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1. Introdução

Introdução

A Diretoria de Auditoria Interna do Tribunal Regional Federal da 5ª Região compõe
o Sistema de Auditoria Interna da Justiça Federal, 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 unidade de auditoria
interna tem seu propósito definido no art. 3º desse normativo.
A Resolução do CJF nº 309/2020 aprovou as diretrizes técnicas da auditoria.
Alguns objetos de exame de auditoria também foram estabelecidos no Estatuto da
Atividade da Auditoria Interna (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. Os auditores
devem seguir o Código de Ética do Auditor Interno (Resolução do CJF nº
653/2020), bem como cumprir as atribuições previstas no Manual de Atribuições
das unidades de auditoria interna da 5ª Região (Ato da Presidência do TRF5 nº
174/2022).
Além do Manual de Auditoria Interna da Justiça Federal da 5ª Região, as recentes
resoluções do CJF e CNJ (Resoluções nº 308/2020 e 309/2020) criaram e
alteraram procedimentos, estabelecendo impedimentos, finalidades e diversas
diretrizes importantes, como padronização procedimental, geram maior
independência e imparcialidade, estabelecem a Estrutura de Três Linhas de Defesa
e as diferenças conceituais entre controle interno e auditoria interna.
A Diretoria de Auditoria Interna do Tribunal Regional Federal da 5ª Região vem
atuando de forma a 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 de contas dos recursos públicos
utilizados.
Em razão da atual deficiência do número de servidores constantes do quadro de
pessoal da unidade, e da complexidade dos novos procedimentos exigidos pelos
órgãos de controle superiores, as equipes de auditoria interna da Justiça Federal da
5ª Região têm atuado de forma regional, o que contribui para melhor divisão de
tarefas, de acordo com a especialização e o profissionalismo necessários, em
conformidade com o Código de Ética e com as Normas (IPPF Norma 2060).
Vale destacar, por fim, que esse Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
(RAAAI) visa proporcionar, em obediência ao art. 5º da Resolução do CNJ nº
308/2020 (vide também Norma nº 2060 do IPPF) e ao Ato da Presidência do TRF5
nº 174/2022, a devida comunicação (reporte) dos resultados das atividades da
auditoria interna aos gestores 1.
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2. Cumprimento do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAAI) e a
Auditoria Anual de Contas Anuais
Em 2021, a auditoria interna não foi instada a emitir parecer consultivo (de que trata
o art. 5º, inciso I, da Resolução do CNJ nº 308/2020).
Em relação ao cumprimento do Plano Anual da Auditoria Interna previsto para o
exercício 2021 (PAAI/2021) foram realizados os seguintes procedimentos de
auditoria (vide art. 5º, inciso I, da Resolução do CNJ nº 308/2020) em 2021:

2.1 Processo SEI nº 0005390-86.2021.4.05.7000
Auditoria em Acessibilidade Digital pelo CNJ TRF5ª.

Auditoria Coordenada de

Em observância ao disposto no art. 30 da Resolução CNJ 309/2020 e no Plano
Anual de Auditoria PAAI de 2021, a Subsecretaria de Auditoria Interna realizou a
Auditoria em Acessibilidade Digital coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), cujo objetivo foi avaliar, no âmbito da Justiça Federal da 5ª Região, a
Acessibilidade do Poder Judiciário, especialmente em relação às medidas adotadas
para cumprimento das exigências da Lei n. 10.098/2000, do Decreto n. 5.296/2004,
da Resolução do CNJ n. 401/2020 e das normas técnicas da ABNT e e-MAG
aplicáveis, com realização prevista para o período de julho a setembro de 2021.
A auditoria contou com análise, sob o aspecto da acessibilidade, de links, layouts,
leitores de textos, leitores de gráficos, tipos de fontes, cores e contraste do portal
do TRF5 na internet; das políticas e diretrizes para promoção da acessibilidade em
atendimento às exigências da Resolução CNJ n. 401/2021; da aderência das ações
de TIC às políticas de acessibilidade instituídas; e da aderência dos procedimentos
internos do TRF5 às políticas de acessibilidade instituídas.
Após as análises, foi expedido o Relatório Final da Auditoria de Acessibilidade
Digital do TRF da 5ª Região, que apresentou as seguintes recomendações (Doc.
SEI nº 2361646) à Administração dessa Egrégia Corte:
Envide esforços no sentido de aprimorar os links e páginas da internet
vinculados ao Portal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a fim de
aumentar a qualidade dos mesmos e diminuir a quantidade de erros críticos;
Promova a disponibilização de intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais,
legenda, audiodescrição e comunicação em manifestações publicadas na
internet, no Portal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região;
ou similar, a fim de adequar o Portal do Tribunal Regional Federal aos preceitos
do e-MAG;
Para fins de aprimoramento da acessibilidade digital, em conformidade com os
preceitos do e-MAG, efetue a devida programação das imagens do Portal do
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Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a fim de que tais imagens possam
transmitir em áudio, por meio de sistemas como o NVDA, as suas próprias
descrições;
Para fins de aprimoramento da acessibilidade digital, em conformidade com os
preceitos do e-MAG, efetue a devida programação dos documentos para
download do Portal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a fim de que
suas imagens e textos possam transmitir-se em áudio, por meio de sistemas
como o NVDA, as suas próprias descrições;
Para fins de aprimoramento da acessibilidade digital, em conformidade com os
preceitos do e-MAG, efetue a devida programação das imagens inseridas nos
textos encontrados diretamente nos sítios (formato HTML) do Portal do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, a fim de que transmitam em áudio, por meio de
sistemas como o NVDA, as suas próprias descrições
Promova o contraste adequado das páginas do Portal do TRF5, a fim de
satisfazer o padrão do e-MAG, assim como o melhoramento da ferramenta de
alto contraste;
Para fins de aprimoramento da acessibilidade digital, promova a adequação das
ferramentas CAPTCHA nos sistemas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
aos padrões do e-MAG; e
Aprimore a estratégia do TRF da 5ª Região, e sua execução, a fim de constar
no planejamento estratégico do órgão as ações, avaliações de cumprimento e
metas anuais relacionadas à acessibilidade digital.
Em despacho (Doc. 2701182), de 06/05/2022, a Diretora Geral solicitou às
unidades responsáveis manifestação quanto às recomendações apresentadas pela
equipe de auditoria, dando o prazo com termo final em 02/06/2022.
As ações de monitoramento das providências adotadas pela Administração, com
relação às recomendações constantes do Relatório de Auditoria em Acessibilidade
Digital serão previstas no Plano Anual de Auditoria 2023, não obstante as análises
das medidas tomadas pela Administração possam ser objeto de avaliação ainda no
segundo semestre do corrente exercício.
2.2 Processo SEI nº 0006364-26.2021.4.05.7000 - Auditoria nas Contas Anuais Financeira Integrada com Conformidade Exercício 2021.
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
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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 Auditoria nas Contas Anuais Financeira Integrada
com Conformidade exercício 2021, envolveu servidores e análises contábeis dos
demonstrativos do TRF5 e Seções Judiciárias vinculadas. Ao final das análises, foi
emitida a seguinte proposta de encaminhamento.
Diante dos achados acima relacionados e das manifestações dos gestores, as
unidades de auditoria da JF5 recomendam:
a) A Realização mensal e tempestiva das apropriações (provisões) mensais dos
duodécimos das despesas de pessoal referentes à gratificação natalina (CC
21111.01.02) e férias (CC 21111.01.03), a pagar, aos magistrados e servidores,
ativos e inativos, e pensionistas estatutários, observando-se, desta forma, o regime
de competência no reconhecimento da despesa e na assunção de compromisso.
b) Providenciar a disponibilização pelo Sistema de Recursos Human os dos
relatórios devidos e necessários com os cálculos das provisões mensais, nos
termos da macrofunção SIAFI 021142 FOLHA DE PAGAMENTO.
c) Elaborar norma orientativa, ou revisar e atualizar a existente, com abrangência
em todas as unidades gestoras da JF5, estabelecendo as atribuições,
procedimentos e prazos a serem realizados e cumpridos mensalmente para fins de
cumprimento das determinações constantes na Macrofunção SIAFI 021142 Folh a
de Pagamento, adotando-se, desta forma, a padronização na execu ção das
atividades.
O cumprimento das recomendações acima relatadas facilitará os trabalhos das
unidades de orçamento e finanças, considerando-se que as contas anuais da JF5
decorrem dos fatos contábeis de 07 (sete) unidades gestoras, que, inobstante
serem independentes contabilmente, devem trabalhar de forma harmoniosa e
padronizada, com vistas a facilitar a efetivação da execução orçamentária e
financeira, demonstrando de forma fidedigna os valores devidos, conforme previsto
nas normas contábeis.
2.3 Processo SEI nº 0006364-26.2021.4.05.7000 Auditoria em Contratações na
área de Tecnologia da Informação
Trata-se da auditoria em gestão contratual, prevista no Plano Anual de Auditoria PAAI para o 2º semestre de 2021, conjuntamente com as Seções de Auditoria
Interna das Seções Judiciárias vinculadas. O objetivo foi verificar a existência e
eficácia dos controles internos administrativos dos gestores dos contratos de
serviços continuados como escopo.
Tribunal Regional Federal da 5ª Região

TRF5ª 090031.

R$ 23.565.638,35 no título Serviços Técnicos Profissionais - PJ
3.3.2.3.1.01.00.
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Descrição do Achado: Despesas reconhecidas incorretamente segundo o regime
de competência. ND 339040 e 449040.
Os comentários dos gestores do TRF5ª Região apresentam-se no volume III nas
informações Doc. Id. 2546612 e Doc. Id. 2546623.
Após análise, verificamos que, num primeiro momento, a Administração se
posicionou no sentido de realizar uma ação com, pelo menos, os 5 (cinco) con tratos
mais relevantes, a fim de avaliar a viabilidade da implantação do procedimento de
lançamento por competência mensal, relatando, a dificuldade decorrente do
pequeno prazo para fechamento do mês no SIAFI, cuja observância restrita traria
uma mudança de paradigma pela Administração, principalmente por depender da
ação dos fornecedores e prestadores de serviços, por eles terem a liberalidade da
emissão do documento de cobrança.
No entanto, por ocasião da apresentação da representação formal à Equipe de
Auditoria, foram relatadas ainda outras dificuldades para a realização do
procedimento de registro das despesas por competência no SIAFI, observadas
sobretudo nos contratos que envolvem prestação de serviço, face a complexidade
das atividades relacionadas à verificação do cumprimento com todas as exigências
contratuais e legais por parte da empresa, a fim de possibilitar o ateste da nota
fiscal pelos fiscais, em tempo hábil.
Na informação apresentada (T5-SOF Id. 2650960), concordamos que a natureza da
despesa 449040 (despesa de capital
investimentos) não faz parte quanto ao
reflexo patrimonial da execução da despesa orçamentária. Desta forma, o valor da
distorção foi de R$ 4.402.206,85.
Vale salientar que existe a distorção mensal do não registro de competência. No
entanto, a equipe de auditoria decidiu não modificar a opinião pelas dificuldades
relatadas e por não ser relevante a esse ponto.
Entendemos que, pela dificuldade de tempo suficiente para os lançamentos no
sistema devido à complexidade dos procedimentos a serem adotados previamente
à realização do registro, os atrasos na apresentação de documentos hábeis pelos
fornecedores e, uma vez que o sistema SIAFI não permite a retroação das datas de
fechamento, fica dificultado o registro da competência mensal no SIAFI.
Por oportuno, considerando haver a possibilidade de realização do reconhecimento
das despesas contratuais dos contratos que não exijam uma maior complexidade
de procedimentos para o pagamento, sugerimos que a Administração adote
mecanismos de reconhecimento da despesa no mês de sua competência quando
cabível no referido sistema, especialmente em relação ao mês de dezembro. No
mesmo sentido, vejam-se as fls. 07/08 do Relatório de Auditoria do CNJ nº
2021/001 (Processo do SEI nº 9907/2020).
Destaca-se o fato de essa auditoria interna já ter apresentado, nos autos do
Processo do SEI nº 0006364-26.2021.4.05.7000, o relatório de auditoria de contas
anuais referente ao exercício de 2021, em observância ao previsto no inciso IV, do
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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 84/2020- TCU, 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 Con tas da
União.
2.4. Processo SEI nº 0008859-43.2021.4.05.7000
Auditoria nas Contas de
Precatórios.
Diante da relevância financeira de Precatórios o TCU encaminhou junto ao Ofício
9/2021 o do Documento PT 600.1 Comunicação de Definição de Trabalho e da
Materialidade nº 2390468 , o qual apresenta as naturezas de despesas (ND)
significativas para a auditoria do grupo BGU. Tais naturezas de despesas fazem
parte do escopo do trabalho de auditoria das Demonstrações Con tábeis do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região e da conformidade das transações subjacentes.
Em razão da capacidade técnica e operacional serão analisadas as Naturezas de
Despesas 319091
Sentenças Judiciais
Precatório Ativo Civil; 319191
Sentenças Judiciais Obrigações Patronais de Precatórios e 339091 Sentenças
Judiciais Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento e Precatórios Judiciais de
Natureza Alimentícia.
Em face ao grande número de Precatórios a serem analisados, em pouco tempo
para análise, a fim de emissão do relatório preliminar e pela falta de conhecimento
técnico ao sistema Esparta a equipe de auditoria decidiu utilizar a Tabela Philips, a
qual fornecerá uma amostragem probabilística pela materialidade, a fim de se obter
informações sobre a totalidade informada.
Assim, o método de amostragem é utilizado pela Auditoria Interna para possibilitar
a realização de ações na qual o objeto alvo apresenta-se em grande quantidade
e/ou se distribui de maneira bastante pulverizada. Assim, o auditor interno, ao
recorrer a uma amostra, reduzirá a população a dimensões menores, sem perda
das características essenciais .
Considerando tratar-se de assunto eminentemente judicial, em que não restou à
Administração senão o dever do cumprimento da ordem do juízo da execução,
assim como a divergência entre a tabela do CNJ e alguns procedimento judiciais
não são causadas pela unidade auditada (questão já dirimida pela EC 113/2021) e,
por fim, o presente relatório referir-se apenas às contas financeiras da Unidade
Prestadora de Contas (UPC), verifica-se desnecessária a expedição de
recomendação quanto ao assunto tratado na análise da amostra da equipe de
auditoria.
Por todo o exposto, certificamos que, após as análises, realizamos a auditoria das
informações contábeis e da conformidade das transações subjacente das contas
especificadas (Doc. 2396296), conforme solicitado, e não identificamos distorções
ou não conformidade nas referidas contas.
2.5 Fiscalização dos Processos de reembolso dos requisitados
Esta ação foi substituída pela auditoria financeira integrada com conformidade, no
ciclo de despesas de pessoal, cujas recomendações integram o item 2.2 deste
relatório.
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3. Monitoramento de Recomendações e Fiscalização da Auditoria Interna
Em 2021, em razão da identificação de achados, a presente unidade de auditoria
interna 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) de suas recomendações:
3.1. Processo SEI nº 0013473-62.2019.4.05.7000 - Com relação a Auditoria de
Contas Anuais referente ao exercício de 2020 o Núcleo de Acompanhamento da
Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial desta SAI está realizando o
monitoramento quanto as recomendações.
3.1.1 Recomendar à Diretoria Geral deste TRF5 que diligencie junto a
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.
Os comentários dos gestores do TRF5ª Região apresentam-se no volume II na
manifestação Doc. Id. 2335743.
Após análise, verificamos através do balanço patrimonial e telas extraídas do SIAFI
do mês julho/2021, que os registros de amortização na conta contábil
1.2.4.8.1.01.00 (Ativo e BP) foram realizados.
3.1.2 Recomendar à Diretoria Geral que diligencie junto à Subsecretaria de
Tecnologia da Informação - STI, a fim de que realize os procedimentos necessários
com vistas a finalização da identificação dos softwares que estão sendo utilizados e
as correspondestes 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 referidos sistemas.
Os comentários dos gestores do TRF5ª Região apresentam-se no volume II na
manifestação Doc. Id. 2335743.
Após análise, verificamos que foi acrescentado ao sistema de controle patrimonial
do TRF5 (Geafin) as contas contábeis 12411.01.01 - software com vida útil definida
e 12411.02.01 software de vida útil indefinida, bem como os registros através dos
saldos nas respectivas contas, conforme Resumo Contábil Permanente do mês de
julho/2021 RMB.
Quanto à conciliação entre os saldos contábeis (SIAFI), tela demonstrativo contábil,
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do mês de agosto/21, e os saldos do Geafin, a fim de identificarmos os controles
dos bens, verificamos que os saldos não se apresentam conciliados. Saldo SIAFI
1.2.4.1.1.02.01 R$ 36.588.512,23. Saldo em 23/09/21
Saldo Geafin - 1.2.4.1.1.02.01 R$ 36.762.951,69. Saldo em 23/09/21.
Em 18/05/2022 foi encaminhado a Administração solicitação quanto
esclarecimentos à Administração se houve a conclusão dos trabalhos de ajustes ao
sistema conforme o previsto para abril de 2022, conforme informação T5-TISISADM id. 2689862 e quais as providências estão sendo adotadas quanto a
conciliação dos saldos entre o GEAFIN e o sistema SIAFI.
3.1.3 Recomendar à Diretoria Geral que diligencie junto a Subsecretaria de
Orçamento e Finanças - SOF que efetue o devido registro de conformidade de
Os comentários dos gestores do TRF5ª Região apresentam-se no volume II na
manifestação Doc. Id. 2335743.
Após análise, verificamos através da Portaria 65/2021 que foram designados
servidores titular e substituto para registrar a conformidade de gestão da UG:
090052, bem como verificamos a realização da conformidade de registro de gestão
na UG: 090052.
3.2 Processo SEI nº 0002508-20.2022.4.05.7000 - Auditoria em pagamento de
decisões judiciais com repercussão na folha
Trata-se de ação de monitoramento, item 5, do Plano Anual de Auditoria 2021
deste TRF5ª Região, pelo Núcleo de Auditoria e Prestação de Contas desta SAI,
quanto à recomendação:

da Resolução CJF n° 211/2012, seja juntado aos respectivos autos do processo
SEI decorrente do cumprimento de decisões judiciais com repercussões na folha de

Após análise, em razão de constatação de novos achados, esta Subsecretaria
expediu a seguinte recomendação:

de pagamento sejam instruídos com o espelho dos andamentos processuais,
mensalmente, até o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o banco de
dados deve ser atualizado mensalmente, em obediência à Resolução CJF

3.3 Processo SEI n° 0003040-91.2022.4.05.7000 - Auditoria em pagamento de
despesas de exercícios anteriores
Trata-se de ação de monitoramento, item 6, do Plano Anual de Auditoria 2021
deste TRF5ª Região, pelo Núcleo de Auditoria e Prestação de Contas desta SAI,
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quanto à recomendação:

101/2000, LRF, e Resolução CJF n° 224/2012 sejam dispostos de forma categórica

Após análise, em razão de constatação de novos achados, esta Subsecretaria
expediu a seguinte recomendação:

de Dívida de Exercícios Anteriores, capazes de garantir que a despesa
correspondente, quando se tratar de despesa continuada, seja paga
tempestivamente, no devido mês de competência, de modo a não garantir novos

3.4 Processo SEI n° 0009200-40.2019.4.05.7000 - Auditoria do CJF no TRF5 e
Seções Judiciárias de Pernambuco e Sergipe

Quanto ao monitoramento da Subsecretaria de Auditoria Interna do TRF da 5ª
Região, a pedido da Equipe de Auditoria do CJF, informamos que procedemos a
inspeções físicas, análise documental, conferência de cálculo sobre os objetos das
recomendações do CJF ainda não atendidas. Seguem os seguintes achados do
CJF com as respectivas análises da SAI/TRF5:
3.4.1 Exercício indevido de atividades típicas de gestão pela unidade de controle
interno.
Após análise, a equipe de auditoria considerou a recomendação atendida.
3.4.2 Ausência de designação e exercício das funções de supervisor, líder e demais
membros da equipe de auditoria.
Após análise, a SAI considerou que as recomendações estão pendentes de
atendimento pelas Seções Judiciárias de Pernambuco e Sergipe.

3.4.3 Ausência de formalização da inclusão do órgão participante no registro de
preços.
No que tange à inclusão de outros órgãos participantes nas Atas de Registro de
Preços do TRF5, nos processos de formação de Ata de Registro de Preços
analisados foram verificadas as devidas formalizações de suas inclusões. Após
análises, a SAI considerou a recomendação atendida.
Quanto à participação do TRF5 em Atas de Registro de Preços de Outros Órgãos,
não constam, de forma clara e completa, comprovantes da formalização da
inclusão do TRF5 nas Atas dos outros órgãos, nos PAs correspondentes do
Tribunal. Após análises, a SAI considerou a recomendação não atendida.
3.4.4 Deficiente demonstração de vantajosidade da adesão a ARP.
Encontram-se nos autos dos processos de Adesões às ARPs de outros órgãos,

Relatório (2817716)

SEI 0006033-10.2022.4.05.7000 / pg. 14

desde do exercício de 2020, Planilhas de Mapa Comparativo de Preços, Relatórios
de Pesquisas de Preços, e Pesquisas de Preços diversas, embora não de forma
padronizada e completa (além de propostas de preços de empresas, preços
efetivamente contratados por outros órgãos, ou, alternativamente, justificativa da
inviabilidade de tal procedimento). Após análises, a SAI considerou a
recomendação parcialmente atendida.

3.4.5 Ausência de justificativa para a não-utilização do SRP.
Desde o exercício de 2020 até o atual, o TRF5 realizou cerca de 32 pertinentes
contratações próprias pelo regime do Sistema de Registro de Preços. Não foram
detectadas compras fora do SRP que demandassem contratações frequentes e/ou
impossíveis de definir previamente o quantitativo. Não foram consideradas
licitações fracassadas e desertas. Após análises, a SAI considerou a
recomendação atendida.

3.4.6 Ausência de justificativa dos quantitativos demandados como órgão
participante de ARP.
Todos os processos analisados (10) continham justificativa da contratação e
número de quantitativo a ser adquirido. Entretanto, dentre os processos analisados,
07 não demonstraram justificativa suficiente e adequada para a exata quantidade
de bens e serviços demandados. Consideramos como recomendação não
atendida. Após análises, a SAI considerou a recomendação atendida.

3.4.7 Ausência de estudos técnicos preliminares.
Existência de Estudos Técnicos Preliminares nos processos de licitação dos
exercícios 2020 a 2021. Após análises, a SAI considerou a recomendação
atendida.
3.4.8 Ausência de Plano de Contratações.
Foi elaborado em sua completude o Plano Anual de Contratações 2021, seguido do
seu Calendário de Contratações e Calendário de Renovações. Após análises, a SAI
considerou a recomendação atendida a partir do exercício de 2021.
3.4.9 Ausência de número na Certidão de Tempo de Contribuição.
Após análises, a SAI considerou a recomendação atendida.
3.4.10 Não adoção do texto da certificação na Certidão de Tempo de Contribuição,
conforme o modelo estabelecido na Resolução CJF 190/2012.
Após análises, a SAI considerou a recomendação atendida.
3.4.11 Cópia da declaração de imposto de renda com acesso público.
Após análises, a SAI considerou a recomendação atendida.
3.4.12 Ausência de comunicação entre o Tribunal e o órgão emitente da CTC
quanto à sua utilização para fins de aposentadoria.
Após análises, a SAI considerou a recomendação atendida.
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3.4.13 Assinatura de abono provisório (Título de Remuneração de Inatividade) pelo
Diretor da Subsecretaria de Pessoal, cuja competência é do ordenador de
despesas.
Após análises, a SAI considerou a recomendação aten dida.
3.4.14 Ausência de requerimento de cancelamento ou licença da inscrição na OAB.
Após análises, a SAI considerou a recomendação atendida.
3.4.15 Pagamento de adicional de insalubridade para servidora em regime de
teletrabalho.
Após análises, a SAI considerou a recomendação em atendimento (pendência de
desconto da 2ª parcela no contracheque de maio), quanto à servidora xxxxxx.
Tendo em vista que a Subsecretaria de Pessoal ainda deve se pronunciar quanto à
não autorização pela servidora ******** do desconto em folha, a SAI considerou a
recomendação pendente de atendimento.
3.4.16 Pagamento de adicional de insalubridade em valor superior ao permitido
para servidora requisitada.
Após análises, a SAI considerou a recomendação atendida.
3.4.17 Ausência de comprovação de exercício de cargo em comissão ou função de
confiança para servidor cedido.
Após análises, a SAI considerou a recomendação atendida.
3.4.18 Não foi localizado reembolso da remuneração de servidores cedidos para
estado e município.
Após análises, a SAI considerou a recomendação pendente de atendimento quanto
ao servidor matrícula T5xxx, e atendida quanto ao reembolso do servidor *****
********.
3.4.19 Alto consumo de garrafas plásticas de água mineral.
De acordo com a 1ª Edição revisada do PLS: "média de consumo, a partir dos anos
em que foi levantado o diagnóstico, é de 11403. Conforme meta estabelecida, a
perspectiva era manter essa média até 2020. No entanto, o Tribunal conseguiu, em
2018, um resultado expressivo, com a redução desse consumo. Para 2020, esperase manter os níveis de consumo na média de 2018-2019." Portanto, o TRF5 revisou
os dados do PLS. Além disso, verifica-se gradual e significativa qu eda de consumo
de garrafas plásticas de água mineral 500ml nos anos 2018 e 2019. Após análises,
a SAI considerou a recomendação atendida.

3.4.20 Não redução do consumo de copos plásticos descartáveis de 50ml.
Análise da Subsecretaria de Auditoria Interna TRF5: Embora no exercício de 2017
houve um aumento no gasto com aquisição de copos 50ml em relação ao exercício
anterior, a partir do exercício de 2018, não mais foram adquiridos tais materiais,
ocorrendo gradual redução do consumo de copos plásticos descartáveis de 50ml.
RECOMENDAÇÃO ATENDIDA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2018.

3.4.21 Ausência de monitoramento do consumo de materiais plásticos.
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Além da 1ª Edição Revisada do Plano de Logística Sustentável PLS TRF5 - 2020,
o TRF5 publicou Indicadores de Desempenho Socioambiental Metas 2021 (ver PA
0007663-72.2020.4.05.7000) - Relatório Resultados das Metas PLS 2021 JF5 (Doc.
2612060), assim como há um Inventário de Bens e Materiais Adquiridos com
Critério de Sustentabilidade PLS 2021-2023. Evidencia-se um esforço da
Administração no monitoramento do consumo de materiais plásticos, dentre outros
materiais. Após análises, a SAI considerou a recomendação aten dida.

3.4.22 Ausência de revisão periódica das metas do PLS.
Além da 1ª Edição Revisada do Plano de Logística Sustentável PLS TRF5 - 2020,
o TRF5 publicou Indicadores de Desempenho Socioambiental Metas 2021 (ver PA
0007663-72.2020.4.05.7000) - Relatório Resultados das Metas PLS 2021 JF5 (Doc.
2612060), além de haver um Inventário de Bens e Materiais Adquiridos com Critério
de Sustentabilidade PLS 2021-2023. Evidencia-se um esforço da Administração n a
revisão periódica das metas do PLS. Após análises, a SAI considerou a
recomendação atendida.

3.4.23 Incongruências de dados entre PLS e Relatórios de Desempenho 2017 e
2018.
O Plano de Logística Sustentável sofreu uma revisão 2020 que corrigiu as
incongruências de dados entre o PLS e os Relatórios de Desempenho 2017 e
2018. Após análises, a SAI considerou a recomendação atendida.

3.4.24 Imprecisão no sistema de aferição de impressões.
O processo de outsourcing vem gradativamente sendo implantado no TRF5 devido
à Pandemia do COVID-19 (isso foi verificado junto ao atendimento Informática e ao
Sistema de Gestão de Contratos). Esse processo acarretará controle mais eficaz
sobre a quantidade de páginas impressas por equipamento e por usuário. Após
análises, a SAI considerou a recomendação parcialmente atendida.
Em resposta ao quadro de monitoramento da Subsecretaria de Auditoria Interna,
quanto às recomendações não atendidas ou parcialmente atendidas, a
Administração desta Egrégia Corte apresentou um compilado das justificativas no
Despacho 2739639 do PA nº 0009200-40.2019.4.05.7000.
O processo em referência foi destinado à Equipe de Auditoria do CJF para as
devidas análises, ainda permanecen do, não obstante, em acompanhamento
especial da SAI/TRF5 (Despachos 2760697 e 2772201).

3.5 Processo SEI n° nº 0013473-62.2019.4.05.7000 - Auditoria conjunta do CJF de
governança em gestão de pessoas baseada em riscos
Trata-se de ação de monitoramento, item 8, do Plano Anual de Auditoria 2021
deste TRF5ª Região, pelo Núcleo de Auditoria e Prestação de Contas desta SAI,
quanto às recomendações expedidas nos autos do Processo SEI 000953792.2020.4.05.7000. Examinando os referidos autos, verificou-se o encaminhamento

Relatório (2817716)

SEI 0006033-10.2022.4.05.7000 / pg. 17

dos planos de ação elaborados pelo TRF5 e Seções Judiciárias vinculadas, de
modo tempestivo. No entanto, há desdobramentos a partir da instituição do Plano
Estratégico de Gestão de Pessoas da Justiça Federal que estão em curso. Du rante
a elaboração deste Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, existe uma
auditoria em curso do Conselho da Justiça Federal, que está, entre outros escopos,
realizando esse monitoramento.
3.6. Processo SEI nº 0003172-22.2020.4.05.7000 - Auditoria de Conformidade Rol de Responsáveis das Seccionais (CE, RN, PB, PE, AL e SE).
Trata-se da ação de monitoramento/acompanhamento/Fiscalização, item 10, do
Plano Anual de Auditoria 2021 deste TRF5ª Região, pelo Núcleo de
Acompanhamento da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial desta SAI
referente aos usuários cadastradores das Seccionais.
Em 03/12/2021 foi constatado através do SIAFI em confronto com o Ato 64/2021
(Ato de designação para o exercício das funções de Diretor do Foro, Vice-Diretor do
Foro e Diretor de Subseção Judiciária da Justiça Federal de 1º Grau da 5ª Região,
no período de 01/04/2021 a 31/03/2023) da Presidência deste Egrégio que os
agentes responsáveis (Diretor do Foro e o vice-Diretor do Foro) das SJRN e SJPE
encontravam-se desatualizados no SIAFI. Após diligências realizadas as
respectivas Seccionais, constatamos que os agentes responsáveis foram
atualizados, conforme documento extraído do SIAFI.
3.7. Processo SEI nº 0009424-41.2020.4.05.7000 - Auditoria de Conformidade
usuários e Cadastradores das Seccionais (CE, RN, PB, PE, AL e SE).
Trata-se da ação de monitoramento/acompanhamento/Fiscalização, item 11, do
Plano Anual de Auditoria 2021 deste TRF5ª Região, pelo Núcleo de
Acompanhamento da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial desta SAI
referente aos usuários cadastradores das Seccionais. Foi verificado que servidores
das Seções de Auditoria das respectivas Seções Judiciárias estavam realizando
atividades de cadastramento de servidores no sistema SIASG e SIAFI.
stiça Federal
da 5ª Região, aprovado pela Resolução do Pleno do TRF5 n° 01/2020, de 15 de
janeiro de 2020 instrui no sentido de que a unidade de auditoria interna deve se
abster de exercer atividades próprias e típicas de gestão, tais como a realização de
cadastramento ou atualização de servidores nos sistemas informatizados
SENHAREDE, SIASG, SIAFI, SERPRO e SICAF, essas atividades não mais
poderão ser realizadas pelas unidades de auditoria interna, nos casos em que
faziam parte da rotina de trabalho. Diante disto, realizamos o monitoramento no
sentido que verificar se ainda existem servidores das Seções de Auditoria das
respectivas Seccionais como cadastradores nos sistemas informatizados SENHAREDE, SIASG, SIAFI, SERPRO e SICAF.
Em 06/12/2021, verificamos que os servidores das Seções de Auditoria Interna das
Seccionais (CE, RN, PB, PE, AL e SE) não estão na função de cadastradores,
conforme documento extraído do SIAFI.
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3.8. Processo SEI nº 0003910-10.2020.4.05.7000 - Auditoria nos Controles
Internos Relacionados à Aquisição de Passagens Aéreas.
Prevista para o 1º semestre de 2021, pelo Núcleo de Acompanhamento da Gestão
Orçamentária, Financeira e Patrimonial desta SAI a auditoria em passagens aéreas
teve como objetivo verificar a eficácia dos controles internos relativos à
aquisição/destinação de passagens aéreas, com escopo nos contratos e ordens de
pagamento. Foi realizada pelo Núcleo de Acompanhamento da Gestão
Orçamentária, Financeira e patrimonial. Como proposta de encaminhamento foi
recomendado à Administração:
3.8.1 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;
Após análise, a equipe de auditoria considerou a recomendação atendida.
3.8.2. 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 o respectivo Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna
de 2020 (2189620) SEI 0005275-65.2021.4.05.7000 / pg. 8 contratações
(Resolução CJF nº 701/2021);
Após análise, a equipe de auditoria considerou a recomendação atendida.
3.8.3. 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.
Após análise, a equipe de auditoria considerou a recomendação atendida.
3.8.4. 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;
Após análise, a equipe de auditoria considerou a ação de monitoramento atendida.
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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.
Após análise, a equipe de auditoria considerou a ação de monitoramento atendida.
3.9. Processo SEI nº 0003912-77.2020.4.05.7000 - Avaliação dos Controles
internos às Alterações Contratuais nos Contratos de Serviços e Mão de Obra
Prevista no 1º semestre de 2021 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.
Trata-se da ação de monitoramento/acompanhamento, item 13, do Plano Anual de
Auditoria, com relação as recomendações expedidas no Relatório Final de Auditoria
Id.1891490, conforme as recomendações abaixo:
3.9.1. 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 as
renovações contratuais, a fim de prevenir descontinuidade dos serviços,
contratações emergenciais ou sem o planejamento adequado.
Os comentários dos gestores do TRF5ª Região apresentam-se no volume II na
manifestação Doc. Id. 2335743.
Após análise, verificamos que o Ato da Presidência nº 408, de 17 de setembro de
2009 foi atualizado, através do Ato da Presidência nº 218/2021 e a Instrução
Normativa da DG nº 03/202. Quanto aos prazos de renovações contratuais,
acatamos as providências adotadas pela Administração, uma vez que verificamos
que as Unidades Técnicas (SIAP, NAS, NGP) tomaram ciência quanto a
recomendação e estão realizando os controles, no que diz respeito aos prazos para
as providências relacionadas às renovações contratuais, a fim de prevenir
descontinuidade dos serviços, contratações emergenciais ou sem o planejamento
adequado.
3.9.2. 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 a Administração, 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*.
Os comentários dos gestores do TRF5ª Região apresentam-se no volume II na
manifestação Doc. Id. 2335743.
Após análise, acatamos as justificativas apresentadas e providências adotadas pela
Secretaria Administrativa, uma vez que a Seção de Contratos, juntamente com os
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gestores, está realizando através de planilha, os controles quanto ao prazo de
comunicação com as empresas 90 dias de antecedência do encerramento
contratual. A implementação das ações voltadas ao atendimento dessa
recomendação será monitorada por esta SAI, e poderá ser objeto de futura
auditoria.
3.9.3. No esteio dos trabalhos de gestão de risco da STI, seja realizada análise
prévia de risco dos processos de trabalho voltados a prorrogação/aditamento
contratual, através do Setor de Contratações da Secretaria Administrativa;
Os comentários dos gestores do TRF5ª Região apresentam-se no volume II na
manifestação Doc. Id. 2335743.
Após análise, acatamos as justificativas apresentadas e providências adotadas pela
Secretaria Administrativa, uma vez que a Seção de Contratos informa que a juntada
dos Mapas de Riscos nas prorrogações de serviços de Tecn ologia da Informação,
está sendo realizada pelos gestores dos contratos da STI através dos PA 0004616Renovação Contrato nº 33/2019 de TI Análise de Risco
56.2021.4.05.7000
(Doc. SEI nº 2156057) e PA 0004250-17.2021.4.05.7000 Renovação Contrato nº
27/2020 de TI Análise de Risco ( Doc. SEI nº 2138414). A implementação das
ações voltadas ao atendimento dessa recomendação será monitorada por esta SAI,
e poderá ser objeto de futura auditoria.
3.9.4. 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.
Os comentários dos gestores do TRF5ª Região apresentam-se no volume II na
manifestação Doc. Id. 2335743.
Após análise, acatamos a providência adotada pela Secretaria Administrativa, uma
vez que a Administração está identificando o Setor responsável/executor por meio
de informações/despachos/registros, através do PA 0003273-25.2021.4.05.7000 Análise das Planilhas (Despacho nº 2228025) e PA 0007918- 30.2020.4.05.7000
Análise das Planilhas (Informação nº 1982945 e Parecer Técnico nº 2039331)
3.10. Processo SEI nº 0010813-95.2019.4.05.7000 - Auditoria Operacional
DATACENTER.
Trata-se da ação de monitoramento/acompanhamento, item 15, do Plano Anual de
Auditoria 2021, pelo Núcleo de Acompanhamento da Gestão Orçamentária,
Financeira e Patrimonial desta SAI, com relação a apresentação da revisão do
plano de transferência de conhecimento, conforme con sta no item 24 do Termo de
Referência, do Contrato 09/2019, abaixo transcrito:
Após análise, considerando que a Administração realizou o 4º Termo Aditivo com a
empresa CONTRATANTE, em 09/02/2022, prorrogando o prazo de vigência por
mais 12 (doze) meses - 20/03/2022 até 19/03/2023, com fundamento no art. 57,
inciso II, da Lei 8.666/93, com publicação no DOU, em 10/02/2022, Seção 3, página
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140, informamos que concluímos este processo nesta Subsecretaria de Auditoria
Interna com relação a implementação da revisão do plano de transferência na
observância ao item 24 do Termo de Referência, sem prejuízo do seu
desarquivamento, caso seja objeto de futura auditoria.
3.11 Processo SEI nº 0003794-38.2019.4.05.7000 - Plano de Trabalho Resolução CNJ 211/2015, previsto no art.º. 29.
Trata-se da ação de monitoramento/acompanhamento, item 16, do Plano Anual de
Auditoria 2021, pelo Núcleo de Acompanhamento da Gestão Orçamentária,
Financeira e Patrimonial desta SAI, com relação a avaliação o sistema de
governança e gestão de tecnologia da informação e comunicação.
Em 20/04/2022 a STI juntamente com Núcleo de Desenvolvimento de Recursos
Humanos e a Subsecretaria de Pessoal informaram que:

-se que os esforços desta Corte no incremento de sua força de trabalho
de TIC ganham especial contorno em um contexto de severas restrições
orçamentárias para provimento de cargos, desde a vigência da Emenda
Constitucional nº 95/2016, a partir da qual não houve perspectiva de criação de
novos cargos efetivos para a Justiça Federal da 5ª Região, bem como que,
anualmente, esta Corte tem conseguido realizar somente o provimento de alguns
cargos vagos existentes da Região (os quais, hoje, somam mais de 110), mediante
a utilização de autorizações de provimento descentralizadas pelo e. Conselho da
Justiça Federal.
Destaca-se, também, que objetivando a melhoria dos serviços da Subsecretaria de
Tecnologia da Informação desta Corte, houve uma grande reestruturação naquela
unidade no ano de 2020, por meio da Resolução Pleno nº 10/2020 (doc. 2683597),
da qual resultou, inclusive, o acréscimo de 5 (cinco) funções comissionadas à
estrutura da STI.
Salienta-se, ainda, que se encontra em estudo a elaboração de ato normativo com
a definição de critérios para lotação de servidores no âmbito do Tribunal, com
diretrizes específicas relativamente aos servidores da área de TIC.
Verifica-se, por fim, que a Resolução CNJ nº 211/2015 foi revogada pela Resolução
CNJ nº 370/2021, de forma que a Subsecretaria de Pessoal, o Núcleo de
Desenvolvimento de Recursos Humanos e a Subsecretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal entendem não ser mais necessária a instituição de
política de gestão de pessoas específica para a área de TIC, tendo em vista estar
em curso, no âmbito do Conselho da Justiça Federal, a elaboração da Política de
Gestão de Pessoas à Justiça Federal, a qual poderá contemplar diretrizes
específica para aquela área, bem como haver a possibilidade de integração dessas
diretrizes com o Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas da Justiça
Federal da 5ª Região (ora em elaboração pela Assessoria de Planejamento
Estratégico deste Tribunal, em parceria com a Subsecretaria de Pessoal),
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Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, verificamos que foi atendida, uma vez que a STI, o Núcleo
de Desenvolvimento de Recursos Humanos e a Subsecretaria de Pessoal informam
que a estrutura organizacional atual atende o estabelecido na Resolução 370/2021.
3.12 Processo SEI nº 0007712-50.2019.4.05.7000 - Auditoria CNJ - Inspeção no
TRF5ª.
Trata-se da ação de monitoramento/acompanhamento, item 09, do Plano Anual de
Auditoria 2021, pelo Núcleo de Acompanhamento da Gestão Orçamentária,
Financeira e Patrimonial desta SAI, com relação com relação as recomedações
expedidas pelo CNJ:
3.12.1. Excluir, no prazo de 15 dias, a permissão de administrador do módulo de
processamento da folha de pagamento no Sistema SARH todos os servidores que
não estão lotados na Divisão da Folha de Pagamento, encaminhando em seguida à
Corregedoria Nacional cópia da relação dos servidores com permissão de acesso,
detalhando a lotação dos servidores e a razão pela qual foi mantido o acesso.
Após análises, a SAI considerou que a determinação foi atendida.
3.12.2. Manter os esforços de construir painéis de BI acessíveis para as unidades
judiciárias permitindo que as atividades de gestão sejam executadas a partir de
informações coletadas diretamente pelos gestores.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos à Administração informações se houve
construção de painéis de BI acessíveis para as unidades judiciárias permitindo qu e
as atividades de gestão fossem executadas a partir de informações coletadas
diretamente pelos gestores.
Em 24/05/2022 a Divisão de Gestão estratégica e Governança se manifestou
através do Despacho Id.2765526 - T5 DG - GESTAOEST informando que:

a coleta de informações diretamente pelos gestores. São eles:
·Relatórios de Inspeção; ·Módulo de Produtividade; ·Justiça em Números; ·Metas;

Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela Divisão de Gestão
Estratégica e Governança diante da recomendação do CNJ, verificamos que foi
atendida, uma vez que a mesma informa a existencia de painies de BI e que foram
verificados.

3.12.3. Promover o incentivo da utilização dos painéis de BI para gestão de metas
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do CNJ e dos acervos das unidades.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos à Administração informações se houve
incentivo da utilização dos painéis de BI para gestão de metas do CNJ e dos
acervos das Unidades.
Em 24/05/2022 a Divisão de Gestão estratégica e Governança se manifestou
através do Despacho Id.2765526 - T5 DG - GESTAOEST informando que:
Com o propósito de incentivar a utilização dos painéis de BI para a gestão de
metas do CNJ e dos acervos das Unidades:
Foi ministrado um treinamento para as Seções Judiciárias, com o objetivo de
capacitar os servidores e terceirizados na utilização dos painéis de Gestão na
Ponta dos Dedos, Relatórios de Inspeção, Módulo de Produtividade, Meta,
Teletrabalho e Atuação na Pandemia;
Durante as reuniões realizadas pela Secretaria Judiciária com a participação de
representantes dos gabinetes para tratar de assuntos como inspeção e metas do
CNJ, os painéis do BI foram demonstrados e foi enfatizada a importância da
utilização dos mes
Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela Divisão de Gestão
Estratégica e Governança diante da recomendação do CNJ, verificamos que foi
atendida, uma vez que a mesma informa que foi ministrado um treinamento e
reuniões para utilização dos painés de BI tanto com as Seções Judiciárias e com
representantes dos gabinetes.
3.12.4

.

A SAI verificou em 11/04/2022 que consta nos presentes autos Processo SEI nº
0007712-50.2019.4.05.7000 (Inspeção do CNJ) o processo vinculado nº 001132748.2019.4.05.7000 (Treinamento no Sistema Busines Intelligence), no entanto
devido a prevenção ao Covid através do Ato 104/2020 da Presidência o curso ficou
suspenso por tempo indeterminado.
Diante deste fato, solicitamos à Administração esclarecimentos se ocorreu
treinamento do curso BI destinados aos servidores do gabinete.
Em 24/05/2022 a Divisão de Gestão estratégica e Governança se manifestou
através do Despacho Id.2765526 - T5 DG - GESTAOEST informando que
representantes dos gabinetes para tratar de assuntos como inspeção e metas do
CNJ, os painéis do BI foram demonstrados e esclarecidas dúvidas sobre a
utilização dos mesmos.
O

treinamento

previsto

para
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Considerando os esclarecimentos prestados pela Divisão de Gestão Estratégica e
Governança diante da recomendação do CNJ, verificamos que não foi atendida,
uma vez que as ações de treinamento ficaram interrompidas diante da pandemia da
COVID-19.
Diante deste fato, após análise esta Subsecretaria de Auditoria Interna irá realizar o
monitoriamento desta recomendação em tempo oportuno.
3.12.5. Indicar servidor com especialidade em tecnologia da informação para
trabalhar na Subsecretaria de Controle Interno.
Recomendação não atendida.
3.12.6. Manter o desenvolvimento do painel de BI de gestão administrativa,
utilizando-o para controle e planejamento.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos a Administração informações acerca do
desenvolvimento do painel do BI da gestão administrativa a fim de controle e
planejamento.
Em 24/05/2022 a Divisão de Gestão estratégica e Governança se manifestou
através do Despacho Id.2765526 - T5 DG - GESTAOEST informando que:
planejamento
financeiro. São eles:
·Monitoramento do Teto de Gastos (Centros de Custos); ·Monitoramento do Teto
de Gastos
Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela Divisão de Gestão
Estratégica e Governança diante da recomendação do CNJ, verificamos que foi
atendida, uma vez que a mesma informa a existencia de desenvolvimento de
painies de BI para gestão aadministrativa e planejamento financeiro, os quias
foram verificados.

3.12.7. Apresentar, em 60 dias, modificação no processo de trabalho de criação de
painéis gerenciais para inclusão da validação pelo demandante dos resultados
finais apresentados.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos à Administração informações acerca da
formalização por meio de Ato do Tribunal que determine a sua adoção em toda a
Região quanto a criação de painéis gerenciais para inclusão da validação pelo
demandante dos resultados finais apresentados.
Em 24/05/2022 a Divisão de Gestão estratégica e Governança se manifestou
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através do Despacho Id.2765526 - T5

DG - GESTAOEST informando que:

Eletrônico de 04/03/2021, o Ato nº 54/2021, que instituiu o
Portal Business Intelligence (BI) como sistema de informações processuais e
administrativas de dados no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e
Seções Judiciárias vinculadas. O Capítulo IV define como deve ser efetuada a
validação dos painéis:
CAPÍTULO IV
DA
VALIDAÇÃO
DO
PAINEL
Art. 10º A validação das informações dos painéis poderá ser feita pelos diversos
setores do Tribunal ou das Seções Judiciárias a ele vinculadas.
§ 1º Para a validação de cada informação, deve-se considerar a regra de negócio
definida.
§ 2º Caso seja identificada alguma inconsistência, faz-se necessário que o
responsável pela validação não apenas indique a divergência quanto ao
quantitativo numérico, mas mencione quais informações devem ser exibidas ou não
nos
painéis
e
o
motivo.
§ 3º O resultado da validação deverá ser enviado para a Comissão Permanente do
BI para os devidos ajustes e/ou encaminhamento ao setor do Tribunal ou da Seção
Judiciária responsável p
Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela Divisão de Gestão
Estratégica e Governança diante da recomendação do CNJ, verificamos que foi
atendida, uma vez que foi publicado o Ato nº 54/2021.
3.12.8. Apresentar, no prazo de 30 dias, cronograma do projeto de implantação do
PJe, que contenha detalhadamente as ações a serem realizadas, com publicação
no site do Tribunal, de forma a possibilitar o acompanhamento da Corregedoria,
mesmo que através de usuário e senha.
Após análise, considerando que as providências adotadas diante da recomendação
do CNJ, em prazo tempestivo, constatamos que a determinação foi atendida. T5-SJ
Id. 1228703
3.12.9 Apresentar em até 30 dias cronograma para revisão dos registros das
tabelas processuais unificadas, em especial no que se refere aos movimentos que
envolvem o complemento #{nome_da_parte}
Após análise, considerando os esclarecimentos realizados diante da recomendação
do CNJ, constatamos que a recomendação foi atendida. T5 - SJ Id. 1228703
3.12.10. Apresentar em até 30 dias cronograma para que se crie funcionalidade no
sistema que criptografe/ofusque os dados dos documentos enquanto não são
públicos, impossibilitando qualquer forma de leitura que não seja através do
sistema.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos à Administração informações acerca da
formalização da contratação da empresa para condução para prover
sustentação/evolução do sistema que criptografe/ofusque os dados dos
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documentos enquanto não são públicos, impossibilitando qualquer forma de leitu ra
que não seja através de sistema, uma vez que a TI não dispõe de quadro
suficiente.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:

TI

Região e que, por
decisão estratégica do Tribunal, está em fase de substituição pela sua versão
nacional mantida pelo CNJ e demais Tribunais do país, incluindo o próprio TRF5.
Neste sentido, os investimentos necessários para a evolução tecnológica e
arquitetural da versão regional tem sido canalizados para preparar e prover a
versão nacional com as facilidades e automações ainda não existentes, haja vista
que do ponto de vista estritamente técnico, o CNJ já empreendeu as mudanças
que, a princípio, atenderiam ao TRF5. Considerando o momento supracitado e que
a implementação de uma camada de encriptação e desencriptação dos
documentos armazenados em banco de dados afeta a arquitetura concebida para a
solução atual, com consequência na performance de todas as rotinas que operam
com documentos, ainda que apenas para consultas, entende-se que uma mudança
dessa magnitude e com essa criticidade requer uma análise técnica abrangendo
diferentes alternativas a partir de benchmarks comparativos, considerando não
apenas os testes funcionais, mas principalmente testes de carga que evidenciem o
desempenho em ambiente que simule o seu uso em produção. Diante da diretriz do
Tribunal para que se concentre os esforços da empresa responsável pelo PJe nas
atividades de substituição dos demais sistemas pelo PJe nacional do CNJ,
aguarda-se orientação quanto as iniciativas em andamento que devam ser
pausadas ou não iniciadas para que se planeje o atendimento da presente

Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação não foi atendida.
3.12.11. Realizar em até 60 dias estudo sobre nova estruturação para a unidade de
tecnologia visando compatibilização com as definições da Resolução 211/CNJ.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos informações a STI juntamente com a
Administração do cumprimento da Resolução 211/CNJ.
Com relação a esta recomendação a Subsecretaria de Auditoria Interna fez
abertura do Processo SEI nº 0003794-38.2019.4.05.7000 o qual a Administração
está sendo demandada para cumprimento da atual Resolução quanto a
implantação. Id T5-DG 2653291.
Comunicamos que a atual Resolução que trata deste assunto é a Resolução
370/2021 do CNJ. Constamos que a recomendação não foi atendida.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
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TI

informando que:
principais estabelecidos na Res. CNJ 370/2021 (que substituiu a Res. 211/2015),
que
são:
IGovernança
e
Gestão
de
TIC;
IISegurança
da
Informação
e
Proteção
de
Dados;
IIIDesenvolvimento
de
Soluções
e
Aplicações;
IV- Infraestrutura e Serviços.
Adicionalmente, informamos que foi realizada adequação da estrutura
organizacional da STI conforme Resolução Pleno nº 10, de 26/08/2020, e que se
encontra em fase inicial de estudos nova proposta de adequação, com base nos
serviços fornecidos, competências, processos de trabalho vinculados a cada

Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, verificamos que foi atendida, uma vez que a STI informa
que a estrutura organizacional atual atende o estabelecido na Resolução
370/2021.
3.12.12. Realizar estudo para utilização de PaaS, HaaS ou SaaS para eliminar a

Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos a Administração, através da STI junte
o em que se está juntando os 02 (dois)
Datacenters, do TRF5 e JFPE, para consolidar diversos serviços para a 5ª Região,
a exemplo do PJe Nacional, SEI, entre outros a fim de eliminar ilhas de
processamentos nas Seções Judiciárias.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:

TI

A nuvem privada da JF5 já se encontra estabelecida através da interligação entre
os Datacenters da JFPE e do TRF5, a fim de neles concentrar o processamento de
serviços regionais. A comunicação entre os referidos locais se dá através do
provimento de comunicação de dados através de anel óptico de fibra óptica
exclusiva para interligação entre as unidades (serviço provido pela empresa
Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA através do
contrato
41/2019).
Atualmente já se encontra em fase inicial de estudos expansão da interligação a fim
de reforçar comunicação entre os sites, bem como ressaltamos o fortalecimento em
outras soluções (processadores, equipamentos de armazenamento, backup entre
outros) para aprimorar a disponibilidade de serviços, tendo em vista que os

Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
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recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação foi atendida uma vez
que já se encontra estabelecida a interligação entre os Datacenters da JFPE e do
TRFonde se concetra o processamento de serviços regionais.

3.12.13. Implementar no PJe mecanismos de prevenção, suspeição e litispendência
que auxiliem o operador e diminuam possibilidade de falhas.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos à Administração informações acerca da
implementação no PJe de mecanismos de prevenção, suspeição e litispendência
que auxiliem o operador e diminuam possibilidades de falhas no PJe.
Em 06/05/2022 a SJ se manifestou através do Despacho Id.2731718 - T5
informando que:

SJ

prevenções o CPF ou CNPJ da parte, excluindo da verificação os advogados e as
pessoas jurídicas que atraem competência da Justiça Federal.
O PJe 2.x possibilita, no cadastro do magistrado, que sejam informados possíveis
suspeições/impedimentos. No momento em que o processo em que o processo
passa a tramitar na vara, o usuário é alertado da possível suspeição/impedimento.
Quanto à listispendência, ambas as versões do PJe possuem mecanismos de

Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação foi atendida, uma vez
que o sistema PJE se utilizam de chaves primárias na verificação das prevenções o
CPF ou CNPJ excluindo advogados e pessoas juridicas e quanto a litispendência
possue mecanismo de alerta nos agrupadores.

3.12.14. Realizar estudo para dualização das linhas de comunicação que interligam
as Seções Judiciárias ao Tribunal.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ quanto da existência da dualização interligando o Tribunal
as Seções Judiciárias vinculadas, solicitamos que a STI junte evidências, nestes
autos, a fim de comprovação.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:

TI

comunicação MPLS, através do contrato 43/2018 mantido com a empresa FSF
Tecnologia LTDA (contrato vigente até 25/01/2023).
Adicionalmente, são mantidos contratos de comunicação via internet, sendo o
serviço principal mantido através do contrato 41/2018 firmado com a empresa
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Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA (contrato
vigente até 22/01/2023) e o serviço de contingência provido pelo contrato 42/2018,
de responsabilidade da empresa Algar Telecom S.A (contrato vigente até
15/01/2023).
Ratificando informação prestada na Informação 1191447, os links de internet atuam
como contingência à comunicação MPLS, através de uma VPN (do TRF5 para
.
Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação foi atendida através das
evidências dos contratos 43/2018 e o Contrato 41/2018.
3.12.15. Reforçar a governança na justiça federal relativa à padronização
tecnológica, seja através de comitês que definam requisitos mínimos ou qualquer
outro mecanismo que possibilite um patamar razoável de utilização dos recursos
tecnológicos por todas as seções judiciárias.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos que a STI junte evidências, nestes autos, a
fim de comprovação de que os processos de aquisição dos itens de infraestrutura
utilizados no TRF estão sendo utilizados nas Seções Judiciárias para possibilitar
um patamar razoável de utilização dos recursos tecnológicos.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:

TI

estratégias de nivelamento de infraestrutura de TIC de forma a viabilizar utilização
de soluções semelhantes entre os Órgãos, a fim de uniformizar tecnologias,
procedimentos, monitoramento, entre outros. Adicionalmente, com o fomento à
contratação conjunta de bens e serviços, foi possível reforçar prática já adotada
entre a STI e os NTI's na aquisição de soluções de infraestrutura. Pode-se citar,
como exemplos mais recentes, a aquisição de solução WAF em 2021 (processo
0006163-34.2021.4.05.7000, gerenciado pela STI), subscrição de licenças
Office365 (processo 0003511-33.2020.4.05.7500, gerenciado pelo NTI JFPE),
aquisição de solução e backup (processo 0004604-85.2021.4.05.7600, gerenciado
pelo NTI JFCE), entre outros. Para este ano, há estudos de contratação de novas
soluções que também serão tratadas em âmbito regional (ex: solução de
hiperconvergência).
Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação foi atendida através de
adoção de nivelamento de infraestrutura de TIC com utilização semelhantes de
soluções e aquisição de solução WAF, subscrição de licenças Office 365,
aquisição de solução de backup a fim de reforçar à contratação conjunta de bens e
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3.12.16. Realizar estudo de viabilidade técnica para contratação de outsourcing de
impressão.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos à Administração esclarecimentos se ocorreu
a efetiva contratação do serviço de outsourcing de impressão pela Administração.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:

TI

Comércio Locação e Serviços
LTDA, para serviços de outsourcing de impressão (contrato com vigência até

Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação foi atendida através do
Contrato 07/2020 junto a Empresa Simpress Comercio e locação e erviços LTDA.

3.12.17. Manter a conversão de cargos vagos para cargos especializados em
tecnologia da informação
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos informações se a STI juntamente com a
Administração do cumprimento da Resolução 211/CNJ.
Com relação a esta recomendação a Subsecretaria de Auditoria Interna fez
abertura do Processo SEI nº 0003794-38.2019.4.05.7000 o qual a Administração
está sendo demandada para cumprimento da atual Resolução quanto a sua
implantação Id. T5 DG 2653291.
Comunicamos que a atual Resolução que trata deste assunto é a Resolução
370/2021 do CNJ.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:

TI

resultaram, até então, na conversão de dezoito cargos para a área de TIC (sendo
nove para o 1º grau e outras nova para o TRF), porém o quantitativo de
profissionais alocados nos quadros de TIC ainda se encontra aquém do
considerado adequado conforme a Resolução CNJ 370/2021 (que substitui a
Resolução
211/2015).
Trata-se de iniciativa crucial para o robustecimento da equipe técnica, de modo a
somar esforços na elaboração/desenvolvimento de soluções aos usuários, internos
ou externos, além de agregar iniciativas inovadoras, transformadoras e que
contribuam
para
o
cumprimento
da
Missão
institucional.
Não obstante, cumpre-nos ressaltar que as iniciativas, propostas e ações para
atendimento de tal determinação ultrapassam a alçada da STI, de modo que
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buscamos, junto à Administração da Corte, buscar, constantemente, alternativas
para diminuir a lacuna entre o quadro atual de servidores e o mínimo necessário de
acordo com a referida Resolução, tendo em vista limitações de cargos
especializados, restrições ao provimento decorrentes da EC 95/2016, dentre outros
Após análise, considerando, considerando os esclarecimentos prestados pela STI
diante da recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação não foi
atendida, uma vez que mesmo com a conversão de 18 (dezoito) cargos para a aréa
de TI o quantitativo ainda se encontra aquém dos cargos especializados do
adequado a Resolução 370/2020 do CNJ.
3.12.18. Estruturar Catálogo de Serviço de forma a permitir sua leitura com
informações para os clientes sobre os serviços prestados pela STI
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos à Administração informações acerca da
elaboração do catálogo de serviços de forma a permitir sua leitura com informações
aos usuários dos serviços de TI do Tribunal, uma vez que a época da auditoria se
encontrava em fase final de elaboração.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:

TI

http://govti.trf5.jus.br/servicos/portfolio-de-servicos
Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, verificamos que a recomendação foi atendida através da
criação do link de catálogos de serviços e que permitiu a leitura dos serviços de TI.

3.12.19. Desenvolver, no prazo de 90 dias, ferramenta que viabilize a realização de
julgamentos colegiados virtuais.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos à Administração informações quanto a
ferramenta que viabilize a realização de julgamentos colegiados virtuais e que junte
as evidências nestes autos, uma vez que a STI entende que o PJe já oferece este
recurso.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:

TI

1191447, que o sistema de
processos judiciais eletrônicos viabiliza a realização de julgamentos colegiados
virtuais, haja vista a realização com sucesso de sessões de julgamento vi rtuais
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desde o advento da pandemia de COVID-19, quando houve restrições sanitárias
que ensejaram a instituição do teletrabalho extraordinário nesta Corte. Além do
próprio PJe, o serviço de conferência virtual (mantido através do contrato 27/2020 uso de l
Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação foi atendida através do
contrato 27/2020.
3.12.20. Desenvolvimento em conjunto com o CNJ para evolução do PJe Versão
Nacional.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos que a STI junte evidências, nestes autos, a
fim de comprovação do desenvolvimento das funcionalidades em conjunto com o
CNJ da evolução do PJe - Versão nacional.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:

TI

restada na Informação 1191447 e na
resposta ao item 2.1. quanto à atuação conjunta da STI ao CNJ e demais Tribunais
do país nas atividades para provimento do PJe nacional. Há em execução contrato
14/2021, mantido entre o TRF5 e o consórcio formado pelas empresas Extreme
Digital Consultoria Representações LTDA e Infox Tecnologia da Informação LTDA,
cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de informática,
compreendendo a realização de atividades para sustentação das soluções de
sistemas judiciais eletrônicos da 5ª Região, incluindo-se, nesse rol, o
desenvolvimento do PJe Nacional. Para o referido contrato, podemos, ainda,
destacar dois de seus serviços que possuem vínculo com o PJe Nacional: o item
1.5 (serviço de manutenção corretiva e de outra natureza - adaptativa, perfectiva e
preventiva) e o item 1.6 (serviço de intervenção evolutiva). Pode-se inclusive
verificar a atuação da empresa fornecedora através de seus relatórios gerenciais
(como exemplo, citamos o documento 2717525, que apresenta, para os serviços
1.5 e 1.6, dados segmentados quanto aos serviços que foram prestados no sistema
local ou no PJe nacio
Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação foi atendida através do
contrato 14/2021.

3.12.21. Criação de estrutura de governança dos painéis gerenciais, onde as
próprias Seções Judiciárias conseguem montar visões e atender às suas
necessidades.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos á Administração informações se ocorreu a
criação de estrutura de governança dos painéis gerenciais, onde as Seções
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Judiciárias consigam montar as visões e atender as suas necessidades.
Em 24/05/2022 a Divisão de Gestão estratégica e Governança se manifestou
através do Despacho Id.2765526 - T5 DG - GESTAOEST informando que:
portal
da
Governança
de
TI
do
TRF5,
http://govti.trf5.jus.br/Visualizador/arquivos/Processo/

através

do

link

O Capítulo III do Ato nº 54/2021, que instituiu o Portal Business Intelligence (BI)
como sistema de informações processuais e administrativas de dados no âmbito do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região e Seções Judiciárias vinculadas, menciona
o processo de desenvolvimento de painéis:
CAPÍTULO
III
DO
DESENVOLVIMENTO
DO
PAINEL
Art. 9º O desenvolvimento de painéis poderá ser efetuado pelos diversos setores
do
Tribunal
e
das
Seções
Judiciárias
a
ele
vinculadas.
§ 1º Para o desenvolvimento de painéis, os setores do Tribunal ou das Seções
Judiciárias deverão seguir o processo de governança e desenvolvimento
colaborativo definido para a 5ª Região, disponível no portal da Governança de TI do
TRF5
(http://govti.trf5.jus.br).
§ 2º Cada Seção Judiciária deve manter uma equipe para o desenvolvimento ou
apoio ao desenvolvimento de painéis, de abrangência local ou regional, sob a
orientação
do
Núcleo
de
Tecnologia
de
Informação.
§ 3º As áreas de negócio do Tribunal e das Seções Judiciárias podem desenvolver
painéis, de abrangência local ou regional, desde que submetidos à aprovação da
Comissão Permanente do BI, visando minimizar o desperdício de esforços e
recursos, bem como a observância dos padrões de desenvolvimento definidos para
Após análise, considerando o os esclarecimentos prestados pela Divisão de Gestão
Estratégica e Governança diante da recomendação do CNJ, verificamos que foi
atendida, uma vez que foi publicado o Ato nº 54/2021.
3.12.22.
-se consultar
publicamente vários dos instrumentos utilizados para garantir que a TI aperfeiçoe e
suporte os objetivos e estratégias do Tribunal.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos à Administração informações se o Portal de
Governança de TI do TRF5ª, está disponível os instrumentos utilizados para
garantir que a TI aperfeiçoe os objetivos e estratégicas onde se pode consultar
publicamente as informações utilizados na Governança de TI, uma vez que a época
da auditora a STI estava trabalhando para disponibilizar ao público externo através
da internet.
Em 06/05/2022 a STI se manifestou através do Despacho Id.2723721 - T5
informando que:
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TI

http://govti.trf5.jus.br/ (podendo também ser acessado através da guia "Portal da
Transparência" da página do TRF5 na Web). Para o presente ano, está prevista
iniciativa de implementação de melhorias no portal, a fim de enriquecer seu

Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, constatamos que a recomendação foi atendida com a
criação do
do link do endereço.

3.12.23. Permanecer evoluindo o sistema eletrônico de expedição, controle e
pagamento de precatórios desenvolvido e utilizado no âmbito do setor de
precatórios do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, vinculado ao Pje, por se
constituir em uma boa prática passível de ser reproduzida em outros tribunais,
inclusive tribunais regionais do trabalho e tribunais de justiça.
Em 11/04/2022, considerando os esclarecimentos realizados diante da
recomendação do CNJ, solicitamos á Administração informações acerca da
evolução do sistema eletrônico de integração do micro serviço do PJe, o qual
permite a expedição eletrônica, controle e pagamento de precatórios uma vez que a
época da auditoria estava na fase final de desenvolvimento.
Em 06/05/2022 a SJ se manifestou através do Despacho Id.2731718 - T5
informando que:

SJ

consiste no desenvolvimento da parte de cadastro e expedição do ofício
requisitório, tem previsão para ser finalizada em junho de 2022.
Após a finalização dessa etapa do desenvolvimento, será iniciada a fase de

Após análise, considerando os esclarecimentos prestados pela STI diante da
recomendação do CNJ, verificamos através da resposta da Secretaria Judiciária
que o sistema eletrônico de desenvolvimento de cadastro e expedição do ofício
requisitório está em fase de desenvolvimento com previsão para ser finalizada em
Junho de 2022.
Diante deste fato, esta Subsecretaria de Auditoria Interna irá realizar o
monitoriamento desta recomendação em tempo oportuno.
3.13 Processo SEI nº 0007008-37.2019.4.05.7000 - Auditoria de Avaliação dos
Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição De Bens e na Contratação De
Serviços e Obras
Refere-se à ação de monitoramento/acompanhamento, item 18 do Plano Anual de

Relatório (2817716)

SEI 0006033-10.2022.4.05.7000 / pg. 35

Auditoria 2021, concernente ao procedimento de avaliação dos critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e
obras para fins de atendimento do item 6, "b", do Relatório de Auditoria de Gestão
2018.
A audiotoria avaliou diversos critérios de sustentabilidade (Relatório 1081908),
gerando um quadro geral de sustentabilidade do Tribunal, com avaliações em
diversos aspectos nesse campo. A Administração informou as providências e
justificativas para cada ponto apresentado, o que foi, em termos gerais, acatado
pela equipe de auditoria, com excessão da questão envolvendo a aparente
disparidade entre o consumo de papel e quantidade de impressões informadas no
Relatório de Desempenho PLS 2018, resultando na seguinte recomendação:
3.13.1 Promova estudo detalhado, com possível sugestão de auditoria, sobre as
causas da disparidade, aparentemente incompatível, entre o consumo de papel e a
quantidade de impressões informadas nos itens correspondentes do Relatório de
Desempenho PLS 2018;
Em cumprimento à recomendação acima, a Administração apresentou sua
justificativa, a qual a equipe de auditoria acatou nos seguintes termos (Despacho
1220513):
de Almoxarifado, verificaram que a quantidade de papel informados estão corretos
e quanto a quantidade de impressões ocorreu um erro na informação na extração
de planilhas do sistema de gerenciamento, sendo os dados revisados, o qual o
correto seria de aproximadamente de 2.196.187 e não de 6.300.00.
Diante dos fatos apresentados acatamos a justificada apresentada pela Unidade
de Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação no sentido da

3.14 Processo SEI nº 0007045-64.2019.4.05.7000 - Auditoria sobre a Política de
Acessibilidade
Trata-se da ação de monitoramento/acompanhamento, item 19 do Plano Anual de
Auditoria 2021, referente às medidas de acessibilidade contidas no relatório final do
procedimento de avaliação da Política de Acessibilidade do TRF da 5ª Região para
fins de atendimento do item 14 do Relatório de Auditoria de Gestão 2018.
Em junho do exercício de 2019 foi apresentado Relatório Final apresentando
recomendações e diversas sugestões de medidas de acessibilidade para o TRF5.
O cumprimento dessas medidas verificou -se de grande complexidade e demanda
de tempo. À época foram concedidas prorrogações à Administração. Com o
advento da Pandemia do COVID-19, as medidas de monitoramento ficaram
suspensas (Despacho 1550329). Constata-se que até o presente momento, a
Administração vem realizando obras de acessibilidade, ainda em andamento, de
modo que o monitoramento das medidas de acessibilidade física ficou postergado
para momento oportuno, após as conclusões das mencionadas obras, aguardando
a equipe de auditoria a manifestação da unidade auditada nesse sentido (Despacho
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2659449).

4.Monitoramento do cumprimento de determinações do TCU
4.1 Foram recebidos pela Subsecretaria de Auditoria Interna 56 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
moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE.
4.2 Após atividade de monitoramento no Portal da Transparência, acerca da
avaliação do cumprimento da obrigação de prestar contas, no atendimento das
finalidades previstas no art. 3° e dos critérios estabelecidos nos arts. 4º, 8º e 9º
da IN TCU 84/2020, esta Subsecretaria emitiu a seguinte Recomendação:
divulgadas de forma atualizada, conforme a periodicidade estabelecida no inciso
I, e, em tempo real, conforme o estabelecido no
5. Fatos, premissas, restrições ou limitações interpostas à realização das
atividades da auditoria interna
Em atendimento ao inciso II do art. 5º da Resolução do CNJ nº 308/2020,
informa-se que, em 2021, não existiram fatos, premissas, restrições ou limitações
interpostas à realização das atividades previstas no Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna (PAAI).
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 (vide art. 18 da Resolução do CNJ nº 309/2020).
Não houve qualquer restrição ao acesso completo e livre a todo e qualquer
documento, registro ou informação (vide parágrafo único do 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, à autonomia técnica e à objetividade da auditoria, mediante a
exigência de ato que configurasse cogestão. 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 2021.
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6. Análise da Gestão das Atividades Administrativas, dos Riscos e das
fragilidades de controle
Durante a atividade de monitoramento da Auditoria de Avaliação dos Controle
Internos dos Processos de Trabalho Associados à Aquisição de Passagens Aéreas
pelo TRF da 5ª Região, PA n° 0003910-10.2020.4.05.7000, foi abordada uma das
medidas de monitoramento referente à gestão de riscos, a saber:
Monitorar a adoção dos controles internos e a implantação da política de gestão
de riscos nos processos de trabalho de aquisição de passagens aéreas.
Após avaliação da nova contratação de aquisição passagens aéreas, PA 750920.2021.4.05.7000, a unidade de auditoria interna teceu as seguintes
considerações:
Consta nos autos do PA 7509-20.2021.4.05.7000 um Mapa de Riscos n° 32 (Doc.
2348791), que elenca e avalia os riscos mais relevantes das fases de
com vários riscos analisados de forma detalhada, avaliando impacto e
probabilidade de cada um, assim como suas ações preventivas e ações de
contingência. Ademais, a Administração está adotando roteiros de verificação
(checklists) para as fases interna e externa da licitação como meios de controle
interno, a fim de mitigar riscos referentes ao procedimento licitatório. Quanto à
execução do Contrato 45/2021, verificamos que em todas os processos dos PCDs
da amostra informada no item 3.3, acima, constam checklists de verificação das
etapas das propostas de concessões de diárias e passagens aéreas.
Dessa forma, no entendimento da equipe de auditoria que efetuou o monitoramento
mencionado, constatou-se adequada adoção de controles internos e de política de
gestão de riscos nos processos de trabalho de aquisição de passagens aéreas.
No que tange à Auditoria de Avaliação dos Controle Internos das Alterações
Contratuais nos Contratos de Serviços e Mão de Obra, PA nº 000391277.2020.4.05.7000, conforme explicitado no capítulo 3, item 3.6, deste relatório,
teve as justificativas e medidas adotadas pela Administração acatadas pela equipe
de auditoria, não restando mais a dizer que os controles internos refentes às
alterações contratuais se aperfeiçoaram, o que não impede futuras avaliações pela
Subsecretaria de Auditoria Interna.
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checklists
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Reavaliação em desacordo com o MCASP, a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado e as Macrofunções SIAFI
020318 – Encerramento do Exercício, 020335 – Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável e 020344 –
Bens Imóveis. A reavaliação foi realizada sem a contrapartida dos saldos existentes nas contas
1.2.3.2.1.06.01, 1.2.3.2.1.06.05 e 1.2.3.2.1.07.00
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Ratificação dos laudos e
relatórios que subsidiaram a reavaliação do edifício Sede da SJAL por profissional habilitado e
competente, assim como a observação do disposto no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público MCASP, a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 07 Ativo Imobilizado e as
Macrofunções SIAFI 020318 - Encerramento do Exercício, 020335 - Reavaliação e Redução ao Valor
Recuperável e 020344 - Bens Imóveis, principalmente ao que tange os registros no SIAFI, levando em
consideração os saldos das contas contábeis 1.2.3.2.1.06.01, 1.2.3.2.1.06.05 e 1.2.3.2.1.07.00
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checklists
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checklists

reuniões
semanais com as seções vinculadas ao núcleo a fim de aprimorar e orientar a conciliação das
informações referentes a contratos, orçamentos e novas aquisições
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checklists
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checklist

checklists

checklist

checklist

criação de banco de dados para acompanhamento dos processos judiciais referentes a
servidores e magistrados da Seção Judiciária de Alagoas, nos termos do art. 8º, § 1º da Resolução CJF nº
211/2012
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checklists

checklists

checklist
checklist

checklists
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