
08/02/2021 SEI/TRF1 - 12121114 - Relatório

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13075471&infra_sistema=… 1/12

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO SINTÉTICO

 RESULTADO DAS AUDITORIAS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADAS NO TRF DA 1ª
REGIÃO NO EXERCÍCIO DE 2020
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(TC 018.709/2020-6)
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I. AUDITORIAS INTERNAS

1. Auditoria no Atendimento às recomendações do Anexo IV do Acórdão 2455/2019 TCU - Plenário -
Teto de Gastos EC 95/2016
PAe SEI: 0005388-71.2020.4.01.8000 

Objetivo: Avaliar as ações implementadas em atendimento às recomendações do item 1 do Anexo IV - Rol
Descritivo de Medidas Adotadas do Acórdão 2455/2019 - TCU - Plenário, para cumprimento do limite de
gastos, especialmente em função do término do período de compensação de despesas pelo Poder Executivo,
previsto nos §§ 1º, 7º e 8º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, que
determinou o retorno aos limites individualizados, a partir de 2020.
1.1. Itens avaliados
Foram avaliadas as medidas adotadas pelo Tribunal e pelas seções judiciárias para dar cumprimento à EC
95/2016, diante das seguintes medidas recomendadas no Acórdão 2455/2019-TCU-Plenário:

1. Rígido controle exercido pelo CJF, dentro de sua esfera de competência de supervisão orçamentária e
administrativa das unidades da Justiça Federal, sobre as despesas obrigatórias, em especial quanto aos
limites de provimentos de cargos vagos e racional cadenciamento de novas nomeações;

2. Redução no quantitativo de estagiários, redução de postos de trabalho terceirizados e fomento à
capacitação e treinamentos do pessoal;

3. Mitigação de iniciação de obras novas;
4. Flexibilização do horário de expediente para evitar consumo de energia nos horários mais caros,

observado o limite mínimo para atendimento ao público, definido pelo CNJ;
5. Renegociação de reajustes contratuais com as empresas prestadoras de serviços;
6. Ações de conscientização dos servidores quanto à necessidade de redução do material de consumo;
7. Substituição de postos de trabalho de vigilância pela instalação de Circuito Fechado de TV, quando

possível; e
8. Priorização de aquisição de edifício em detrimento de ocupação de imóveis locados.

1.2. Resultado
A conclusão registrada no Relatório Final da Auditoria destacou que, em todos os exercícios de vigência da
EC 95/2016, houve o uso pela Justiça Federal da compensação facultada pelo § 7º do art. 107 do ADCT e
limitada a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do limite do próprio Poder Executivo nos termos do §
8º do mesmo dispositivo, com o instituto de “acomodar” os impactos fiscais dos reajustes salariais e
reestruturações de carreiras concedidos anteriormente à promulgação da EC 95/2016, mas com
implementação escalonada nos exercícios subsequentes.
Concluiu-se que, embora tenham sido identificados aumentos pontuais, a administração do Tribunal e das
Seccionais propuseram iniciativas e executaram  com razoável grau de segurança as ações que constituem o

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2455%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=56c441c0-4f4d-11ea-83df-c5d8ca3c22bb
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objeto da auditoria, elencadas no Anexo IV do Acordão 2455/2019 - TCU - Plenário relativas à conformidade
e às operações, no que tange à gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 
Todavia, registrou o alerta de que faz-se relevante, para os controles das contas públicas e para a transparência
da gestão pública, que a Administração permaneça atenta ao atual cenário de restrição orçamentária, sendo
então necessária a recomendação constante do item 4 a seguir disposta.
Para tanto, foi emitida à administração a seguinte recomendação:

Adotar controles com vistas ao monitoramento permanente e à manutenção da
adequada correlação entre as despesas de natureza continuada obrigatória que possuem margem de
expansão como a GND 1 - Pessoal e Encargos Sociais e as despesas do grupo GND 3 - Outras Despesas
Correntes e GND 4 - Investimentos e em caso mais restrito a GND 5 - Inversões Financeiras.

 

2. Auditoria da gestão de contratos relacionados à Segurança Institucional - 1ª Etapa (vigilantes,
catracas, detector de metais e sistemas informatizados)
PAe SEI: 0005987-10.2020.4.01.8000

Objetivo: Avaliar a gestão de contratos que envolvem a Segurança Institucional para verificação da prevenção
de ocorrências que coloquem em risco pessoas e bens nas edificações do TRF1.
2.1. Itens avaliados

Controles internos existentes relacionados à Segurança Institucional.
2.2. Resultado
O Relatório Final da Auditoria concluiu que, apesar da maturidade do processo de trabalho avaliado,
há espaço para aprimoramento da gestão de contratos que envolvem a Segurança Institucional, uma vez que
foram verificadas ocorrências em que os controles não se mostraram suficientes, adequados ou efetivos para
mitigação de risco a pessoas e bens nas edificações do TRF1. Concluiu, ainda, que, de modo geral, não
obstante a constatação de esforços das áreas auditadas para a melhoria do desempenho da segurança
institucional, foram evidenciadas fragilidades quanto ao controle de acesso e de circulação de pessoas nas
edificações do TRF1, o que demanda ações para aperfeiçoamento.
Com vistas ao aprimoramento de procedimentos e buscando assegurar o atendimento às normas legais e
regulamentares aplicáveis ao tema, foram emitidas as seguintes recomendações:

Adotar procedimento para que a realização de obras e serviços de engenharia na infraestrutura elétrica e
de dados do Tribunal seja precedida de avaliação da Coisi/Seseg quanto aos impactos no sistema de
CFTV.
Apresentar plano de ação com vistas a adotar, gradativamente, avaliada a disponibilidade
orçamentária, as seguintes medidas para promover o regular funcionamento do sistema de CFTV do
Tribunal:

 prosseguimento ao serviço de implantação de infraestrutura elétrica e de dados nos edifícios
Sede I e Sede II.
Adequação da sala do sistema de CFTV do edifício Anexo II para que seja viabilizado o seu
monitoramento por câmera; proporcione segurança para as pessoas que nela trabalham e para os
equipamentos; e para que permaneça em temperatura ideal de 18º C, necessária à proteção dos
equipamentos.
substituição dos 7 (sete) simulacros (câmeras falsas que não geram imagens) por câmeras
verdadeiras;
substituição ou conserto, quando tecnicamente viável, das câmeras queimadas;
substituição dos equipamentos considerados obsoletos pela equipe técnica (Seseg);
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instalação de câmeras nos locais considerados pontos cegos, ou seja, que estão
sem monitoramento.

Avaliar a viabilidade de disponibilizar um local seguro para acautelamento de arma de quem a porte
legalmente e pretenda ingressar nos edifícios Sede II e Anexos I, II e III, em atendimento às normas de
regência.
Avaliar a viabilidade de disponibilizar um local seguro, que fique localizado em área que antecede o
ponto de acesso ao edifício Sede I, para acautelamento de arma de quem a porte legalmente e pretenda
ingressar no Tribunal, em atendimento às normas de regência.
Avaliar, considerando a viabilidade orçamentária e as prioridades da Coisi, a previsão de aquisição de
detectores de metais portáteis.
Adotar medidas para viabilizar o funcionamento, a integração e o compartilhamento de informações
entre os sistemas de controle de acesso que servem o TRF1, especialmente os que são mantidos nos
edifícios Sede I, Sede II, Anexos I, II e III, de modo que permitam o eficiente controle de entrada e
saída de pessoas do Tribunal.
Adotar medidas para mitigar potenciais ameaças que coloquem em risco a incolumidade física das
pessoas nas dependências do Anexo II e a integridade do patrimônio do Tribunal, uma vez que o
edifício não dispõe de equipamentos de segurança de controle de acesso (catraca eletrônica, pórtico
detector de metais e aparelho de raio x) na portaria principal, além de contar apenas com recepcionista
na portaria.
Adotar medidas, considerando a viabilidade técnica e operacional, para submeter os feirantes
participantes da Feira Mix à inspeção de segurança por meio de equipamento detector de metais ou a
outro controle julgado eficiente pela equipe técnica.
Atualizar o regulamento interno referente à Segurança Institucional do TRF1, a IN TRF1 14/2010,
conforme as disposições do artigo 13, inciso IV, da Resolução CNJ 291/2019.
Realizar o registro do controle de entrada e saída dos feirantes que participam da Feira Mix, em
formulário, em obediência ao disposto no título III, item 9 c/c título VII, item 6, e título VIII, subitem
1.2, todos do módulo 3, da IN TRF1 14/2010, haja vista a inexistência de equipamentos de segurança
(catraca, pórtico detector de metais e aparelho de raio x) na entrada lateral localizada no subsolo do
edifício Sede II.
Avaliar a viabilidade técnica e operacional, considerando a estrutura do Tribunal, de submeter a detector
de metais todos que acessarem as suas dependências, ressalvadas as exceções legais, para
atendimento ao disposto no artigo 13, inciso IV, da Resolução CNJ 291/2019;
Adotar medidas para atualização do regulamento interno referente à Segurança Institucional do TRF1
(IN TRF1 14.10), para atender o disposto no artigo 13, inciso IV, da Resolução CNJ 291/2019.
Adotar medidas para implementação de Plano Segurança Institucional no âmbito do TRF1.

 

3. Auditoria da gestão de contratos relacionados à Segurança Institucional - 2ª Etapa (brigadistas,
extintores e seguro predial)
PAe SEI: 0015312-09.2020.4.01.8000

Objetivo: Avaliar as ações adotadas pela Administração na gestão de contratos que envolvem a atuação da
Brigada de Incêndio frente às normas existentes, às obrigações previstas no Contrato 23/2019 e às condições
de uso dos equipamentos do Tribunal na prevenção de ocorrências que coloquem em risco pessoas e bens nas
edificações do TRF1.
3.1. Itens avaliados
Desempenho, em termos de eficiência e efetividade, da segurança quanto à atuação da Brigada de Incêndio
nas atividades de prevenção e combate a incêndio, evacuação de área, proteção ao patrimônio e prestação de
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primeiros socorros para proteção à vida por meio de bombeiro civil, nos seguintes edifícios: 

1. Edifício Sede I - SAU/SUL - quadra 2, bloco A, Praça dos Tribunais Superiores;
2. Edifício Sede II - SAU/SUL - quadra 2, bloco K, Praça dos Tribunais Superiores;
3. Edifício Anexo I - SAU/SUL - quadra 1, bloco C, Praça dos Tribunais Superiores;
4. Edifício Anexo II (Edifício Adriana) - SBS - quadra 2, lote 16, bloco D, Edifício Adriana;
5. Edifício Anexo III - SAU/SUL - quadra 1, bloco C, Praça dos Tribunais Superiores.

3.2. Resultado
O Relatório Final concluiu que, de modo geral, em que pese a constatação de esforços das
áreas auditadas para a melhoria do desempenho da área de segurança institucional do TRF1, foram
evidenciadas fragilidades na gestão quanto às condições das estruturas para prevenção e combate a incêndio e
quanto à atuação da Brigada de Incêndio, o que demanda ações para aperfeiçoamento.
Para tanto, foram emitidas as seguintes recomendações de auditoria:

Adotar medidas para efetivação quanto à alternativa apontada pela unidade técnica de implementação
de fogões por indução elétrica, no edifício Sede I, como solução referente ao armazenamento irregular
de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP no 1º subsolo do edifício Sede I, tendo em vista o risco de
explosão identificado.
Adotar providências para que os hidrantes (de recalque e de parede) dos edifícios da amostra (Sede I,
Sede II e Anexos I, II e III) sejam providos de todos os dispositivos e peças indispensáveis às adequadas
condições de uso para combate ao fogo, em caso de incêndio, nos termos da NT 04/2000 - CBMDF.
Adotar providências para que a nova bomba de pressurização da rede preventiva de hidrantes
instalada no Anexo III  esteja  em plenas condições de uso, nos termos da NT 04/2000 - CBMDF.
Adotar medidas para andamento e conclusão dos projetos e instalação da nova casa de bombas e novo
reservatório de água do Sede I, conforme previstos pela Dieng, capazes de colocar em condições de uso
as bombas de pressurização da rede preventiva dos hidrantes do Ed. Sede I; ou adotar outras medidas
que viabilizem a pressurização das bombas da rede preventiva de hidrantes do Ed. Sede I.
Adotar medidas para que as bombas de pressurização da rede preventiva de sprinklers na garagem do
Ed. Sede I seja ativada e pressurizada, ficando em condições de uso.
Avaliar as edificações da amostra (Sede I, Sede II e Anexos I, II e III), a fim de promover
medidas, acompanhadas de cronogramas, para conserto / instalação dos sistemas de detecção e
transmissão de alarme para as quais haja exigência normativa, conforme os critérios postos na NT
01/2002 - CBMDF.

Apresentar registro das providências adotadas e/ou cronograma para resolução das seguintes pendências:

Sinalização dos quadros disjuntores dos edifícios Sede I (térreo, 2º e 3º andares) e Anexo II; 

Proteção de acrílico para os quadros de energia no edifício Anexo I; 

Adotar medidas para que os blocos de iluminação autônoma de emergência de paredes dos edifícios
Sede I, Sede II, Anexos I, II e III  atendam à Norma Especifica NBR 10.898/99 da ABNT – Item
4.3.1.

Adotar medidas para prosseguimento de ações que resultem na implementação de PPCI para os edifícios
do TRF1, em conformidade com as exigências normativas e do CBMDF.

Exigir da empresa atualmente contratada para prestação de serviço de brigada a apresentação dos
relatórios diários, quinzenais e  mensais, os quais devem contemplar, necessariamente, as disposições
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do subitem 11.9 e seguintes do Contrato 36/2020 (11253022).

Observar o atendimento das metas estabelecidas no instrumento de Medição de Resultados - IMR, como
critério de avaliação de performance da contratada, sobretudo quanto à apresentação dos relatórios diários,
quinzenais e mensais, para realização dos pagamentos, conforme o item 12 do Contrato 36/2020
(11253022).

Adotar medidas para, considerando a disponibilidade orçamentária e os riscos envolvidos para a vida e
integridade física de pessoas e para o patrimônio do Tribunal, promover a adequação do dimensionamento
do quantitativo de brigadistas particulares ao que determina o Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF.

Implementar política estruturada e permanente para treinamentos regulares de novos brigadistas
voluntários e para reciclagem dos habilitados em ações anteriores, a fim de manter a adequação do
quantitativo aos termos do Anexo A da NT 07/2011 - CBMDF.

Adotar as ações necessárias para implementar controle atualizado do quantitativo e lotação dos
brigadistas voluntários aptos a atuar no TRF1.

Registrar, em processo administrativo eletrônico próprio, os futuros treinamentos
realizados semestralmente pela contratada, sob a supervisão do Tribunal, nas dependências deste e em
final de semana ou feriado, para os profissionais alocados nos postos de trabalho, com simulações de
problemas específicos do órgão, conforme estabelecem o § 1º do art. 67 da Lei 8.666/1993 c/c o subitem
3.4.14 do Contrato 36/2020 (11253022).

Notificar a empresa Vippim Segurança e Vigilância Ltda para que, em prazo definido, regularize os
Atestados de Saúde Ocupacional de Elson de Holanda Cavalcante e de Raphael da Silva Macedo.

 

4. Auditoria na Gestão de Riscos 
PAe SEI: 0026035-87.2020.4.01.8000

Objetivo: Avaliar o cumprimento da Política de Gestão de Riscos, instituída por meio da Resolução CJF
447/2017 e da Resolução Presi TRF1 34/2017, a fim de identificar o estágio do processo de implementação da
gestão de riscos no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e contribuir para o seu aprimoramento.
4.1. Itens avaliados
---
4.2. Resultado
A auditoria está em fase de execução e os resultados ainda não foram divulgados.
 

5. Auditoria no processo de manutenção e desenvolvimento de sistemas de TI
PAe SEI: 0003558-70.2020.4.01.8000

Objetivo: Avaliar a efetividade das ações e controles no âmbito do processo de sistemas de TI em prol dos
objetivos estratégicos da Justiça Federal da 1ª Região.
5.1. Itens avaliados

1. a situação dos controles relacionados à capacitação dos servidores que atuam na manutenção e
desenvolvimento de sistemas;

2. a efetividade das ações do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da Primeira
Região (CGTI-TRF1) em prol da mitigação de riscos relacionados à manutenção e ao desenvolvimento
de sistemas;

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil29Go7tHeAhWJIZAKHWwfCTUQFjABegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww2.cjf.jus.br%2Fjspui%2Fhandle%2F1234%2F49515%3Fshow%3Dfull&usg=AOvVaw2fq1UKv_FJKrF_eaKXnafM
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/155590
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3. o aproveitamento da Fábrica de Software em prol das necessidades de sistemas do TRF1;
4. o aproveitamento das ferramentas relacionadas ao desenvolvimento de softwares;
5. a forma como a interação com os gestores dos sistemas contribui para a manutenção e o

desenvolvimento de sistemas;
6. a efetividade dos controles relacionados ao registro de sistemas;
7. os controles relacionados à transmissão do conhecimento dos sistemas mitigam riscos relacionados ao

desenvolvimento e manutenção das soluções de software em uso no TRF1;
8. a contribuição dos testes e da homologação de sistemas  para os softwares do TRF1.

5.2. Resultado
No bojo do relatório preliminar, foram registrados os seguintes achados:

Acompanhamento parcial das iniciativas do PDTI.
Fragilidades na triagem de solicitações sobre sistemas de TI.
Fragilidades na documentação dos sistemas.
Sistemas com tecnologia obsoleta.
Baixo aproveitamento da Fábrica de Software.

O relatório final da auditoria está em fase de elaboração.
 

6. Auditoria compartilhada de TI com as Seções Judiciárias do Acre, Goiás, Pará, Piauí, Roraima e
Tocantins
PAe SEI: 0019173-03.2020.4.01.8000

Objetivo: Verificar a efetividade das ações de TI realizadas pelas Seções Judiciárias em prol dos objetivos
estratégicos da Justiça Federal da 1ª Região.
6.1. Itens avaliados

1. efetividade da participação da seção judiciária na gestão do Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação da Justiça Federal - PETI-JF, do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI e do
Plano Anual de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação - PCSTI;

2. a conformidade das contratações de TI com o Modelo de Contratação de Solução de Tecnologia da
Informação da Justiça Federal - MCTI-JF;

3. a conformidade da gestão de ativos de TI com as melhores práticas.

.
6.2. Resultado
O Relatório Final da Auditoria concluiu que, em que pese a constatação de esforços implementados para
o aprimoramento do desempenho das áreas auditadas, foram evidenciadas oportunidades para melhorias nos
controles adotados na gestão de Tecnologia da Informação no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.
Com vistas ao aperfeiçoamento de procedimentos e buscando assegurar o atendimento às normas legais e
regulamentares aplicáveis ao tema, foram emitidas recomendações à administração do Tribunal, bem como às
seções judiciárias.
A seguinte recomendação foi direcionada à área de TI do Tribunal:

Implementar sistemática proativa (informativo no Teams, envio de email ou similar) de comunicação
com as seções judiciárias de modo a informar regularmente a situação da execução das iniciativas do
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

 

7. Auditoria preventiva em processos licitatórios e contratos selecionados
PAe SEI: 0028049-44.2020.4.01.8000

Objetivo: Avaliar de forma concomitante às ocorrências dos atos, a regularidade dos processos de
contratações previstas no Plano Anual de Contratações do Tribunal, selecionados com base em relevância,
risco e materialidade.
7.1. Itens avaliados
---
7.2. Resultado
A auditoria está em fase de elaboração de relatório preliminar; os resultados ainda não foram divulgados.
 

8. Auditoria contínua da folha de pagamento
PAe SEI: 0006467-85.2020.4.01.8000

Objetivo: Avaliar o pagamento da contribuição patronal ao Funpres-Jud, o pagamento da gratificação de
atividade externa, o procedimento adotado para concessão de progressão e a promoção funcional de
servidores, o procedimento na concessão de adicional de qualificação de treinamento, de especialização, de
mestrado, doutorado, graduação e os procedimentos de recadastramento de servidores aposentados e de
pensionistas, com as orientações legais e normativas que regem as matérias, bem como avaliar a adequação e
suficiência dos controles internos administrativos associados ao tema.
8.1. Itens Avaliados

1. O montante arrecadado da contribuição patronal ao Funpresp está correto e existem controles internos
administrativos instituídos e efetivos  no processo de arrecadação?

2. Os controles internos administrativos adotados nos procedimentos de concessão de progressões e
promoções na carreira são suficientes e efetivos, e as progressões e promoções estão de acordo com a
legislação vigente?

3. Os pagamentos da gratificação de atividade externa em 2019 estão corretos, bem como existem controles
internos administrativos efetivos instituídos?

4. O processo de trabalho de requisição e concessão de adicional de qualificação possui controles internos
administrativos instituídos e efetivos e a sua concessão está de acordo com a legislação vigente?

5. O recadastramento de aposentados e pensionistas civis possui controles internos administrativos
instituídos e efetivos e é realizado de acordo com a legislação vigente?

8.2. Resultado
A equipe de auditoria registrou na conclusão do Relatório Final de Auditoria que as áreas auditadas possuem
controles internos administrativos suficientes para mitigar ocorrências de eventos que possam prejudicar os
objetivos perseguidos por essas áreas. Consignou, ainda, que as ocorrências de desconformidades listadas no
relatório, não descaracterizam o bom nível de controles adotados. Constatou-se, entretanto, que os controles
precisam ser aprimorados, com vistas a eliminar as possibilidades de novas ocorrências de desconformidades
com as normas de regência. Visando o aperfeiçoamento dos controles internos administrativos e com vistas a
melhorar o processo de trabalho e mitigar os riscos residuais que possam comprometer o alcance dos
objetivos de cada unidade, foram propostas as seguintes recomendações às áreas auditadas:
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Informar, nos autos, o resultado das providências adotadas com vistas à regularização, se for o caso, do
desconto da contribuição para o Funpresp-Jud. dos servidores
TR301356 (novembro/2019), TR301481 (dezembro/2019), TR301207 (novembro/2019),
TR300804 (janeiro a dezembro/2019), TR301502 (outubro/2019), TR301442 (janeiro e
fevereiro/2019), TR301473 (junho/2019), TR104803 (abril a dezembro/2019), TR96503 (janeiro a
março/2019), TR301441 (janeiro e fevereiro/2019), TR301439 (janeiro e fevereiro/2019), TR148103
(janeiro a março/2019), TR197703 (fevereiro e março/2019), TR300699 (abril e maio/2019), TR144903
(janeiro a dezembro/2019) e TR301513 (dezembro/2019), bem como da contribuição patronal,
conforme apuração contida na Planilha 10511808, indicando, no Plano de Providências 11974412,
prazo que considere razoável e suficiente para concluir todos os procedimentos.
Incluir, no PAe 0021008-60.2019.4.01.8000, o formulário de recadastramento do pensionista A.C.S.N
(TR4619), informando, nestes autos, assim que a inclusão for realizada.
Informar, nos autos, o resultado da avaliação da situação funcional dos inativos de 
matrículas TR67013, TR26111, TR154413, TR300246, TR45503, TR300469, TR162503, TR67103,
TR154603 e da instituidora de pensão, de matrícula TR164103, visando ao pagamento do adicional de
qualificação àqueles que preencheram requisitos legais, indicando, no Plano de
Providências 11974412, prazo que considere razoável e suficiente para concluir todos os
procedimentos.

 

9. Auditoria nos procedimentos de capacitação de servidores 
PAe SEI: 0013765-31.2020.4.01.8000

Objetivo: Avaliar os controles internos afetos ao processo de trabalho de capacitação de servidores, assim
como a efetividade dos procedimentos utilizados e a conformidade com as normas que tratam da capacitação
de servidores.
9.1. Itens Avaliados

1. O planejamento das ações de capacitação segue os ritos definidos nas normas e está em sintonia com as
necessidades do órgão?

2. As ações de capacitação são executadas de acordo com o planejamento e as normas existentes?
3. Existe avaliação dos resultados das ações de capacitação e do PAC?
4. A IN 13-02 está adequada à necessidade do processo de trabalho de capacitação de servidores?

9.2. Resultado
No Relatório Preliminar foram evidenciados 08 (oito) achados de auditoria, relacionados abaixo:

1. Utilização difusa de ferramentas administrativas para fins de mapeamento dos processos de trabalho de
capacitação de servidores.

2. Subdimensionamento da gestão de riscos da atividade de capacitação de servidores.
3. Insuficiência do Mapeamento de Competências dos servidores.
4. Desatualização do cadastro no Sistema SARH para eventos de capacitação de agentes de segurança

removidos pelo Sinar.
5. Ausência de aplicação da avaliação de aprendizagem nos cursos presenciais.
6. Ausência de aplicação de avaliação de impacto.
7. Ausência de avaliação de resultados do Cate/PAC 2019.
8. Desatualização da Instrução Normativa TRF1 13-02.
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As 14 (quatorze) recomendações preliminares correspondentes a esses achados foram encaminhadas à área
auditada para manifestação.
O Relatório Final da Auditoria está em fase de elaboração.
 
 

II. AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES DO TCU

1. Auditoria para avaliar a efetividade dos procedimentos de backup e restore dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, mais especificamente sobre suas principais bases de dados e sistemas
críticos - Fiscalis 202/2020 (TC 036.620/2020-3)
PAe SEI: 0027668-36.2020.4.01.8000

Objetivo: Avaliar a efetividade dos procedimentos de backup e restore dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, mais especificamente sobre suas principais bases de dados e sistemas críticos.
1.1. Itens avaliados
Os itens específicos avaliados ainda não foram divulgados pelo TCU.
1.2. Resultado
Aguarda-se a publicação do relatório preliminar da auditoria em referência, para conhecimento dos
achados identificados pelo TCU.
 

2. Sexto Ciclo da Fiscalização Contínua de folhas de pagamento da administração pública
(TC 018.709/2020-6)
PAe SEI: 0020260-91.2020.4.01.8000

Ato originário: Acórdão 911/2020-TCU-Plenário (TC-012.147/2020-6)
Objeto da fiscalização: Dados cadastrais de agentes públicos e pensionistas e folhas de pagamento
Período abrangido pela fiscalização: de 1/04/2020 a 31/03/2021
Objetivo: Monitorar as folhas de pagamento de unidade jurisdicionadas, coibindo fraudes e irregularidades de
forma tempestiva.
2.1 Itens avaliados
A fiscalização abrangeu 572 órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da
União e entidades da administração indireta e os Conselhos de Fiscalização Profissional. O trabalho se
baseou primordialmente no desenvolvimento de algoritmos (trilhas) que analisam automaticamente os dados
cadastrais e financeiros dos servidores/pensionistas, apontando os casos em que há indício de irregularidade
ou inconsistência de dados. A equipe de fiscalização realiza análise preliminar dos indícios gerados e solicita
às unidades jurisdicionadas que prestem esclarecimentos por intermédio do Módulo Indícios do sistema e-
Pessoal.
2.2 Resultado 
Aguarda-se o relatório da unidade técnica do TCU e a apreciação pelo colegiado do órgão quanto ao 6º Ciclo
da Fiscalização Contínua de folhas de pagamento da administração pública, mediante acórdão específico.

 

III. AUDITORIA DO CNJ

1. Inspeção realizada por órgão de controle administrativo para avaliar a gestão do Tribunal

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1214720206.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=6ba46b50-55d3-11eb-9ab2-bf1e5b1d7dd4
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1. Inspeção realizada por órgão de controle administrativo para avaliar a gestão do Tribunal
PAe SEI: 0029036-17.2019.4.01.8000

Objetivo: Avaliar a gestão administrativa e processual do TRF 1ª Região, a fim de identificar deficiências e
boas práticas, de forma a contribuir para a melhoria dos serviços prestados.
1.1. Itens avaliados

1. Cumprimento das normas legais e do CNJ;
2. Cumprimento das determinações e recomendações das inspeções anteriores;
3. Organização e metodologia de trabalho das unidades administrativas e judiciais;
4. Análise processual por amostragem.

1.2. Resultado
Os trabalhos de inspeção ordinária foram realizados no TRF 1ª Região no período de 4 a 7 de fevereiro de
2020 e abrangeram setores administrativos e judiciários do tribunal.
O Relatório Final da Auditoria do CNJ, doc. 9947948, no que tange à área administrativa e de TI, evidenciou
situação de cogestão na atuação do Controle Interno, contratos com prazos indeterminados, falta de estudo
para mapeamento de riscos nas contratações de obras e manutenções, ineficiência nos sistemas das unidades
administrativas e ausência de plano de contratação anual. Registrou, ainda, a necessidade de renovação nos
sistemas administrativos do tribunal e a ausência de correlação entre o PDTI e o PETI e de ferramenta para
acompanhamento do planejamento de TIC e constatou que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação não
está sendo seguido.
Quanto a contratos de TI, frisou que o tribunal conta com um processo bem elaborado de contratação,
seguindo os preceitos da Resolução CNJ 182/2013, desde o planejamento da contratação, os estudos
preliminares, até a confecção do projeto básico e que a gestão contratual também é bem estruturada, contendo
todos os papéis respectivos de gestão, além dos passos contratuais e documentações afins registadas na
ferramenta SEI.
Com relação à área administrativa, foram identificados 5 achados, para os quais incidiram 5 recomendações, a
fim de contribuir para a conformidade da atuação administrativa, que serão objeto de monitoramento.

Abster-se dos atos de cogestão, bem como observar as diferenças conceituais entre controle interno (a
cargo dos responsáveis pelos processos que recebem o controle) e auditoria interna, de forma a atender
ao princípio da segregação de funções..
Alterar termos do contrato com vigência de período indeterminado, fixando prazos para execução dos
serviços.
Fazer mapeamento de riscos nos próximos procedimentos licitatórios ou contratações diretas dos
serviços de obra e engenharia.
Estudar formas para melhorar os sistemas administrativos no prazo de 90 dias.
Finalizar o normativo para planejamento das contratações no prazo de 120 dias.

Com relação à área de Tecnologia da Informação, foram identificados 6 achados, para os quais incidiram 7
recomendações, a fim de contribuir para a conformidade da atuação administrativa, que serão objeto de
monitoramento.

Atualizar as tabelas processuais unificadas desatualizadas utilizadas no PJe do tribunal para a última
versão publicada pelo CNJ. Prazo: 60 dias
Apresentar cronograma contendo as etapas necessárias para a finalização do projeto de virtualização
dos processos, coordenado com as ações de implantação do PJe em 1º e 2º graus e desativação dos
sistemas legados, com divulgação interna para todo o tribunal. Prazo: 60 dias.
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Criar ferramenta no sistema, preferencialmente por meio de painéis de BI (Business Intelligence), que
possibilitem aos magistrados fazerem diretamente o controle e a gestão de seus acervos e do
cumprimento das metas do CNJ.
Revisar as ações em execução pela SECIN, bem como os próximos planejamentos, concentrando
esforços nas iniciativas “65 - Concluir a implantação do sistema PJe em toda a JF1 para todas as classes
processuais, integrando com os demais sistemas em uso na JF1” e “66 - Migrar para o PJe e desativar os
sistemas judiciais legados”, de forma a coordená-las com o projeto de digitalização dos processos.
Prazo: 60 dias.
Revisar a priorização do Plano Diretor de TIC e criar mecanismos para que a priorização das atividades
seja observada, bem como sua revisão quando necessário. Prazo: 30 dias.
Apresentar documentação que esclareça como se dá a contribuição das iniciativas do PDTI-JF1 para os
objetivos do PETI. Prazo: 30 dias.
Desenvolver planilha, painel ou ferramenta similar que possibilite o acompanhamento dos indicadores
estratégicos do PETI. Prazo: 90 dias.

O monitoramento do atendimento às recomendações contidas no Relatório Final da Inspeção realizada pelo
CNJ em fevereiro/2020 endereçadas à área administrativa do TRF 1ª Região está previsto no PAA 2021,
doc. 11588431, para realizar-se nos meses de junho e julho/2021.
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