relação
ao plano e à conformidade com o Código de Ética e com as Normas. O reporte
também deve incluir questões significantes de riscos e de controle, incluindo
riscos de fraude, questões de governança e outros temas que exijam a atenção
da alta administração e/ou do conselho”.
[10] De acordo com o parágrafo 1º do art. 5º da Resolução do CNJ nº
308/2020: “A unidade de auditoria interna deverá encaminhar o relatório
anual das atividades desempenhadas no exercício anterior ao órgão colegiado
competente do tribunal ou conselho até o final do mês de julho de cada ano”.
[11] Nesse sentido, analisar o art. 8º do Ato da Presidência do TRF5 nº
83/2021 (Doc. do SEI nº 2022294).
[12] “A unidade de Auditoria Interna permanecerá livre de interferências ou
influência na seleção do tema, na determinação do escopo, na execução dos
procedimentos, no julgamento profissional e no reporte dos resultados, o que
possibilitará a manutenção de avaliações e posicionamentos independentes e
objetivos” (art. 39 da Resolução do CJF nº 677/2020).
[13] Acórdão n. 2352/2016-TCU-Plenário: “147. A causa provável para
envolver a unidade de auditoria interna em atividades de cogestão pode ser a
ausência de distinção entre as atividades de controle interno e de auditoria
interna, já evidenciada em auditoria de TI, como consta do excerto do
relatório do Acórdão 1.233/2012-TCU Plenário”.
[14] Acórdão n. 2622/2015-TCU-Plenário: “174. Registra-se, por oportuno,
que a emissão de pareceres em processos constitui-se um dos tipos de
atividade de controle [...] e que as atividades de controle são de
responsabilidade dos gestores, não devendo ser realizados por auditores
internos por trazer-lhes perda de independência na atividade de auditoria”.
[15] Nesse sentido, analisar o art. 62 da Resolução do CNJ nº 309/2020,
segundo a qual: “As unidades de auditoria interna deverão instituir e manter
programa de qualidade de auditoria que contemple toda a atividade de
auditoria interna desde o seu planejamento até o monitoramento das
recomendações”.
[16] O Comitê Técnico de Auditoria Interna da Justiça Federal (CTAI),
composto por membros do CJF, TRFs e Seções Judiciárias, desenvolveu os
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critérios do PQA apenas em 2021, de modo que não foi possível aplicá-lo em
2020.
[17] Após a aplicação do PQA da Justiça Federal em 2021, de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Resolução do CJF nº 678/2020 e Norma 1300 do
IPPF, os resultados da autoavaliação e da avaliação externa serão mais
objetivos e contundentes.
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SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA - JF/RN
e-mail: auditoria@jfrn.jus.br

/ Fones: (84) 4005-7630 ou 7631

O CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF) é o órgão central das atividades
sistêmicas da Justiça Federal, cabendo-lhe a supervisão administrativa e
orçamentária, com poderes correcionais, cujas decisões possuem caráter
vinculante, ou seja, são de observância obrigatória por todas as unidades
da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, conforme estabelece o
art. 105, parágrafo único, inc. II, da Constituição Federal e no art. 3º da Lei
nº 11.798/2008.

O Sistema de Auditoria Interna da Justiça Federal – SIAUD-JF,
como um dos pilares do sistema de controle interno
constitucional, visa organizar o processo de Auditoria
Interna no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e
2º graus, uniformizando procedimentos de auditoria,
definindo diretrizes e estabelecendo parâmetros para a
atividade de Auditoria Interna.
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RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DA JUSTIÇA FEDERAL/RN

RAAAI-2020-JF/RN
I

INTRODUÇÃO

:

Em cumprimento ao previsto no art. 104 do Estatuto de Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça
Federal de 1º e 2º graus (RES-CJF-00677/20), a Seção de Auditoria Interna da Justiça Federal de Primeiro Grau no RN,
apresenta o RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA referente ao exercício 2020, doravante
denominado RAAAI-2020-JF/RN.

O presente documento objetiva dar conhecimento acerca da forma de atuação da unidade de auditoria interna,
o âmbito dos trabalhos envolvidos e, principalmente, as contribuições à melhoria de desempenho da gestão.

II

SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA DA JUSTIÇA FEDERAL

(SIAUD-JF)

:

O CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF), nos termos do art. 105, parágrafo único, inciso II, da Constituição
Federal, é órgão central do sistema, cabendo-lhe a supervisão administrativa e orçamentária, sendo, portanto,
responsável pela orientação normativa, supervisão técnica e fiscalização das unidades de Auditoria Interna da Justiça
Federal de 1º e 2º graus.

A organização e as diretrizes de funcionamento do Sistema de Auditoria Interna da Justiça Federal – SIAUD-JF, que
tem por objetivo zelar pela gestão orçamentário-financeira e patrimonial do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º
graus sob os aspectos da legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade, bem como executar outros
procedimentos correlatos com as funções de auditoria, encontram-se regulamentadas na RES-CJF-676/20.

Integram o Sistema de Auditoria Interna da Justiça Federal (SIAUD-JF):
1)

COMO ÓRGÃO CENTRAL

: A unidade de Auditoria Interna do CJF.

Ao órgão central cabe a orientação normativa e a supervisão técnica dos órgãos que compõem o SISTEMA DE
Auditoria Interna.
2)

COMO ÓRGÃOS SETORIAIS

: As unidades de Auditoria Interna dos TRFs.

3)

COMO ÓRGÃOS SECCIONAIS

: As unidades de auditoria interna das Seções Judiciárias.

Os órgãos setoriais e seccionais ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do
Sistema de Auditoria Interna, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estejam
integrados.
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III

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DA JF/RN (SAI/JF/RN)
A

Seção

de

Auditoria

Interna

da

Justiça

Federal/RN,

:
doravante

denominada

SAI-JF/RN,

estar

administrativamente subordinada ao dirigente máximo do órgão (Juiz Federal–Diretor do Foro-JF/RN), conforme
determinado no item 4 do Manual de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região.
a)

ATRIBUIÇÕES

:

No âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio Grande do Norte, compete a SAI-JF/RN a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, conferindo-lhe a devida conformidade segundo as regras
preconizadas pela legislação e, ainda, quando necessário, apoiar os órgãos de controle interno/externo (TRF5, CJF, CNJ
e TCU) nos exercícios de suas missões institucionais.
b)

EQUIPE (FORÇA DE TRABALHO)

:

A SAI-JF/RN é composta por 02 (dois) servidores com graduação na área de DIREITO, ou seja, a especialização e a
quantidade de servidores lotados na SCI-JF/RN limita o desempenho das atividades operacionais, haja vista a
necessidade de servidores especializados na análise de demonstrações contábeis e de execução de obras de
engenharia. No entanto, sempre que possível, os servidores buscam participar de eventos de capacitação para
aprimorar os conhecimentos nas áreas de atuação, bem como em relação às técnicas de auditoria previstas nos
normativos do TRF, CJF e CNJ.

IV

FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA INTERNA DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO

:

No termos da RES-TRF5-001/20-PLENO, os procedimentos de auditoria interna no âmbito da Justiça Federal da
5ª Região encontram-se regulamentados no MANUAL DE AUDITORIA DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, o qual foi
elaborado conjuntamente pelas unidades de auditoria interna do TRF5 e das seções judiciárias vinculadas (JF/AL, JF/CE,
JF/PB, JF/PE, JF/RN e JF/SE), refletindo a evolução do papel da auditoria interna, em conformidade com as sistemáticas
adotadas no âmbito do CJF, CNJ e TCU.

O objetivo do Manual é possibilitar maior celeridade e eficiência nos trabalhos desenvolvidos nas unidades de
auditoria interna da JF5, através da normatização e padronização dos procedimentos administrativos, abordando a
atividade de auditoria de forma abrangente, atualizando conceitos e métodos, especialmente relacionados ao
tratamento dos riscos dentro do contexto da estrutura das três linhas de defesa e às diferenças conceituais entre
controle interno e auditoria interna, de acordo com o Acórdão do TCU n° 2.622/2015-Plenário.

De forma a promover a integração operacional entre a unidade de auditoria interna do TRF5 e as unidades de
auditoria interna das seções judiciárias vinculadas, foi criado o COMITÊ TÉCNICO DE AUDITORIA INTERNA DA JUSTIÇA
FEDERAL DA 5ª REGIÃO (CTAI5), composto pelos dirigentes máximos da unidade de Auditoria Interna do TRF5 e das
unidades de auditoria interna das seções judiciárias, tendo também função consultiva e de planejamento das atividades
de auditoria interna, podendo efetuar estudos, solicitar ações conjuntas de auditoria e propor medidas para integração,
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avaliação, aperfeiçoamento, homogeneização e interpretações sobre procedimentos relativos às atividades
desempenhadas.

V

DIFICULDADES OU LIMITAÇÕES AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

:

Não foram registradas restrições e/ou limitações interpostas à realização das atividades da unidade de auditoria
interna, assim como em relação à coleta das informações, tendo sido facilitado o acesso completo e livre a todo e
qualquer documento, registro ou informação, possibilitando a realização das atividades livre de interferências ou
influência em qualquer fase das atividades da unidade da auditoria interna.

VI

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (PAAAI-2020-JF/RN

:

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna de 2020 (PAACI-2020-JF/RN) foi elaborado com base nos
procedimentos, diretrizes gerais e conceitos previstos no Manual de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região, assim
como determinações do CTAI-JF/5, CJF e CNJ em relação a realizações de auditorias extraordinárias (CONJUNTAS ou
COORDENADAS), no total de 04 (quatro) eventos.

Na definição das atividades de auditoria interna, foram levados em consideração os seguintes fatores:
a)

Estrutura física e recursos materiais disponíveis para realização das atividades.

b)

Capacidade de execução da auditoria interna com base na força de trabalho da SCI-JF/RN e conhecimentos
técnicos dos servidores, haja vista que os conhecimentos específicos destes poderão facilitar ou restringir as
atividades abrangidas.

c)

Critérios de materialidade, relevância, criticidade e risco.

d)

Acesso aos sistemas informatizados.

e)

Determinações emanadas da DIREÇÃO DO FORO-JF/RN, TRF5, CJF, CNJ e TCU.

Registre-se, por oportuno, que na época da elaboração do PAAAI/2020, realizada em novembro/19, não havia
previsibilidade das dificuldades de execução advindas como o agravamento da pandemia COVID-19 e da realização da
auditoria nas contas anuais (IN-TCU-084/20), a qual será assunto do TÓPICO X deste documento.

VII

AUDITORIAS PREVISTAS NO PAAAI/2020-JF/RN - NÃO REALIZADAS EM 2020

:

Relacionamos abaixo as auditorias previstas no PAAAI/2020-JF/RN que não foram realizadas, por conta, como
dito no tópico anterior, das dificuldades de execução advindas com o agravamento da pandemia COVID-19 e da
realização da auditoria nas contas anuais (IN-TCU-084/20), assim como por determinação do CJF ou CNJ.
1)

AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)

:

ASSUNTO

: ACESSIBILIDADE DOS TRIBUNAIS E CONSELHOS.

OBJETIVO

: Mapeamento do grau de acessibilidade dos órgãos do Poder Judiciário e propor

encaminhamentos a fim de promover a ampliação do acesso à Justiça às pessoas com deficiência.
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OBSERVAÇÃO

2)

: Auditoria não realizada em cumprimento a determinação do CNJ.

AÇÃO CONJUNTA DE AUDITORIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF)

:

ASSUNTO

: GESTÃO E GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI).

OBJETIVO

: Contribuição para uma melhoria nos processos que versam sobre os procedimentos de TI,

através da avaliação das políticas, sistemas e processos de gestão de tecnologia da informação.
OBSERVAÇÃO

3)

: Auditoria não realizada em cumprimento a determinação do CJF.

AÇÃO CONJUNTA DE AUDITORIA DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO (JF5)

:

ASSUNTO

: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OBJETIVO

: Avaliação da qualidade e efetividade dos controles internos administrativos no controle,

acompanhamento e monitoramento do cumprimento das obrigações contratuais de trato continuado com, ou
sem, mão de obra residente.
OBSERVAÇÃO

4)

: Auditoria não realizada em cumprimento a determinação do CTAI-JF5.

AUDITORIA OPERACIONAL

:

ASSUNTO

: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (ASG)

(NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL)

OBJETIVO

: Avaliação da qualidade e efetividade dos controles internos administrativos relacionados

aos pagamentos de honorários aos profissionais (advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e
intérpretes) que exercem os serviços de Assistência Judiciária Gratuita (ASG), haja vista o disposto na RES-CJF305/14.
OBSERVAÇÃO

: Auditoria não realizada em razão de dificuldades operacionais, ficando adiada sua

realização para os próximos exercícios.

VIII

AUDITORIAS PREVISTAS NO PAAAI/2020-JF/RN - INICIADAS OU CONCLUÍDAS EM 2020

:

Relacionamos abaixo as auditorias previstas no PAAAI/2020-JF/RN iniciadas ou concluídas em 2020, uma vez que
foram mantidas pela unidade de auditoria interna na seleção das atividades a serem executadas, diante das
dificuldades de execução advindas com o agravamento da pandemia COVID-19 e da realização da auditoria nas contas
anuais (IN-TCU-084/20).
1)

AÇÃO CONJUNTA DE AUDITORIA DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO (JF5)

:

ASSUNTO

: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

(NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS)

OBJETIVO

: Avaliação da qualidade e efetividade dos controles internos administrativos nos processos

de folha de pagamento e na observância as determinações da RES-CJF-211/12 (DECISÕES JUDICIAIS).
SITUAÇÃO

2)

: CONCLUÍDA

AUDITORIAS OPERACIONAIS

ASSUNTO

:

: PAGAMENTO DE ADICIONAL OCUPACIONAL

(NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - NGP)
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OBJETIVO

: Avaliação da qualidade e efetividade dos controles internos administrativos relacionados a

concessão, controle, acompanhamento e monitoramento dos adicionais de periculosidade e insalubridade aos
servidores do quadro efetivo ou requisitados, haja vista o disposto na RES-CJF-004/18 e na ON-SRH-MP-004/17.
OBSERVAÇÃO

IX

: EM ANDAMENTO

AUDITORIAS NÃO PREVISTAS NO PAAAI/2020-JF/RN - INICIADAS OU CONCLUÍDAS EM 2020

:

Relacionamos abaixo as auditorias não previstas no PAAAI/2020-JF/RN, mas que não foram iniciadas ou
concluídas em 2020.
1)

AUDITORIAS OPERACIONAIS

:

ASSUNTO

: PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE

(NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - NGP)

OBJETIVO

: Avaliação da suspensão, durante o período de teletrabalho, do pagamento de auxílio-

transporte aos servidores que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas
atividades presenciais pela aplicação do disposto na Portaria JF/RN n. 46/20-DF, que trata do regime de trabalho
durante o período emergencial de cuidados sanitários decorrentes da pandemia do coronavírus (COVID-19).
OBSERVAÇÃO

: EM ANDAMENTO

ASSUNTO

: TRANSPARÊNCIA (IN-TCU-084/20)

OBJETIVO

: Avaliação da observância ao disposto no art. 8º da IN TCU N. 084/20, que trata da

disponibilização na INTERNET das informações referentes à prestação de contas do exercício 2020.
OBSERVAÇÃO

2)

: CONCLUÍDA

AUDITORIA CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA

:

ASSUNTO

: CONTAS ANUAIS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO (IN-TCU-084/20)

OBJETIVO

: Avaliação da situação patrimonial, financeira e orçamentária da entidade, mediante

análise das demonstrações contábeis.
OBSERVAÇÃO

X

: CONCLUÍDA

ATIVIDADE EXTRAORDINÁRIA DE GRANDE RELEVÂNCIA

:

Conforme dito no TÓPICO VI deste documento, as atividades da unidade de auditoria interna foram impactadas
pela determinação da realização, a partir do exercício de 2020, da avaliação nas contas anuais da Justiça Federal da 5ª
Região (TRF5, JF/AL, JF/CE, JF/PB, JF/PE, JF/RN e JF/SE), conforme previsto no art. 13 da INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.
084/20 (IN-TCU-084/20).

Os resultados dessa auditoria extraordinária, incluindo o RELATÓRIO DA AUDITORIA NAS CONTAS ANUAIS DA
JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO e o CERTIFICADO DE AUDITORIA, compõem o processo de contas anuais dos
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responsáveis para fins de julgamento, nos termos do inciso III do art. 9º e do inciso II do artigo 50 da Lei n. 8.443/92 c/c
a IN-TCU-084/20.

Os trabalhos foram realizados conjuntamente pelas equipes das unidades de auditoria interna da JF5 (TRF5,
JF/AL, JF/CE, JF/PB, JF/PE, JF/RN e JF/SE), mediante atribuição da análise das demonstrações contábeis de cada unidade
gestora de acordo com a lotação do membro da equipe.

Registre-se, por oportuno, que o Tribunal de Contas da União (TCU), diante da complexidade e relevância dessa
auditoria, disponibilizou o Curso AUDITORIA NAS CONTAS ANUAIS - FINANCEIRA INTEGRADA COM CONFORMIDADE,
totalizando 80 horas-aula, fornecendo conhecimentos e ferramentas importantes para que os auditores pudessem
obter o entendimento adequado da entidade ou do objeto a ser auditado e de seu ambiente, inclusive de seu controle
interno, aplicando o conceito de materialidade no planejamento, na execução e na formação de conclusões ou
opiniões, avaliando os riscos inerentes e de controle e planejando respostas adequadas à significância de cada risco
avaliado, na forma de procedimentos de auditoria a serem executados, de modo que a auditoria seja eficiente e eficaz
para entregar informações úteis e conclusões seguras aos usuários previstos.

A capacitação dos servidores mediante o curso acima citado supriu, no âmbito da unidade de auditoria interna
desta seccional, a inexistência de servidores especializados na análise de demonstrações contábeis, conforme dito no
item “b” do TÓPICO III deste documento.

A auditoria nas contas anuais, dada a sua complexidade e materialidade, enseja maior direcionamento e
dedicação da equipe de auditoria, pois tem seu início em julho do exercício auditado e sua conclusão em abril do
exercício seguinte, prazo final para emissão do relatório da auditoria nas contas anuais.

XI

DEMAIS ATIVIDADES DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

:

As demais atividades da unidade de auditoria interna também foram afetadas pelas dificuldades advindas da
pandemia COVID-19 e do trabalho extraordinário referente à realização da auditoria nas contas anuais, prevista na INTCU-084/20. No entanto, realizou-se a escolha e seleção de uma amostra representativa nos casos em que foi inviável
pelo custo/benefício aferir a totalidade do objeto da auditoria e pela limitação temporal para as constatações.

Ressalte-se que à Administração tem buscado padronizar os procedimentos administrativos ao normatizar a
execução, acompanhamento, controle e análise dos atos de gestão, facilitando, desta forma, os trabalhos da terceira
linha de defesa (auditoria). Relacionamos abaixo exemplos dessa normatização.
1)

ATO Presidência TRF5 nº 040/21
Regulamenta o procedimento de reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade cedente com a
remuneração de cargo ou emprego de servidores e empregados públicos requisitados pela Justiça Federal de
Primeiro e Segundo Graus da 5ª Região para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
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2)

ATO Presidência TRF5 n. 083/21
Regulamenta os procedimentos referentes ao processo de Pagamento de Pessoal, envolvendo as áreas de Folha
de Pagamento, Orçamento e Finanças e Auditoria Interna, no âmbito do TRF 5ª Região e das Seções Judiciárias a
ele vinculadas.

XII

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

:

No âmbito desta seccional, encontra-se em fase de monitoramento as recomendações detalhadas nos anexos
deste documento.
ANEXO

1 – referente ao NGP

e

ANEXO

2 – referente ao NFP

Registramos que a unidade de auditoria interna também faz o acompanhamento das diligências e
determinações emanadas do TRF5, CJF, CNJ e TCU, as quais estão disponibilizadas na INTERNET.
DILIGÊNCIAS/DETERMINAÇÕES DO CJF

e

DILIGÊNCIAS/DETERMINAÇÕES DO TCU

XIII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

:

1)

Os trabalhos foram realizados com observância ao determinado na RES-CJF-653/20, que dispõe sobre a

instituição do Código de ética do Auditor Interno da Justiça Federal.

2)

Nos termos do art. 5º da RES-CJF-676/20, a unidade de auditoria interna da Justiça Federal/RN reporta-se:
a)

Funcionalmente ao órgão colegiado competente do TRF5, mediante apresentação do relatório anual das
atividades exercidas.

b)

3)

Administrativamente ao Diretor do Foro.

O RAAAI/2020-JF/RN será disponibilizado na INTERNET, na página da JF/RN (SAI-JF/RN), no prazo de até 30
(trinta) dias após a deliberação do órgão colegiado do TRF5.

4)

Relacionamos abaixo os normativos do TRF5, CJF e CNJ que tratam das atividades de auditoria interna.

a)

No âmbito do TRF5

:

RESOLUÇÃO TRF5 N. 001/20-PLENO
Aprova o Manual de Auditoria Interna da Justiça Federal da 5ª Região e altera a denominação das unidades de
controle interno no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e Seções Judiciárias a ele vinculadas.
MANUAL DE AUDITORIA DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO (TRF5, JF/AL, JF/CE, JF/PB, JF/PE, JF/RN e JF/SE)

b)

No âmbito do CJF

:

RESOLUÇÃO CJF N. 653/20
Dispõe sobre a instituição do Código de Ética do Auditor Interno da Justiça Federal.
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RESOLUÇÃO CJF N. 676-20
Dispõe sobre a organização e as diretrizes de funcionamento do Sistema de Auditoria Interna da Justiça Federal
e sobre o Comitê Técnico de Auditoria.

RESOLUÇÃO CJF N. 677-20
Dispõe sobre a instituição do Estatuto da Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de 1º e
2º graus.

c)

No âmbito do CNJ

:

RESOLUÇÃO CNJ N. 308/20
Organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão
Permanente de Auditoria.

RESOLUÇÃO CNJ N. 309/20
Aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário – DIRAUDJud e dá outras providências.

Natal/RN, JUNHO DE 2021.
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ANEXO

1

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA JUSTIÇA FEDERAL/RN
EXERCÍCIO 2020

RECOMENDAÇÕES EM FASE MONITORAMENTO

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS (NGP)
ASSUNTOS:
01)

Avaliação da eficácia dos controles internos administrativos nos reconhecimentos e pagamentos de Dívidas de

Exercícios Anteriores (DEA).
02)

Avaliação da eficácia dos controles internos administrativos nos procedimentos de cessão e requisição de

pessoal.
03)

Avaliação da política de gestão de pessoas quanto as pessoas com deficiência, diante do que dispõe a RES-CNJ-

230/16.
04)

Avaliação da regularidade dos pagamentos decorrentes de decisões judiciais em favor de servidores e

magistrados, incluindo os aposentados e pensionistas.

Assunto

01:

RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE PESSOAL.
A Seção de Auditoria Interna-SAI-JF/RN, com o objetivo de aprimorar os procedimentos
administrativos, recomendou:
1)

Verificar a existência de dívida administrativa do beneficiário com a União, para fins de compensação, se for o

caso, entre os créditos da administração e créditos do magistrado ou servidor, conforme art. 9º da RES-CJF-068/09.

2)

Os valores de passivos administrativos, sem lastro orçamentário e pendentes de pagamento, deverão ser

registrados tempestivamente no SIAFI, logo após o reconhecimento da(s) dívida(s) de exercícios anteriores pelo
ordenador de despesa.

3)

Os autos que tratem de concessão de prestação pecuniária de caráter continuado deverão conter demonstrativo

do impacto da despesa no orçamento do órgão no exercício corrente e nos dois subsequentes, nos termos dos arts. ns.
16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), quando couber.
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Assunto

02:

PROCEDIMENTOS DE CESSÃO E REQUISIÇÃO DE PESSOAL.
A Seção de Auditoria Interna-SAI-JF/RN, com o objetivo de aprimorar os procedimentos
administrativos, recomendou:
1)

As requisições de servidores deverão ser devidamente justificadas pelas autoridades requisitantes, diante das

particularidades das atribuições da função de confiança (CJ ou FC), assim como em relação à conveniência,
oportunidade da requisição e critérios objetivos capazes de mitigar a subjetividade da escolha.

2)

As requisições de servidores devem ser devidamente analisadas pela Administração da JF/RN, quanto ao valor a

ser despendido mensalmente com o reembolso das despesas realizadas pela Justiça Federal/RN, quando devido,
considerando-se, para tanto, demonstrativo com os valores estimados dos reembolsos (valores mensais e anuais - do
exercício corrente e dos dois subsequentes), haja vista as restrições orçamentárias com a instituição do novo regime
fiscal (EC nº 95/16 – TETO DE GASTOS).

3)

A Administração deverá providenciar a publicação da relação dos servidores cedidos e requisitados no Portal da

Transparência da Justiça Federal/RN na Internet/Intranet, destacando individualmente a função de confiança exercida
(CJ ou FC), órgão de origem e os valores reembolsados.

Assunto

03:

POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS QUANTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DIANTE DO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO CNJ
Nº 230/16.
A Seção de Auditoria Interna-SAI-JF/RN, com o objetivo de aprimorar os procedimentos
administrativos, recomendou:
1)

Implantação de equipe biopsicossocial própria, ou através de parceria com outro órgão público, para avaliação

da deficiência, quando necessária, conforme previsto no art. 18 da RES-CNJ-230/16.

2)

Implantação de equipe multidisciplinar, com participação de magistrados e servidores, com e sem deficiência,

com a finalidade de indicar metas direcionadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme
disposto no art. 10 da RES-CNJ-230-16.

3)

Realização de eventos de capacitação com vistas a dispor de, pelo menos, cinco por cento de servidores,

funcionários e terceirizados habilitados para o uso e interpretação da Libras, em atendimento ao disposto no art. 4º, §
2º, da RES-CNJ-230/16.
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4)

Realização de oficinas de conscientização de servidores e magistrados sobre os direitos das pessoas com

deficiência, destacando, por exemplo, a importância do respeito às vagas para pessoas com deficiência no restaurante
ou no estacionamento.

5)

Implementação, com base nas disposições contidas na Recomendação CNJ nº 027/09 e na RES-CNJ-230/16, de

política de gestão de pessoas direcionada as pessoas com deficiência (servidores, serventuários extrajudiciais,
terceirizados ou não), propiciando, na medida do possível, a sua plena e efetiva participação nas atividades em
igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive, por exemplo, possibilitando a participação de pessoas com
deficiência nos eventos de capacitação/treinamento.

Assunto

04:

REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS EM FAVOR DE SERVIDORES E MAGISTRADOS,
INCLUINDO OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
A Seção de Auditoria Interna-SAI-JF/RN, com o objetivo de aprimorar os procedimentos
administrativos, recomendou:
1)

Definição da unidade administrativa responsável pelo acompanhamento e controle da vigência e eficácia das

decisões judiciais não transitadas em julgado (NTJ), estabelecendo, inclusive, a periodicidade da informação a ser
prestada a Seção de Folha de Pagamento.

2)

Elaboração do mapeamento do processo de trabalho referente ao cumprimento de decisão judicial com

repercussão em folha de pagamento de pessoal, identificando e atribuindo as atividades de cada uma das unidades
administrativas envolvidas no processo.

3)

Implementação de banco de dados, conforme previsto no art. 8º da RES-CJF-211/12, com vistas ao controle,

consulta e monitoramento de todas as decisões judiciais (TJ e NTJ).

Natal/RN, JUNHO DE 2021.
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ANEXO

2

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA JUSTIÇA FEDERAL/RN
EXERCÍCIO 2020

RECOMENDAÇÕES EM FASE MONITORAMENTO

NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL (NFP)
ASSUNTOS:
01)

Regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa de

licitação.
02)

Utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras.

03)

Qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade de compras e contratações.

04)

elaboração e atualização do ROL DE RESPONSÁVEIS nos termos previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU n.

063/10.
05)

Disponibilização na INTERNET de dados pessoais de identificação de magistrados e servidores do quadro de

pessoal, dos empregados terceirizados e demais prestadores de serviço – pessoa física.

Assunto

01:

REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES FEITAS POR INEXIGIBILIDADE E
DISPENSA DE LICITAÇÃO.
A unidade de auditoria internada Justiça Federal/RN, com o objetivo de aprimorar os
procedimentos administrativos, recomendou:
1)

Implementação, e divulgação na internet, com a maior brevidade possível, do PLANO ANUAL DE COMPRAS E

CONTRATAÇÕES, consolidando todas as contratações que a Justiça Federal/RN pretenda realizar ou prorrogar, no
exercício subseqüente, contemplando, para cada compra ou contratação pretendida, informações como: descrição do
objeto, quantidade estimada para a contratação, valor estimado, identificação do requisitante, justificativa da
necessidade, período estimado para executar a aquisição, programa/ação suportado(a) pela aquisição, e objetivo(s)
estratégico(s) apoiado(s) pela aquisição.

2)

Implementação do sistema de compras compartilhadas com outros órgão públicos da região, tipo TRE/RN e

TRT/RN, objetivando melhores condições nas compras e contratações.
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3)

Observância as recomendações contidas no Acórdão TCU n. 2.622/15-Plenário, que trata da auditoria realizada

com o objetivo de sistematizar informações sobre o estágio da governança e da gestão das aquisições em amostra de
organizações da Administração Pública Federal.

4)

Observância as recomendações contidas no Acórdão TCU n. 2.373/16-Plenário, que trata da auditoria realizada

sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de avaliar as práticas de governança e de
gestão de aquisições públicas.

Assunto

02:

UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
E OBRAS.
A unidade de auditoria interna, com o objetivo de aprimorar os procedimentos administrativos,
recomendou:
1)

Na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras, observar os critérios e práticas de sustentabilidade

ambiental previstos nas seguintes normas:
a)

Portaria MMA n. 061/08

b)

Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01/10

c)

Decreto n. 7.746/12

d)

Lei n. 12.305/10

2)

Observância as instruções e recomendações contidas no Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a

Administração Federal, elaborado pelo MPOG.

3)

Observância as instruções e recomendações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis (GNLS)

elaborado pelo Núcleo Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos – NESLIC-DECOR/CGU.

4)

Observância as recomendações contidas no Acórdão TCU nº 1.056/17-Plenário, que trata da auditoria

operacional para avaliação das ações adotadas pela Administração Pública Federal nas áreas de redução de consumo
próprio de papel, energia elétrica e de água.

Assunto

03:

QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À ATIVIDADE DE COMPRAS E
CONTRATAÇÕES.
A unidade de auditoria interna-SCI-JF/RN, com o objetivo de aprimorar os procedimentos
administrativos, recomendou:
1)

Implementação da cultura de responsabilidade em relação aos riscos nos processos da área de licitações e

contratos, em especial quanto aos procedimentos de maior vulto e as compras e contratações não usuais.
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2)

Implementação de sistema informatizado (BANCO DE DADOS) para gerenciamento das compras e dos contratos,

com vistas a facilitar a consulta e acompanhamento sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo
informações atualizadas sobre a situação de cada aquisição e contratação da organização (PLANEJADA, LICITADA,
CONTRATADA), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível.

3)

Utilização rotineira do documento RCA - Riscos e Controles nas Aquisições, elaborado e disponibilizado pelo TCU,

no qual consta a sistematização das informações sobre legislação, jurisprudência, acórdãos, normas, padrões, estudos e
pesquisas relacionados às aquisições públicas.

4)

Utilização de documento próprio (manual/regulamento), ou de terceiro, onde conste as políticas e

procedimentos que formalizem e detalhem a execução das principais atividades envolvidas na realização de
licitações/pregões/dispensa/inexigibilidade.

5)

Implementação de mecanismo de compartilhamento de conhecimentos no âmbito da gestão de compras e

contratações, com vistas a minimizar riscos de perda de conhecimento com a saída de servidores-chaves, evitando
comprometer gravemente o cumprimento das atividades da unidade administrativa.

6)

Adoção de critérios objetivos para seleção dos servidores que exercem funções de pregoeiro ou participam das

comissões de licitação, com base nos princípios da motivação, da eficiência e do interesse público, mitigando, desta
forma, a subjetividade da escolha.

7)

Identificação, junto as unidades administrativas do CJF, TRF5 e demais seccionais da 5ª região, assim como nos

órgãos públicos locais, tipo TRE e TRT, de boas práticas administrativas que possam ser adaptadas à realidade da Justiça
Federal/RN.

Assunto

04:

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS NOS TERMOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.
063/10.
A unidade de auditoria interna, com o objetivo de aprimorar os procedimentos administrativos,
recomendou:
1)

Realizar periodicamente a revisão e atualização do CADASTRO DE ROL DE RESPONSÁVEIS no Sistema SIAFI

(módulo CADRESP).

2)

Instituir cadastro informatizado, nos termos do art. 11, § 1º, da IN-TCU-063/10, com a relação de todos os

responsáveis vinculados a esta unidade gestora, em cada exercício, com as mesmas informações exigidas para os
responsáveis que formam o rol dos processos de contas dos gestores públicos.
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Assunto

05:

DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET DE DADOS PESSOAIS DE IDENTIFICAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO QUADRO
DE PESSOAL, DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO – PESSOA FÍSICA.
A unidade de auditoria interna, com o objetivo de aprimorar os procedimentos administrativos,
recomendou:
1)

Quando houver necessidade da disponibilização na INTERNET do número no Cadastro de Pessoas Físicas de

magistrados, servidores e colaboradores realize-se a descaracterização do número por meio da ocultação dos três
primeiros dígitos e dos dois dígitos verificadores, ou, alternativamente, se possível, utilize-se a matrícula funcional em
substituição ao número no CPF, como forma de resguardar a privacidade dos dados pessoais.

Natal/RN, JUNHO DE 2021.
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JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

INFORMAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0003011-37.2019.4.05.71002
Assunto: RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DO EXERCÍCIO 2020 - RAAAI/2020-JF/RN - ARTIGOS 103 E 104 DA RES-CJF-676/20

Exmo. Sr. Juiz Federal - Diretor do Foro,
Informo a conclusão do RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
referente ao exercício 2020, doravante denominado RAAAI-2020-JF/RN, documento que tem por objetivo dar
conhecimento acerca da forma de atuação da unidade de auditoria interna, o âmbito dos trabalhos envolvidos e,
principalmente, as contribuições à melhoria de desempenho da gestão.
Nos termos do art. 5º da RES-CJF-676/20, a unidade de auditoria interna da Justiça Federal/RN reportase:
a) Funcionalmente ao órgão colegiado competente do TRF5, mediante apresentação do relatório anual
das atividades exercidas.
b) Administrativamente ao Diretor do Foro.
Desta forma, submetemos a Vossa Excelência o RAAAI/2020-JF/RN (ID-SEI n. 2182202) para
apreciação, ressaltando que, nos termos do art. 104 da RES-CJF, esse relatório deverá ser encaminhado ao TRF5 para fins
de deliberação sobre a atuação da unidade de auditoria interna.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSE LUIZ DO REGO LOPES , SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em
29/06/2021, às 00:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA SOUSA MARIZ DE FARIA , SUPERVISOR(A)-ASSISTENTE,
em 29/06/2021, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2182206 e o código CRC
6B011EE9.
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JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

DESPACHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0003011-37.2019.4.05.71002
Assunto: RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DO EXERCÍCIO 2020 - RAAAI/2020-JF/RN - ARTIGOS 103 E 104 DA RES-CJF-676/20

Considerando os termos da INFORMAÇÃO da Seção de Auditoria Interna desta seccional (ID-SEI n.
2182206).
Considerando o disposto no art. 5º da RES-CJF-676/20, que trata do duplo reporte da unidade de
auditoria interna, sendo administrativamente a esta Direção do Foro e funcionalmente ao órgão
colegiado do TRF5.
Considerando o teor do RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA/2020
- RAAAI-2020-JF/RN (ID-SEI n. 2182202), documento que tem por objetivo dar conhecimento acerca
da forma de atuação da unidade de auditoria interna, o âmbito dos trabalhos envolvidos e,
principalmente, as contribuições à melhoria de desempenho da gestão.
AUTORIZO o encaminhamento do RAAAI/2020-JF/RN ao TRF5 para fins de deliberação sobre
a atuação da unidade de auditoria interna.
CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DIRETOR DO FORO, em
30/06/2021, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2182212 e o código CRC
0DA6C982.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

DESPACHO
Encaminhe-se o presente Relatório de Atividades de Auditoria Interna da Justiça Federal
da 5ª Região, referente ao exercício 2020, para conhecimento do Excelentíssimo Senhor Presidente desse
Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao mesmo tempo em que solicitamos inclusão em pauta
para apreciação pelo Conselho de Administração dessa Corte, em atendimento ao art. 4º, §§ 1º e 2º da
Resolução CNJ nº 318/2020, o qual estabelece:
Art. 4o A unidade de auditoria interna do órgão reportar-se-á: I – funcionalmente, ao
órgão colegiado competente do tribunal ou conselho, mediante apresentação de relatório anual das
atividades exercidas, observado o disposto no art. 5o , § 2o , desta Resolução; e II – administrativamente,
ao presidente do tribunal ou conselho. Art. 5o O reporte a que se refere o inciso I do artigo 4o tem o
objetivo de informar sobre a atuação da unidade de auditoria interna, devendo consignar no respectivo
relatório, pelo menos: I – o desempenho da unidade de auditoria interna em relação ao Plano Anual de
Auditoria, evidenciando: a) a relação entre o planejamento de auditoria e as auditorias efetivamente
realizadas, apontando o(s) motivo(s) que inviabilizou(aram) a execução da(s) auditoria(s); b) as
consultorias realizadas; e c) os principais resultados das avaliações. II – a declaração de manutenção da
independência durante a atividade de auditoria, avaliando se houve alguma restrição ao acesso completo
e livre a todo e qualquer documento, registro ou informação; e III – os principais riscos e fragilidades de
controle do tribunal ou conselho, incluindo riscos de fraude, e avaliação da governança institucional. §
1o A unidade de auditoria interna deverá encaminhar o relatório anual das atividades desempenhadas
no exercício anterior ao órgão colegiado competente do tribunal ou conselho até o final do mês de julho
de cada ano. § 2o O relatório anual das atividades deverá ser autuado e distribuído, no prazo máximo
de trinta dias, a contar da data do seu recebimento, para que o órgão colegiado competente do tribunal
ou conselho delibere sobre a atuação da unidade de auditoria interna. § 3o O relatório anual das
atividades deverá ser divulgado na internet, na página do tribunal ou conselho, até trinta dias após a
deliberação do órgão colegiado competente do tribunal ou conselho.
Documento assinado eletronicamente por SIDIA MARIA PORTO LIMA, DIRETOR(A) DE
SUBSECRETARIA, em 01/07/2021, às 20:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2189673 e o código CRC 02D6135B.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

DESPACHO
Distribua-se no Conselho de Administração.
Documento assinado eletronicamente por EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, PRESIDENTE,
em 02/07/2021, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2191661 e o código CRC 8F1BFB59.
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RELATÓRIO E VOTO

O Exmº. Sr. Desembargador Federal EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR (Presidente):
Apresento ao egrégio Conselho o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna da Justiça
Federal da 5ª Região, referente ao exercício 2020, em atendimento ao art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução CNJ nº
318/2020, que podem ser visualizados nos identificadores 2189620, 2189634, 2189642, 2189647, 2189653,
2189661 e 2189664.
Documento assinado eletronicamente por EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, PRESIDENTE,
em 15/07/2021, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2205509 e o código CRC E8FEA907.
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Certidão de Julgamento - 2210107
Processo:
0005275-65.2021.4.05.7000 - Relatório Anual de Atividades
Colegiado:
Conselho de Administração
Data da Sessão:
14/07/2021 09:00:00
Relator:
EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR
Dispositivo:
O Colegiado Conselho de Administração, por unanimidade, decidiu aprovar o relatório, nos termos do voto do
Relator e Presidente.

Presentes: Desembargador Federal EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, Relator e Presidente, Desembargador
Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Desembargador Federal PAULO MACHADO CORDEIRO,
Desembargador Federal CARLOS REBÊLO JÚNIOR, Desembargador Federal ALEXANDRE COSTA DE LUNA
FREIRE, Desembargador Federal ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO e Desembargador Federal
LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO.
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