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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Firmicio Souza Filho (Barreiras). Amanhã: Ciro Gomes de Queiroz (NU-

ASG), Evilásio Roxo do Amaral (10ª Vara), Anna Zélia Brito Anunciação (7ª Vara) e  
Luciano Marcolino dos Santos Junior (Ilhéus). Parabéns!

Por dentro do Núcleo de Controle Interno
NUCOI apresenta atividades realizadas em 2016

O JFH continua 
hoje a série de repor-
tagens com os diver-
sos Núcleos da Área 
Administrativa com o 
objetivo de mostrar o 
que vem sendo reali-

zado,  valorizando e registrando o impor-
tante trabalho das equipes dos diferentes 
núcleos e sua busca pelo aprimoramento.

COMPETÊNCIAS DO NUCOI

O Núcleo de Controle Interno, no 
plano organizacional, está subordinado 
à Direção do Foro e tem como finalida-
de avaliar a regularidade e os resulta-
dos, quanto à eficácia e eficiência da 
gestão orçamentária, financeira e pa-
trimonial na Seccional, apoiar o Tribu-
nal de Contas da União no exercício de 
sua missão institucional e à Direção do 
Foro por meio de recomendações a ela 
dirigidas a partir das avaliações técni-
cas realizadas. 

A atuação do NUCOI não se confun-
de com as dos outros nove núcleos ope-
racionais que integram a estrutura ad-
ministrativa da Seccional. As atribuições 
desses núcleos envolvem variada gama 
de rotinas, riscos e controles, sendo im-
perioso para a excelência no desempe-
nho e cumprimento de uma legislação 
esparsa, o contínuo aperfeiçoamento 
das suas práticas e procedimentos (obe-
diência a legalidade, legitimidade, eco-
nomicidade, aderência a políticas de 
gestão sustentável, redução de riscos 
de perdas, danos, alcance de objetivos, 
boas práticas e outros).

A atuação de unidade independente 
interna, segregada do trabalho operacio-
nal, promove a avaliação das atividades  
modo a oferecer subsídios à Direção do 
Foro para tomada de decisão quanto 
à eventuais melhorias nos processos e 
controles internos das unidades opera-
cionais. 
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Por outro lado, a insuficiência de 
pessoal nos quadros do Tribunal de 
Contas da União o impede de exercer a 
fiscalização de todas as unidades ges-
toras sob sua jurisdição. Para que isso 
ocorra, o TCU necessita de órgãos auxi-
liares de auditoria interna integrantes do 
plano organizacional de suas unidades 
jurisdicionadas para alcance dos seus 
objetivos de fiscalização.

A satisfação dessas duas necessida-
des – avaliação independente interna e 
o auxílio ao Tribunal de Contas da União 
- é alcançada por meio da unidade de 
auditoria interna, que nesta Seccional 
corresponde ao Núcleo de Controle In-
terno. O NUCOI, por meio de procedi-
mentos técnicos de auditoria e de fis-
calização, tem a responsabilidade de 
avaliar o grau de aderência da gestão 
às normas, às políticas, à adequação do 
ambiente de controles internos na pre-
venção de riscos e, no papel de auxílio 
ao TCU, informá-lo, nas prestações de 
contas anuais, sobre a referida avalia-
ção, e sobre qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, sob pena de responsabilida-
de solidária de seu titular.

Cabe ao NUCOI atuar proativamente 
por meio de recomendações dirigidas à 
Direção do Foro para o aperfeiçoamento 
dos controles e dos procedimentos, em 
consonância com as melhores práticas 
observadas no serviço público e em con-
sonância com a jurisprudência do TCU. 

A Diretoria do Foro é diretamente 
beneficiada pela melhoria dos controles 
decorrente da atuação do NUCOI, que 
não deve apenas apontar irregularida-
des, mas perseguir a melhoria de pro-
cessos e práticas a partir do aperfeiçoa-
mento do ambiente de controles. 

AÇÕES NO 1º SEMESTRE DE 2016

• Formalização da Seção de Auditoria;

• Encaminhamento de processos ad-
ministrativos arquivados para o arquivo 
geral, liberando espaço físico e tornando o 
ambiente de trabalho mais agradável; 

• Sistematização do processo de 
amostragem em quase a totalidade dos 
processos administrativos, fato que re-
presenta grande avanço para o fortaleci-
mento dos sistemas de controle interno 
administrativo da área administrativa, 
uma vez que o exame prévio, concomi-
tante e posterior de 100% dos proces-
sos podem caracterizar distorção das 
finalidades de realização de exames de 
auditoria.

AÇÕES NO 2º SEMESTRE DE 2016

• Melhoria das instalações físicas do 
NUCOI com remanejamento da sala da 
Direção para o mesmo ambiente, das 
mesas dos servidores e substituição do 
mobiliário antigo; 

• Alteração da subordinação da SE-
COB - Seção de Contabilidade-, do 
NUCOI para o NUCAF em face da ne-
cessidade de segregação das atividades 
típicas das unidades de controle interno; 

•  Adequação das atividades do Nú-
cleo de Controle Interno à atuação prio-
ritária como auditoria interna, conforme 
orientações do CNJ, repassadas pela Pre-
sidência do TRF da 1ª Região, reduzindo 
a sua atuação como cogestor. Início do 
processo de reestruturação organizacio-
nal do NUCOI para transformá-lo em Nú-
cleo de Auditoria em paralelo com os tra-
balhos que vem sendo desenvolvidos no 
âmbito do TRF da 1ª Região, para que a 
unidade venha a se consolidar como ins-
trumento de controle, cujo objetivo maior 
é avaliar os controles internos em relação 
à capacidade de prevenir fraudes e erros.

• Direcionamento dos trabalhos do 
NUCOI para a avaliação dos procedi-
mentos operacionais de aquisições de 
bens e serviços e de execução de contra-
tos, proporcionando a Direção do Foro 
uma maior segurança das informações 
no ato das autorizações e recomenda-
ções indispensáveis à tomada de deci-
sões quanto ao fortalecimento dos con-
troles internos;

•  Capacitação dos servidores do NU-
COI para a reestruturação dos controles 
internos através de curso com encon-
tros na sala de treinamento, com pales-
tras apresentadas durante o II Forum de 
boas práticas em Auditorias e Controles 
Internos do Poder Judiciário, bem como 
a realização de leituras de normas e 
orientações do CNJ em conjunto com os 
participantes, sendo realizados, inclu-
sive, debates com os temas abordados, 
ressaltando que não houve custos para a 
Administração.

O NUCOI tem na sua Direção o ser-
vidor Zacarias Vitorino de Oliveira Filho. 
A supervisão da Seção de Auditoria (SE-
AUD) está a cargo do servidor Gilvan Lo-
pes Nery e a Seção de Verificação e  Aná-
lise (SEVAN) está sob a responsabilidade 
do servidor Cláudio  Alves Litieri.

O quadro de pessoal do NUCOI é 
composto por nove servidores das mais 
diversas áreas de formação e especiali-
dades: Contabilidade, Perícia Contábil e 
Financeira, Matemática, Engenharia Ci-
vil, Direito, Controladoria Governamen-
tal,  Economia e Auditoria. 

CJF edita regra para diárias 
e adicional de deslocamento

A Presidência do Conselho da Justiça Federal, considerando a limitação orçamen-
tária vigente, decidiu aplicar a Resolução CJF-RES-2015/00340, de 11/2/2015, 
para pagamento de diárias e adicional de deslocamento de magistrados e servidores 
em viagens a serviço no território nacional no exercício de 2017. 

Não será pago, a título de diárias, isoladamente ou somadas ao adicional de des-
locamento, valor superior a R$ 700,00, calculado este limite dia a dia pelo período 
em que durar a viagem a serviço, aplicando-se, também, a deslocamentos em equipe 
de trabalho e para assessoramento ou assistência direta a magistrado. O excedente ao 
teto deverá ser apurado e expurgado do pagamento.

Será somada à diária correspondente ao dia de chegada ao local em que prestará 
serviços para fins de apuração do valor total a ser pago, e a outra metade, à diária 
correspondente ao dia de sua partida para o local de origem. 

Não havendo pernoite fora da localidade de exercício e sendo devido o adicio-
nal de deslocamento, este será aplicado integralmente ao valor correspondente à 
diária do dia do deslocamento. 

A regra tem efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2017.


