
20/11/2020 SEI/TRF1 - 11613098 - Relatório Final de Auditoria

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12525890&infra_sist… 1/34

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA

Secretaria de Auditoria Interna – Secau
Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa - Diaud

Auditoria de Gestão de Segurança Institucional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
1ª Etapa - Vigilância, Sistemas de Controle de Acesso, CFTV

Lista de Siglas
 

ARP - Ata de Registro de Preço
Asrep - Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial
Cenag - Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacional
Centrejufe - Centro de Treinamento da Justiça Federal
CFTV - Circuito Fechado de Televisão
CJF - Conselho da Justiça Federal
CNJ - Conselho Nacional de Justiça
CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público
Coisi - Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional
Covid-19 - Infecção por coronavírus de localização não especificada (Código Internacional de Doenças nº 10, B34.2)
CPF - Cadastro de Pessoa Física
Diaud - Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa
Dicom - Divisão de Compras
Dieng – Divisão de Engenharia e Manutenção Predial
Diges - Diretoria-Geral da Secretaria
Dimap - Divisão de Material e Patrimônio
Diseg - Divisão de Transportes e Serviços Gerais
DOD - Documento de Oficialização de Demanda
FOC - Fiscalização de Orientação Centralizada
IN - Instrução Normativa
LBI - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
MP - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
Nulit - Núcleo de Licitações
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil 
PAe - Processo Administrativo Eletrônico
Paint - Plano Anual de Auditoria Interna
Presi - Presidência
QACI - Questionário de Avaliação do Controle Interno
SA - Solicitação de Auditoria
SAU/SUL – Setor de Autarquias Sul
SBS – Setor Bancário Sul
SCA - Serviço de Controle de Acesso
SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul
Seali - Seção de Auditoria em Licitações, Dispensas e Inexigibilidades
Secau - Secretaria de Auditoria Interna
SecGA - Secretaria de Gestão Administrativa
Secge - Secretaria de Governança, Gestão Estratégica e Inovação
Senco - Seção de Auditoria de Contratos
Seseg - Seção de Segurança Institucional
Sesvi - Seção de Vigilância e Portaria
SGON - Setor de Garagens Oficiais Norte
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SIATE - Sistema de Atendimento, Acompanhamento e Controle de Serviço
Sinarm - Sistema Nacional de Armas
SRP - Sistema de Registro de Preço
STJ - Superior Tribunal de Justiça
TCU - Tribunal de Contas da União
TI - Tecnologia da Informação
TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território
TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
TRF1 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região
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I. Introdução

A Auditoria de Segurança Institucional nas edificações do TRF1 foi dividida em duas
Etapas. A 1ª Etapa refere-se à análise do desempenho (a partir dos contratos firmados), em termos de
eficiência e efetividade, da segurança quanto ao controle de acesso e circulação de pessoas nas edificações
do TRF1 e tramita nos presentes autos do PAe SEI 0005987-10.2020.4.01.8000.

A 2ª Etapa tramita nos autos  do PAe SEI 0015312-09.2020.4.01.8000) e refere-
se à análise do desempenho, em termos de eficiência e efetividade, da atuação da Brigada de Incêndio, em
face das normas vigentes, das disposições do Contrato 23/2019 e da estrutura de equipamentos para
prevenção e combate a incêndio do TRF1 nas edificações selecionadas na amostra.
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A presente auditoria baseada em riscos foi realizada com foco na Segurança das
Edificações do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1 (1ª Etapa) e abrangeu avaliação referente à
atuação dos vigilantes, existência e operacionalização dos equipamentos de segurança, do CFTV e dos
sistemas informatizados (Spy, Winspector, TRF) utilizados pelas unidades auditadas, Divisão de
Segurança, Transporte e Serviços Gerais - Diseg / Seção de Vigilância e Portaria - Sesvi e Coordenadoria
de Inteligência e Segurança Institucional - Coisi / Seção de Segurança Institucional- Seseg, em suas áreas
de atuação, a partir da gestão de contratos que envolvem a segurança institucional, englobando os edifícios
Sede I, Sede II e os Anexos I, II (Ed. Adriana) e III, ficando excluídas as edificações do Centrejufe e da
Base Operacional.

Os trabalhos da presente auditoria abrangeram as atividades desenvolvidas sob a
responsabilidade das unidades de segurança Diseg/Sesvi e Coisi/Seseg cujas atribuições estão no
Regulamento de Serviço do TRF1 (10337634 e 10337664).

Destaca-se que a Resolução TRF1 9502504 promoveu a reestruturação da unidade de
segurança, com efeitos a contar de 14/01/2020, de modo que houve desmembramento da estrutura de
segurança da Diseg. Foi criada a Coisi para onde foi transferida a Seseg, anteriormente subordinada à
Diseg.

Os trabalhos de avaliação foram realizados em consonância com as Diretrizes Técnicas
das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário definidas pelo Conselho Nacional
de Justiça - CNJ na Resolução CNJ 308/2020 e Resolução CNJ 309/2020, com observância ao Estatuto da
Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, aprovado
pela Resolução 620 do Conselho da Justiça Federal, de 12/02/2020, ao Estatuto de Auditoria Interna da
Justiça Federal da 1ª Região (Resolução Presi 57/2017 - TRF1 5426955) e ao previsto no Plano Anual de
Auditoria Interna - Paint/2020 9308155, aprovado pelo Exmo. Senhor Presidente do TRF1, consoante PAe
0017849-12.2019.4.01.8000.

Relevante transcrever o que dispõe o artigo 2º da Resolução CNJ 308/2020, sobre as
característica e o mister da auditoria interna:

Art. 2º Auditoria interna é a atividade independente e objetiva de avaliação e
consultoria com o objetivo de agregar valor às operações da organização, de modo a
auxiliar na concretização dos objetivos organizacionais, mediante avaliação da eficácia
dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de
governança.
Parágrafo único. Em função das suas atribuições precípuas, é vedado às unidades de
auditoria interna exercer atividades típicas de gestão, não sendo permitida sua
participação no curso regular dos processos administrativos ou a realização de práticas
que configurem atos de gestão.

1. Objetivo
Considerando a Política de Gestão de Riscos estabelecida pela Resolução CJF

447/2017 e a Gestão de Riscos instituída pela Resolução TRF1 34/2017, em consonância com o Plano
Estratégico da Justiça Federal 2015 - 2020 e os últimos planos de auditoria, em exame aos temas passíveis
de auditoria, constatou-se que a Segurança nas Edificações do TRF 1ª Região não havia sido submetida
a auditoria nos últimos 5 anos.

Ademais, as últimas ocorrências envolvendo a segurança física de pessoas e bens de
órgãos do Poder Judiciário, conforme amplamente noticiado na imprensa em 2019 (Notícia Uol -
Procurador esfaqueia Juíza dentro de tribunal em São Paulo e é preso, Janot diz que foi armado ao STF
com intenção de matar Gilmar Mendes, Notícia Carta Capital - Procurador esfaqueia juíza dentro de
tribunal em São Paulo) alertaram para a necessidade de avaliar se a governança, as estruturas e as
operações, a partir dos contratos firmados pelo TRF1, constituem controles eficientes e efetivos para
mitigar a probabilidade de ocorrências que representem risco tanto para magistrados, servidores,
colaboradores e público externo quanto para o patrimônio móvel e imóvel, bem como para imagem e para
reputação do Tribunal.

Além disto, o documento Diagnóstico da Segurança Institucional do Poder Judiciário
Ano Base 2017, formulado pelo CNJ, apontou que o TRF1 obteve 56% de adequação às medidas de

https://portal.trf1.jus.br/data/files/BF/C0/24/0E/55F326100344CD06052809C2/RS_2018%20web.pdf
file:///C:/Users/liana/Downloads/DJ90_2020-ASSINADO.PDF
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CNJ-n%C2%BA-309.pdf
https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2020/02-fevereiro/cjf-aprova-estatuto-da-atividade-de-auditoria-interna-da-justica-federal/Estatuto_de_Auditoria.pdf
https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2020/02-fevereiro/cjf-aprova-estatuto-da-atividade-de-auditoria-interna-da-justica-federal/Resolucao_620.pdf
https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/planos-de-auditoria/planos-e-relatorios-de-auditoria.htm
file:///C:/Users/liana/Downloads/DJ90_2020-ASSINADO.PDF
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
https://portal.trf1.jus.br/data/files/CF/94/05/33/A551051094923CF4052809C2/Caderno%20Estrategia%20da%20Justica%20Federal%20-%20Anexo%20Res.%20CJF%20313.pdf
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/10/03/procurador-da-fazenda-esfaqueia-juiza-dentro-do-trf-3-em-sao-paulo.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/27/janot-diz-que-foi-armado-ao-stf-com-intencao-de-matar-gilmar-mendes-ministro-sugere-ajuda-psiquiatrica-a-ex-pgr.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/justica/procurador-esfaqueia-juiza-dentro-de-tribunal-em-sao-paulo/
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2018/09/f961723d40e5b6ccb2c9ea230cc8f2c9.pdf
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segurança apuradas pelo indicador adotado pelo CNJ, o que, de per si, evidenciou a oportunidade de
melhorias.

Portanto, o objetivo desta auditoria é 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. Período de execução

A execução da 1ª Etapa da Auditoria de Segurança Institucional foi prevista para o
período de fevereiro a abril/2020 (vigilantes, catracas, detector de metais, sistemas informatizados,
CFTV). No entanto, as atividades de consultoria ensejaram atraso, conforme a seguir demonstrado.

O incremento na quantidade de consultorias para manifestação das unidades Seali e
Senco/Diaud impactaram sobremaneira o andamento da 1ª e da 2ª Etapas da Auditoria de Segurança
Institucional nas fases de execução e elaboração dos respectivos Relatórios Preliminares, considerando
que os servidores que atuam nas auditorias são os mesmos que laboram em análises prévias, conforme a
seguir elencadas:

Análise prévia do Termo de Referência e das minutas de Edital e de Contrato para
contratação de empresa especializada em engenharia para remoção de grua montada e
abandonada pela Engefort no canteiro de obras da nova sede do TRF1
(9842861 - 0018788-31.2015.4.01.8000);
Análise prévia do Termo de Referência e das minutas de Edital e de Contrato para
contratação de empresa de engenharia e arquitetura para prestação de serviços de
elaboração de projetos básicos e executivos (em plataforma BIM) remanescentes de
arquitetura e engenharia para a obra da nova sede do TRF1
(10210722, 11095680, 11174460 e 11228253  - 0000026-88.2020.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela SecGA acerca da possibilidade de contratação de
saldo de "valor" de Ata da Registro de Preços 4/2019, não obstante a impossibilidade de
contratação do item pelo Siasg (9726375 - 0007885-92.2019.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela Diges acerca de pagamento de vale alimentação e
vale transporte para prestadores em teletrabalho em razão das medidas para combate à
pandemia da Covid-19 (Lei 13.979/2020; Resolução CNJ 313/2020, Resoluções do
TRF1 9985909, 10008471, 10325160 - 0005211-10.2020.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela Diges acerca de pedido da Engesoftware para
ressarcimento ao Tribunal de parcelas relativas ao Contrato 66/2016
(10853607 - 0027027-87.2016.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela Diges acerca da viabilidade de proposta apresentada
pela Diaco para reversão do 1º Termo Aditivo ao Contrato
48/2019 (10897842 - 0026986-18.2019.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela Presidência acerca de viabilidade e
operacionalidade de reembolso a magistrados, servidores e estagiários de despesa
realizada com aquisição de máscaras faciais para uso no trabalho presencial, diante dos
normativos vigentes e do entendimento atual do Tribunal de Contas da União - TCU
sobre a matéria (11016976 - 0013853-69.2020.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada pela Secad/SJMA  acerca de outorga de espaço físico
para uso por bancos públicos (Caixa Econômica Federal - CEF e/ou Banco do Brasil -
BB) em instalações da Justiça Federal do Maranhão - SJMA, entre os institutos
jurídicos cessão de uso onerosa ou concessão de direito real de uso onerosa, sem a
realização de licitação (11136197 - 0005019-56.2020.4.01.8007);
Resposta à consulta formulada pela Diges para análise e manifestação quanto à
interpretação do Acórdão 1508/2020 - TCU- Plenário referente à contratação de
empresa especializada na prestação de Serviço Técnico de Apoio à Engenharia de
Software , contemplando serviços de apoio à administração de dados e apoio à execução

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
https://www.conjur.com.br/dl/resolucao-313-19-marco-2020-cnj-cnj.pdf
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do macroprocesso de software, de forma a abranger os processos de escopo, requisitos,
arquitetura, desenvolvimento e sustentação, em atendimento ao Art. 12 da ENTIC-
JUD (11146826 e 11415882 - 0010138-53.2019.4.01.8000);
Resposta à consulta formulada acerca do Checklist referente a Estudos Técnicos
Preliminares - ETP formulado pela SecGA/Dicom (11388393 - PAe 0023413-
35.2020.4.01.8000);
Resposta à consulta encaminhada pela presidência acerca da possibilidade de
antecipação de pagamento, nos termos da Lei 14.065/2020, conforme solicitação da
Seção Judiciária de Minas Gerais (11500198 - PAe 0038073-10.2020.4.01.8008);
Análise prévia do Termo de Referência e das minutas de Edital e de Contrato para
contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para assessoramento
técnico à fiscalização para análise e avaliação dos projetos básicos e executivos (em
plataforma BIM) remanescentes de arquitetura e engenharia para a obra da nova sede
do TRF1(11532494 0016123-66.2020.4.01.8000).

3. Questões de auditoria
Foram estabelecidas as seguintes Questões de Auditoria:
Q1: As edificações do TRF1 são equipadas com dispositivos de segurança que controlam
o acesso e mitigam potenciais ameaças que coloquem em risco tanto magistrados,
servidores, colaboradores e público externo quanto o patrimônio e a imagem do
Tribunal?
Q2: A operacionalização dos dispositivos de segurança que controlam o acesso às
instalações do Tribunal estão em consonância com os normativos e contratos vigentes e
com as boas práticas adotadas por outros órgãos da administração pública federal?
Q3: O TRF1 adota sistema de CFTV que permita realizar o monitoramento eletrônico de
suas instalações e áreas adjacentes?
Q4: O TRF1 possui local seguro e adequado para acautelamento de arma de fogo de
quem a porte legalmente e pretenda ingressar em suas instalações?
Q5: O TRF1 adota procedimentos de controle de acesso às garagens internas de suas
edificações?
 

4. Composição da amostra avaliada
Durante as atividades, a equipe de auditoria avaliou a eficiência e a efetividade dos

controles relacionados à segurança de acesso e circulação de pessoas, visando à proteção dos magistrados,
dos servidores, dos colaboradores, do público externo, do patrimônio e da imagem do Tribunal, nos
seguintes edifícios:

Quadro 01 - Edificações Analisadas
 

Edifício Endereço

Edifício Sede I SAU/SUL - quadra 2, bloco A,
Praça dos Tribunais Superiores.

Edifício Sede
II

SAU/SUL - quadra 2, bloco K,
Praça dos Tribunais Superiores.

Edifício Anexo
I

SAU/SUL - quadra 1; bloco
C, Praça dos Tribunais Superiores.

Edifício Anexo
II

SBS - quadra 2, lote 16, bloco D,
Edifício Adriana.

Edifício Anexo
III

SAU/SUL - quadra 1, bloco C,
Praça dos Tribunais Superiores.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14065.htm


20/11/2020 SEI/TRF1 - 11613098 - Relatório Final de Auditoria

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12525890&infra_sist… 6/34

4.1. Não-escopo da auditoria
A presente auditoria não teve como propósito verificar os procedimentos e as medidas

adotadas pelo Tribunal para proteção dos magistrados sob ameaça ou quanto à sua segurança fora das
dependências do Tribunal. Também não foi abordada nesta 1ª Etapa da auditoria a avaliação das
edificações quanto à prevenção e combate a incêndio. 

O escopo referente à avaliação das edificações quanto à prevenção e combate a incêndio
é objeto da 2ª Etapa da auditoria de Segurança Institucional, conforme consta do Paint/2020  9308155 e
tramitando nos autos do PAe 0015312-09.2020.4.01.8000.

Acrescenta-se, ainda, que não foram abrangidas pela análise as edificações da Base
Operacional de Serviços Administrativos (SGON quadra 1, lotes 10/110/120) e do Centrejufe (Clube de
Campo em Brasília - SCES Trecho 2, conjunto 21 lotes 15/20 - Brasília - DF), em razão:

a. Do reduzido número de servidores na equipe de auditoria para o presente
trabalho;

b. Da localização e distâncias entre as edificações;
c. Das características especificadas a seguir, de ambas as edificações, que exigiriam

um trabalho de análise diferenciada:
i. Centrejufe: instalações para hospedagem de magistrados para participação

em cursos; instalações para realização de ações de treinamentos; ampla
área externa disponível para lazer, no formato de clube, para os associados
à Assejufe; acesso via terrestre e por barco; e

ii. Base Operacional: funcionamento da Gráfica do Tribunal e existência de
bombas de abastecimento de combustível.

Tais edificações, de acordo com análise de risco em relação aos objetivos estratégicos do
TRF1, poderão ser objeto de auditoria futura.

 
5. Equipe de auditoria

Marcos de Oliveira Dias (coordenador);
Alex Cerqueira Rocha;
Liana Raimundo de Lima Lourenço;
Lígia Monetta Barroso Meneses;
Michell Cardoso da Silva.

Destaca-se que o servidor Michell Cardoso da Silva, Analista Judiciário do quadro de
pessoal do Tribunal, integrou a equipe de auditoria na condição de supervisor da Seção de Auditoria de
Contratos – Senco/Secau até 30/09/2020, quando passou a exercer suas atividades na Divisão de Análise
Contábil e Custos - Dicoc, que faz parte da estrutura da Secretaria de Planejamento Orçamentário e
Financeiro - Secor/TRF1.

Quanto à servidora Lígia Monetta Barroso Meneses, registra-se que foi incorporada
à equipe de auditoria em 31/07/2020, quando da sua designação para compor a estrutura da Divisão de
Auditoria de Gestão Administrativa - Diaud/Secau.

 
6. Técnicas de auditoria

Neste trabalho foram utilizadas, entre outras, as seguintes técnicas:

Análise Swot - identificação e análise de fatores internos (forças e fraquezas) e externos
(oportunidades e ameaças);
Identificação dos eventos de riscos pelo método bow-tie;
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Avaliação dos eventos de riscos nas dimensões de probabilidade de ocorrência do risco
e impacto de suas consequências, utilizando-se o mapa de risco criado pelo Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP (que atualmente integra a estrutura
do Ministério da Economia) e adaptado para utilização na presente ação de auditoria;
Aplicação de Questionário de Avaliação do Controle Interno - QACI. O
questionário, composto por 28 questões, buscou identificar critérios relacionados a
atividades de controle, com vistas a avaliar a observância pelas unidades
administrativas de princípios, normativos e boas práticas adotadas pela Administração
Pública. As perguntas foram do tipo SIM ou NÃO e foi aberto espaço para observações
das unidades a fim de apresentarem considerações acerca da aderência aos critérios
mencionados;
Entrevista - formulação de perguntas orais ou escritas às pessoas envolvidas no
processo auditado para obtenção de dados e informações;
Análise Documental - verificação de processos, registros  de documentos que
conduzam à formulação de indícios e evidências sobre o desempenho operacional da
segurança nas edificações do TRF1;
Benchmarking - a partir de consulta a normativos internos de outros órgãos do Poder
Judiciário.

 
7. Procedimentos realizados  

O trabalho de auditoria teve como propósito verificar a estrutura de segurança e o
controle de acesso e circulação de pessoas nas edificações do TRF1, a consonância com as disposições
regulamentares, boas práticas e procedimentos afetos às medidas de proteção pessoal e institucional.

Para essa verificação, a equipe de auditoria realizou o gerenciamento dos riscos, o qual
foi subdivido em 3 etapas: I - Análise de Ambiente; II - Identificação de Eventos de Riscos; e III -
Avaliação dos Riscos.

Na Etapa I - Análise de Ambiente, a equipe de auditoria optou pela elaboração da Matriz
Swot 10011001, onde foram identificados e analisados os fatores internos (forças e fraquezas), bem como
as influências do ambiente externo (oportunidades e ameaças) consideradas no processo de gestão de
riscos.

Na etapa de identificação dos eventos de riscos (etapa II), foi utilizado o método bow-tie,
que consiste na elaboração de diagrama que descreve e analisa os caminhos de um risco, desde as suas
possíveis causas até as suas consequências, com foco nas medidas preventivas que evitam as causas e nas
medidas de mitigação que atenuam as consequências. 

Com a aplicação da aludida técnica e considerando o resultado da análise do ambiente
interno e externo, por meio do Matriz Swot, foram individualmente identificados os eventos de riscos que
poderiam comprometer o objetivo da unidade de segurança (10102578).  A análise detalhada dos riscos
identificados, assim como as causas e consequências de cada um deles está contida no Anexo I
- Identificação de Eventos de Riscos 10102562.

Quanto à etapa III, após identificados os eventos de riscos, estes foram submetidos à
avaliação sob a perspectiva de probabilidade e impacto, segundo as variáveis do mapa de risco criado pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP e adaptado para utilização na presente ação
de auditoria (10369686). A realização dessa etapa ocorreu em três subetapas:

1. Cálculo do Risco Inerente: mensuração do risco antes de ser considerada a aplicação
de qualquer controle preexistente;

2. Avaliação dos controles existentes: mediante aplicação de Questionário de Avaliação do
Controle Interno - QACI 10061549 (Sesvi 10077694; Seseg 10086939) e realização de
entrevistas, conforme as Atas de reuniões realizadas com as áreas auditadas (10126719 e
10154399);
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3. Cálculo do Risco Residual: considerados os controles identificados e aplicados e a  avaliação
quanto ao seu desenho e funcionamento.

Na fase de execução da auditoria, foi expedida a Solicitação de Auditoria - SA
10154086 para obter informações a respeito da operacionalização de segurança no âmbito do TRF1.

Em resposta à referida SA, foi apresentada manifestação da área auditada no doc.
10172483, acompanhada dos documentos a seguir listados e  examinados pela equipe de auditoria:
controle de acesso às garagens internas do TRF1 - 10166258, 10166272, 10166284, 10166325; 10166339,
10166349, 10166365; cópias das Carteiras Nacionais dos vigilantes que prestam serviço nos edifícios da
amostra 10164683; controle das credenciais de condutores com permissão de uso de vaga na garagem
compartilhada dos edifícios Anexo I e Anexo III (10166439); lista de participantes da Feira Mix
10172431; e relatórios dos sistemas de informação relacionados à segurança nas edificações do TRF1
(Spy - 10164999; TRF - 10165135).

Após aplicação das técnicas de auditoria, realização dos procedimentos de avaliação e
exame dos documentos, levantaram-se informações que subsidiaram as evidências dos achados constantes
do tópico II deste Relatório Preliminar, ressalvando-se a limitação da impossibilidade de inspeção in loco
pelas razões a seguir expostas.

 
7.1. Limitações aos procedimentos

A pandemia do Coronovírus (Covid-19) em curso em escala mundial, com alto risco à
saúde do corpo de trabalhadores do TRF1 (magistrados, servidores e colaboradores) e do público externo,
ensejou a edição das Resoluções Presi-Secge/TRF1
(9927666, 10164462, 10235089, 10306343, 10383341, 10714057, 11007391 e Resoluções do CNJ 313,
317, 318 e 322/2020 (9981393, 10262493, 10235081 e 10352529) que definiram medidas e regras para
adoção do teletrabalho.

Diante desse cenário, as atividades da presente auditoria sofreram limitação em razão
dos riscos à saúde dos servidores na realização das técnicas da inspeção in loco, de modo que todas as
evidências foram apuradas a partir de análise documental, aplicação de questionário de avaliação de
controle interno e reunião por videoconferência com a Coisi/Seseg.
8. Legislação aplicada

Lei 7.102/1983 - Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece
normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços
de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências;
Lei 8.906/1994, alterada pela Lei 13.363/2016 - Estatuto da Advocacia e Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB;
Lei 8.027/1990 - Dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas, e dá outras providências;
Lei 10.826/2003 - Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras
providências;
Lei 12.694/2012 - Autoriza os tribunais, no âmbito de suas competências, a tomar medidas
para reforçar a segurança dos prédios da Justiça;
Lei 13.146/2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);
Lei 13.979/2020 - Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019;
Decreto 89.056/1983 - Regulamenta a Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre
segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte
de valores e dá outras providências;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.906%2C%20DE%204%20DE%20JULHO%20DE%201994.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da,Advogados%20do%20Brasil%20(OAB).&text=II%20%2D%20as%20atividades%20de%20consultoria%2C%20assessoria%20e%20dire%C3%A7%C3%A3o%20jur%C3%ADdicas.&text=%C2%A7%203%C2%BA%20No%20exerc%C3%ADcio%20da,Art.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8027.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12694.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D89056.htm
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Resolução CNJ 291/2019 - Consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a
Política e o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário e dá outras providências;
Resolução CJF 502/2018, que dispõe sobre a Política de Segurança Institucional no âmbito do
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, alterada pela Resolução CJF
559/2019;
Resolução Conjunta CNJ e CNMP 4/2014 - Regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário e do
Ministério Publico, os arts. 6º, inciso XI, e 7º-A, ambos da Lei 10.826 de 22 de dezembro,
com alterações promovidas pela Lei 12.694, de 24 de julho de 2012;
Resolução TRF1 Presi 42/2015 - Regulamenta, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, o
porte de arma de fogo para uso exclusivo de servidores que efetivamente estejam no exercício
da atividade de segurança;
Instrução Normativa TRF1 14/2010 - Dispõe sobre a regulamentação e execução dos serviços
de portaria, segurança e vigilância;                             
Boas práticas e procedimentos afetos às medidas de proteção pessoal e institucional:

Instrução Normativa STJ/GP n. 1/2020 - Disciplina o controle de acesso, circulação e
permanência de pessoas nas dependências do Superior Tribunal de Justiça;
Resolução TJDFT n. 15/2013 - Dispõe sobre a reformulação da Comissão de Segurança
Permanente do TJDFT e regulamenta os pedidos de proteção pessoal das autoridades
judiciárias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios TJDFT;
Portaria Conjunta TJMG n. 424/PR/2015 - Dispõe sobre o controle de acesso e as
medidas administrativas para a segurança dos magistrados, dos servidores, dos
jurisdicionados e dos demais usuários dos prédios ou unidades judiciárias e
administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Resolução TJPB 11/2017  - Estabelece normas de segurança para o ingresso e
permanência de pessoas nas dependências do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e
Ato da Presidência TJPB 57/2019.

 9. Fontes de Informação

Diagnóstico da Segurança Institucional do Poder Judiciário 2018, Ano-base 2017,
formulado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ;
Contrato 41/2017 (4688665) - Prestação de serviços de vigilância desarmada;
Contrato 01/2020 (9555777) - Prestação de serviços de apoio administrativo na
categoria de recepcionista.      

 
II. Achados de auditoria

A seguir são apresentados os achados de auditoria concernentes à 1ª Etapa da avaliação
da gestão de Segurança Institucional, considerados relevantes para a análise, assim como a manifestação
das áreas auditadas da SecGA (Dieng e Diseg) e da Coisi (Seseg), e as recomendações postas pela equipe
de auditoria.
 
ACHADO 1. Fragilidades no sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV.

O CFTV é um sistema de monitoramento interno operado por meio de câmeras que
possibilitam a captação das imagens no cenário pretendido e que estão conectadas a um sistema central.
As imagens geradas pelas diversas câmeras são recebidas por equipamentos de gerenciamento que as
disponibilizam para os monitores e realizam a gravação das informações para eventual consulta futura.
1.1. Situação Encontrada
1.1.1. Insuficiência de monitoramento eletrônico das áreas adjacentes aos edifícios do Tribunal.

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2992
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/50104/Res%20502-2018%20publ.pdf?sequence=2
https://www2.jf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/50414/Res%20559-2019.pdf?sequence=5
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o_Conjunta_CNJ-CNMP_4-2014.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/66489/3/Resolu%c3%a7%c3%a3o%20Presi%2042_2015.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/36147/16/IN_14-10_2018.pdf
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/seguranca-do-poder-judiciario/boas-praticas/
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=15936&seq_documento=24203340&data_pesquisa=15/01/2020&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento&ids=24203339,24203340,24203341,24203342,24203350,24203351,24203352
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2017/08/c4ce4b4195e698e4a3e3a08719661569.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2017/08/7c1db38b86827991ed19d2a7ceee84a0.pdf
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/165016804/djpb-20-10-2017-pg-1
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2018/09/f961723d40e5b6ccb2c9ea230cc8f2c9.pdf
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1.1.2. Fragilidades identificadas no Sistema de CFTV dos edifícios Sede I e Sede II, conforme relatório
elaborado pela Seseg 8641217, em 04/04/2019:

a. A maior parte do cabeamento de vídeo foi instalada fora de dutos e não segue os padrões técnicos;
b. Há 7 (sete) simulacros (câmeras falsas que não geram imagens) instalados no TRF1;
c. Há 28 (vinte e oito) pontos de monitoramento aguardando a instalação de infraestrutura elétrica e de

dados;
d. Há 21 (vinte e uma) câmeras de monitoramento queimadas;
e. Há 26 (vinte e seis) câmeras consideradas obsoletas (apresentam baixa resolução de imagem) pela

Seseg;
f. O sistema de CFTV não mantém os registros gravados pelo prazo mínimo de 180 dias, conforme

exigência do módulo 3, título XI, item 3, da IN TRF1 14/2010.

1.1.3. Fragilidades identificadas no Sistema de CFTV dos edifícios Anexo I e Anexo III, conforme
relatório elaborado pela Seseg 8641223, em 04/04/2019:

a. Os equipamentos que compõem o sistema de CFTV foram considerados obsoletos pela Seseg;
b. Há locais considerados pontos cegos, ou seja, estão sem monitoramento por sistema de CFTV;
c. O sistema de CFTV não mantém os registros gravados pelo prazo mínimo de 180 dias, conforme

exigência do módulo 3, título XI, item 3, da IN TRF1 14/2010.

1.1.4. Fragilidades identificadas no Sistema de CFTV do edifício Anexo II, conforme relatório elaborado
pela Seseg 8641247, em 04/04/2019:

a. Os equipamentos que compõem o sistema de CFTV foram considerados obsoletos pela Seseg;
b. A sala de monitoramento do sistema de CFTV não possui condições ideais de funcionamento, pois a

mudança de layout deixou suas dimensões muito reduzidas, impossibilitando a instalação de novo
condicionador de ar e câmera de monitoramento. Além disso, a parte superior da divisória lateral da
sala contém uma abertura que, na avaliação da Seseg, representa risco potencial de invasão.

c. O sistema de CFTV não mantém os registros gravados pelo prazo mínimo de 180 dias, conforme
exigência do módulo 3, título XI, item 3, da IN TRF1 14/2010.

1.2. Critérios

Resolução CNJ 291/2019, que consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a
política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências;
Instrução Normativa TRF1 14/2010, revisada em Agosto/2018;
Acórdão TCU - Plenário 2037/2019, referente à Consolidação de Fiscalização de Orientação
Centralizada (FOC) que teve por objetivo avaliar a conformidade das aquisições de Tecnologia da
Informação (TI) em organizações federais, desde a fase de planejamento até a etapa de execução
contratual;
Ofício n. 0052920/CJF 8715927 - Relatório da Auditoria realizada no TRF1 pelo CJF, no período de
01 a 05/04/2019, abrangendo as áreas de licitações e contratos, sustentabilidade e pessoal, com o
objetivo de avaliar a conformidade dos atos de gestão e o desempenho operacional dos processos de
trabalho correlatos.

1.3. Fontes

Relatório do Sistema de CFTV dos edifícios Sede I e Sede II 8641217, elaborado pela Seseg, em
04/04/2019, constante do PAe 0014179-63.2019.4.01.8000;
Relatório do sistema de CFTV dos edifícios Anexo I e Anexo III 8641223, elaborado pela pela
Seseg, em 04/04/2019, constante do PAe: 0014179-63.2019.4.01.8000;

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_291_23082019_02092019175339.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/36147/16/IN_14-10_2018.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2037%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=20b54840-f106-11e9-9f84-1f7e9c7335ea
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Relatório do sistema de CFTV do edifício Anexo II 8641247, elaborado pela pela Seção de
Segurança - Seseg, em 04/04/2019, constante do PAe: 0014179-63.2019.4.01.8000;
PAe 0016660-67.2017.4.01.8000, que trata do planejamento para modernização de todo o sistema
de CFTV do TRF1;
PAe 0015699-92.2018.4.01.8000, que trata do projeto para a criação de infraestrutura de tubulação
para cabeamento estruturado de CFTV e de dados interligando os edifícios Sede I e Sede II;
PAe 0014179-63.2019.4.01.8000, que se refere à aquisição de equipamentos para a
implementação/ampliação/modernização do CFTV das edificações do TRF1;
PAe 0015037-94.2019.4.01.8000, que trata do registro de preços para eventual aquisição de
materiais para instalação de infraestrutura de sistema de CFTV para os edifícios do TRF1 (parte
1), conforme quantitativos e especificações constantes do edital 9052338;
PAe 0015044-86.2019.4.01.8000, que trata do registro de preços para eventual aquisição de
materiais para instalação de infraestrutura de sistema de CFTV para os edifícios do TRF1 (parte
2), conforme quantitativos e especificações constantes do edital 9137366;
PAe 0017717-86.2018.4.01.8000, referente à mudança no layout da sala do CFTV do edifício
Anexo II;
Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Coisi/Seseg 10086939;
Ata 10154399, referente à reunião realizada por videoconferência entre a equipe de auditoria e
integrantes da Coisi/Seseg;
SIATE 2019000495.

1.4. Evidências
1.4.1. Insuficiência de monitoramento eletrônico das áreas adjacentes aos edifícios do Tribunal.

Em resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno 10086939, elaborado pela
equipe de auditoria, a Seseg informou que o Tribunal não dispõe de sistema de CFTV que permita realizar
o monitoramento eletrônico das áreas adjacentes aos seus edifícios. A referida informação foi ratificada na
reunião realizada por videoconferência entre a equipe de auditoria e integrantes da Coisi/Seseg, item 3, da
Ata 10154399.

Em relação ao edifício Sede I, consta a informação, no item 3, fl. 13, do Relatório do
Sistema de CFTV dos edifícios Sede I e Sede II 8641217, que as câmeras que faziam o monitoramento do
perímetro externo queimaram em Julho/2015, durante a realização de obra de impermeabilização da
cobertura do prédio. 

Quanto ao edifício Sede II, consta do item 3 da Ata de reunião 10154399 que há uma
câmera instalada no alto do edifício, mas que a imagem gerada não é de boa qualidade e que a câmera
perdeu boa parte das funcionalidades de controle remoto.

No que se refere aos edifícios Anexo I e Anexo III, consta do subitem 3.1 da Ata de
reunião 10154399 que ainda há algumas câmeras no perímetro externo que geram apenas imagem, mas
todos os outros recursos não estão funcionando e sem possibilidade de conserto porque são muito antigos,
com peças fora de linha de fabricação.

Quanto ao edifício Anexo II, a Seseg relatou, no item 10, fl. 8, do Relatório do Sistema
de CFTV do edifício Anexo II 8641247, que é necessária a instalação de 03 câmeras externas (planejada
em 2016) nos seguintes locais que apresentam vulnerabilidade: área próxima ao portão da garagem,
estacionamento junto à área envidraçada da Divisão de Material e Patrimônio - Dimap e em frente à porta
corta-fogo de acesso ao segundo subsolo.
1.4.2. Em exame ao Relatório do Sistema de CFTV dos edifícios Sede I e Sede II 8641217, elaborado
pela Seseg, em 04/04/2019, verificaram-se os registros das seguintes fragilidades: 

a. A maior parte do cabeamento de vídeo foi instalada fora de dutos e não segue os padrões técnicos.

No item 3, fl. 10, consta a informação de que a maior parte do cabeamento de vídeo foi
instalada fora de dutos, não seguindo os padrões técnicos, além de utilizar vários tipos de cabo coaxial
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(RG 59, RGC 59, RG 6) e também cabos UTP (Cat. 05 e Cat. 06), o que acarreta, segundo a
Seseg, prejuízo à qualidade das imagens geradas pelas câmeras.

b. Há 7 (sete) simulacros (câmeras falsas que não geram imagens) instalados no TRF1.

No campo destinado a observações, item 1, fl. 13, consta a informação de que há 7 (sete)
simulacros (câmeras falsas que não geram imagens) instalados no TRF1, sendo 5 (cinco) no edifício Sede
I e 2 (duas) no edifício Sede II:

Sede I: sobreloja, térreo (próximo à Coordenadoria da 6ª Turma), térreo (próximo
à Ascom), térreo (elevador próximo ao túnel) e segundo andar (próximo ao
elevador); e
Sede II:  segundo subsolo (hall dos elevadores) e nono andar (próximo à casa de
máquinas dos elevadores).

c. Há 28 (vinte e oito) pontos de monitoramento aguardando a instalação de infraestrutura elétrica e de
dados.

Na relação de câmeras instaladas nos edifícios Sede I e Sede II, fls. 5 a 9, foram
discriminados 28 pontos de monitoramento que estão aguardando a instalação de infraestrutura elétrica e
de dados, sendo que 14 pontos dependem também da aquisição de novas câmeras, conforme previsto nos
autos do PAe 0016660-67.2017.4.01.8000, que trata do planejamento para modernização do sistema de
CFTV do TRF1.

Em exame aos autos do PAe 0015699-92.2018.4.01.8000, verifica-se que foram
realizados estudos e projetos para a criação de infraestrutura de tubulação para cabeamento estruturado de
CFTV e de dados interligando os edifícios Sede I e Sede II. A Dieng e a Seseg alcançaram entendimento
comum, conforme teor dos docs. 7972774, 8169935 e 8200977, com o encaminhamento do Documento de
Oficialização de Demanda 8235000, que resultou na abertura do PAe 0015037-94.2019.4.01.8000 e do
PAe 0015044-86.2019.4.01.8000 para aquisição do material necessário para a realização do projeto, tendo
em vista a sugestão do Nulit no documento 2866696 de que "a quantidade máxima de itens num Termo de
Referência não ultrapasse 50 itens" sob a argumentação de que "processo muito grande gera mais
trabalho durante a licitação e a maior chance de se atrasar o processo".

A instrução do PAe 0015037-94.2019.4.01.8000 ensejou a licitação do Pregão
Eletrônico/SRP 49/2019 cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de materiais para
instalação de infraestrutura de sistema de CFTV para os edifícios do TRF1 (Parte 1), conforme
quantitativos e especificações constantes do edital 9052338. A referida licitação resultou no registro de
preços das ARP's 57/2019 9413907, 58/2019 9413950, 59/2019 9413986 e 60/2019 9414009, com
vigência até 09/12/2020.

O PAe 0015044-86.2019.4.01.8000 ensejou a licitação do Pregão Eletrônico/SRP
50/2019 cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de materiais para instalação de
infraestrutura de sistema de CFTV para os edifícios do TRF1 (Parte 2), conforme quantitativos e
especificações constantes do edital 9137366. A referida licitação resultou no registro de preços das ARP's
63/2019 9400561, 64/2019 9400566, 65/2019 9400576, 66/2019 9400582, 67/2019 9400591,
68/2019 9400598, 69/2019 9400621, 70/2019 9400637 e 71/2019 9400647, com vigência até 12/12/2020.

Em exame aos autos das mencionadas Atas de Registro de Preços, observou-se que, até a
data da consulta, 01/06/2020, não foram efetuadas as aquisições previstas para a realização dos serviços,
de modo que a instalação da infraestrutura elétrica e de dados ainda se encontra pendente de realização.

d. Há 21 (vinte e uma) câmeras de monitoramento queimadas.

Consta no campo destinado a observações, itens 3, 5 e 6, fls. 13 e 14, que 03 câmeras
que faziam o monitoramento do perímetro do edifício Sede I queimaram em julho de 2015 durante obra de
impermeabilização da cobertura e 18 câmeras do edifício Sede II queimaram em outubro de 2018 durante
manutenção na rede elétrica.
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e. Há 26 (vinte e seis) câmeras consideradas obsoletas (apresentam baixa resolução de imagem) pela
Seseg.

Na relação de câmeras instaladas nos edifícios Sede I e Sede II, fls. 5 a 9, foram
discriminados 26 pontos de monitoramento com câmeras consideradas obsoletas pela Seseg. A
substituição dessas câmeras depende da instalação de infraestrutura elétrica e de dados, conforme estudos
e projetos constantes do PAe 0015699-92.2018.4.01.8000, sendo que 15 pontos dependem também
da aquisição de novas câmeras, conforme previsto nos autos do PAe 0016660-67.2017.4.01.8000, que trata
do planejamento para modernização do sistema de CFTV do TRF1.

Para ilustrar a defasagem tecnológica, foi apresentado, no Anexo II ao relatório, um
comparativo entre as imagens geradas pelas câmeras consideradas obsoletas e aquelas com tecnologia
atual, evidenciando o nível de baixa resolução das câmeras obsoletas.

f. O sistema de CFTV não mantém os registros gravados pelo prazo mínimo de 180 dias, conforme
exigência do módulo 3, título XI, item 3, da IN TRF1 14/2010.

No campo destinado a observações, item 13, fl. 8, consta a informação de que o sistema
de CFTV está funcionando em desacordo com o que determina a IN TRF1 14/2010, pois os registros
gravados não são mantidos pelo prazo mínimo de 180 dias, conforme previsto no módulo 3, título XI, item
3:

3. Os registros gravados devem ser mantidos por, no mínimo, 180 dias. 
3.1. Quaisquer interessados poderão solicitar, formalmente, o levantamento dos
registros de imagens à área de segurança. 
3.2. O acesso aos registros deve ser precedido de requerimento fundamentado, para
fins de autorização da Diretoria-Geral da Secretaria, no Tribunal, ou da Diretoria
do Foro, nas seccionais.
 

A referida informação foi confirmada na reunião realizada por videoconferência na qual
participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg, consignada no item 5 da Ata 10154399, onde foi
esclarecido que a inserção de prazo mínimo de 180 dias para armazenamento de imagens se deu
considerando tecnologia moderna, quando o parque tecnológico do CFTV do TRF1 é
obsoleto, comportando, no máximo, 60 dias para armazenamento de imagens.
1.4.3. Em exame ao Relatório do sistema de CFTV dos edifícios Anexo I e Anexo III (8641223),
elaborado pela pela Seseg, em 04/04/2019, verificaram-se os registros das seguintes fragilidades no
CFTV: 

a. Os equipamentos que compõem o sistema de CFTV foram considerados obsoletos pela Seseg.

No campo destinado a observações, item 1, fl. 9, consta a informação de que os
equipamentos que compõem o sistema de CFTV ficaram obsoletos, isto é, apresentam baixa resolução de
imagem, quando comparados com equipamentos com tecnologia atual, e vários componentes não são mais
fabricados. Isto pode dificultar e, em alguns casos, impossibilitar o conserto dos equipamentos devido a
falta de peças de reposição, segundo a equipe técnica. A Seseg cita como exemplo os DVRs, modelo
DVMRe Pro da GE, que utilizam para armazenamento das imagens gravadas dois discos rígidos (HDs)
IDE cada um. Esse tipo de HD não é mais fabricado e os DVRs não aceitam HDs SATA (tecnologia atual).
Isso significa que quando os dois HDs de um DVR queimarem, o DVR deixará de funcionar e as 16
câmeras conectadas a ele também. Quando os doze HDs em uso queimarem todo o sistema ficará
inoperante.

b. Há locais considerados pontos cegos, ou seja, estão sem monitoramento por sistema de CFTV.

No campo destinado a observações, item 8, fl. 9, consta a informação de que alguns
pontos específicos estão sem monitoramento: recepção da Coordenadoria da 8ª Turma, Plenário e Central
de Energia.  Além disso, no item 3, há a informação de que a câmera instalada na cobertura do edifício
Anexo I está inoperante e que não é possível realizar o conserto devido à falta de peças de reposição no
mercado brasileiro, tendo em vista que o equipamento é muito antigo.
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c. Os equipamentos atuais do CFTV não possuem tecnologia capaz de armazenar as imagens por 180
dias, para atender exigência do módulo 3, título XI, item 3, da IN TRF1 14/2010.

No item 11, fl. 9, consta a informação de que o sistema de CFTV está funcionando em
desacordo com o que determina a IN TRF1 14/2010, pois os registros gravados não são mantidos pelo
prazo mínimo de 180 dias, conforme previsto no módulo 3, título XI, item 3:

3. Os registros gravados devem ser mantidos por, no mínimo, 180 dias. 
3.1. Quaisquer interessados poderão solicitar, formalmente, o levantamento dos
registros de imagens à área de segurança. 
3.2. O acesso aos registros deve ser precedido de requerimento fundamentado, para
fins de autorização da Diretoria-Geral da Secretaria, no Tribunal, ou da Diretoria
do Foro, nas seccionais.

A referida informação foi confirmada na reunião realizada por videoconferência na qual
participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg, consignada no item 5 da Ata 10154399, onde foi
esclarecido que a inserção de prazo mínimo de 180 dias para armazenamento de imagens se deu
considerando tecnologia moderna, quando o parque tecnológico do CFTV do TRF1 é
obsoleto, comportando, no máximo, 60 dias para armazenamento de imagens.
1.4.4. Em exame ao Relatório do sistema de CFTV do edifício Anexo II (8641247), elaborado pela pela
Seção de Segurança - Seseg, em 04/04/2019, verificaram-se os registros das seguintes fragilidades no
CFTV: 

a. Os equipamentos que compõem o sistema de CFTV foram considerados defasados pela Seseg.

No campo destinado a observações, item 8, fl. 8, consta a informação de que existem
câmeras com tecnologia atual operando em modo analógico porque os DVRs (gravadores digitais de
vídeos) não aceitam outra tecnologia.

As demais câmeras e os DVR's foram considerados defasados pela Seseg, conforme
quadros constantes das fls. 4 e 5.

b. A sala de monitoramento do sistema de CFTV não possui condições ideais de funcionamento, pois a
mudança de layout deixou suas dimensões muito reduzidas, impossibilitando a instalação de novo
condicionador de ar e câmera de monitoramento. Além disso, contém abertura na parte superior da
divisória lateral que, na avaliação da Seseg, possui risco potencial de invasão.

Nos itens 1 a 7 e no item 12, consta a informação que a mudança
no layout (PAe 0017717-86.2018.4.01.8000) na sala do sistema de CFTV, sem o conhecimento da
Seseg, deixou suas dimensões muito reduzidas. Com a instalação do novo nobreak de 5 kva, no dia
02/02/2019, o acesso ao interior da sala ficou prejudicado. O condicionador de ar atual não está mantendo
a temperatura ideal de 18º C. A instalação de um novo condicionador de ar foi solicitada no
SIATE 2019000495. No entanto, o aparelho novo de 7.000 BTUs, já disponível, não pode ser instalado,
pois ficaria muito próximo ao nobreak e colocaria em risco o sistema, em caso de vazamento de água.

Além disso, a divisória que delimitou os novos espaços encobriu o campo de visão da
câmera que monitorava o CFTV. Assim, a sala do CFTV está sem monitoramento por câmera.

Outro fator de risco informado no relatório, também ocasionado pela mudança
no layout, é a abertura contida na parte superior da divisória lateral, que possibilita, segundo a Seseg, a
invasão da sala do sistema de CFTV.

c. Os equipamentos atuais do CFTV não possuem tecnologia capaz de armazenar as imagens por 180
dias, para atender exigência do módulo 3, título XI, item 3, da IN TRF1 14/2010.

No campo destinado a observações, item 13, fl. 8, consta a informação de que o sistema
de CFTV está funcionando em desacordo com o que determina a IN TRF1 14/2010, pois os registros
gravados não são mantidos pelo prazo mínimo de 180 dias, conforme previsto no módulo 3, título XI, item
3:

3. Os registros gravados devem ser mantidos por, no mínimo, 180 dias. 
3.1. Quaisquer interessados poderão solicitar, formalmente, o levantamento dos
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registros de imagens à área de segurança. 
3.2. O acesso aos registros deve ser precedido de requerimento fundamentado, para
fins de autorização da Diretoria-Geral da Secretaria, no Tribunal, ou da Diretoria
do Foro, nas seccionais.

A referida informação foi confirmada na reunião realizada por videoconferência na qual
participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg, consignada no item 5 da Ata 10154399, onde foi
esclarecido que a inserção de prazo mínimo de 180 dias para armazenamento de imagens se deu
considerando tecnologia moderna, quando o parque tecnológico do CFTV do TRF1 é
obsoleto, comportando, no máximo, 60 dias para armazenamento de imagens.
1.5. Causas

Restrição orçamentária;
Insuficiência da quantidade de câmeras instaladas para realização do monitoramento;
Instalação do sistema de CFTV com infraestrutura elétrica e de dados em desacordo com os padrões
técnicos;
Paralisação dos processos de aquisição dos materiais necessários à instalação de infraestrutura
elétrica e de dados para o CFTV;
Planejamento e contratações fragmentadas;
Inviabilidade técnica de manutenção dos equipamentos que compõem o sistema de CFTV devido à
falta de peças de reposição;
Equipamentos obsoletos que compõem o sistema de CFTV;
Ausência de avaliação prévia da equipe técnica (Coisi/Seseg) quanto aos serviços e obras de
engenharia realizados no Tribunal que impactem o sistema de CFTV.

1.6. Efeitos

Vulnerabilidade de locais sem monitoramento por sistema de CFTV;
Dificuldade ou impossibilidade de identificação de responsáveis por ato que atente contra a
segurança institucional;
Dificuldade ou impossibilidade de recuperação de imagens.

1.7. Responsáveis

SecGA;
Coisi.

1.8. Manifestação da área auditada
As unidades auditadas (SecGA e Coisi) manifestaram-se nos seguintes termos

(SecGA 10643635 c/c Plano Dieng 10541426 e Coisi 10631114):
 A SecGA/Dieng informa que, quando das alterações de engenharia, será revisto o

processo de trabalho, com vistas a não  interferir no sistema de CFTV do TRF1, sendo precedida à
avaliação da Coisi/Seseg. Informou, ainda, que o monitoramento da infraestrutura está no PAe 0015699-
92.2018.4.01.8000 com os documentos 10554258 e 10554362 (cronograma e linha do tempo) para a
implantação da infraestrutura elétrica para o CFTV. Acrescenta que está sendo elaborado um novo Termo
de Referencia para aquisição do material não adquirido nos dois pregões anteriores para registro de preços
de materiais de infraestrutura elétrica e dados para o sistema de CFTV para os Ed. Sede I e II
(PAe 0011279-73.2020.4.01.8000);

A Coisi informa que, para a implementação/ampliação/modernização do CFTV, é
imprescindível a conclusão da infraestrutura de tubulação e cabeamento para substituição e ampliação
registradas nos achados. Informou o processo instaurado conduzido pela Dieng/SecGa, (PAe 0015699-
92.2018.4.01.8000). Acrescenta que a aquisição/substituição destes equipamentos é prevista nos autos do
PAe 0014179-63.2019.4.01.8000, o qual encontra-se em fase final de aperfeiçoamento dos artefatos ETP e
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TR, face às novas exigências técnicas requeridas pela Dicom, para, na sequência, encaminhar à Secor com
vistas à análise quanto à disponibilidade orçamentária.

Com relação à localização e condições da sala CFTV no Ed. Adriana, a Dieng
informa que será avaliada a possibilidade de ampliação ou remanejamento da sala atual do sistema de
CFTV do edifício Anexo II, bem como a adequação do sistema de ar condicionado para ofertar melhores
instalações para os equipamentos. Ressaltou que a medida depende de avaliação prévia da Coisi.

 
1.9. Análise da Equipe de Auditoria

Em que pesem as manifestações das duas áreas auditadas (SecGA 10643635 c/c Plano
Dieng 10541426 e Coisi 10631114), estas não foram suficientes para remover as ocorrências apontadas
no achado, uma vez que todas as providências ainda encontram-se em andamento, sem sanarem,
definitivamente, os problemas, de modo que ficam mantidas as recomendações a seguir.
 
1.10. Recomendações
1.10.1. SecGA: 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; 
1.10.2. SecGA e Coisi: 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:

1.10.2.1. SecGA: prosseguimento ao serviço de implantação de infraestrutura elétrica e de dados nos
edifícios Sede I e Sede II;
1.10.2.2. Coisi: substituição dos 7 (sete) simulacros (câmeras falsas que não geram imagens) por
câmeras verdadeiras;
1.10.2.3. Coisi: substituição ou conserto, quando tecnicamente viável, das câmeras queimadas;
1.10.2.4. Coisi: substituição dos equipamentos considerados obsoletos pela equipe técnica (Seseg);
1.10.2.5. Coisi: instalação de câmeras nos locais considerados pontos cegos, ou seja, que estão
sem monitoramento;
1.10.2.6. SecGA e Coisi: 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.

 
ACHADO 2. Ausência de local seguro para guarda de arma nos edifícios Sede II e Anexos I, II e III.
Sala para acautelamento de arma localizada no edifício Sede I em desacordo com normativo interno
do Tribunal.
2.1. Situação Encontrada
2.1.1. Ausência de local seguro para acautelamento de arma de quem a porte legalmente e pretenda
ingressar nos edifícios Sede II e Anexos I, II e III;
2.1.2. Instalações da sala para acautelamento de arma localizada no edifício Sede I em desacordo com o
disposto no módulo 3, título IV, item 1, 'a', da IN TRF1 14/2010.
2.2. Critérios 

Lei 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição,
sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências;
Resolução CNJ 291/2019, que consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a
política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências;
Instrução Normativa TRF1 14/2010, revisada em Agosto/2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_291_23082019_02092019175339.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/36147/16/IN_14-10_2018.pdf
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2.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Diseg/Sesvi 10077694;
Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Coisi/Seseg 10086939;
Ata 10126719, referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes
da Diaud e da Diseg/Sesvi;
Ata 10154399, referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes
da Diaud e da Coisi/Seseg.

2.4. Evidências
2.4.1. Ausência de 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 resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno 10086939, elaborado pela
equipe de auditoria, a Seseg respondeu que existe uma sala para acautelamento de arma no edifício Sede I,
mas não existe nos edifícios Sede II e Anexos I, II e III. A referida informação foi ratificada na reunião
realizada por videoconferência na qual participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg, consignada no
item 8 da Ata 10154399.

Na reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes da Diaud e
da Diseg/Sesvi, foi relatado, no subitem 2.1, 'f', da Ata 10126719 que o procedimento para acautelamento
de arma consiste na condução da pessoa armada por um segurança, requisitado pela equipe de vigilância,
até a sala situada no edifício Sede I. No local, a pessoa coloca a arma dentro do cofre e tranca com uma
senha, elaborada pelo portador da arma.

Na ocasião, o Diretor da Diseg relatou que o ideal é que haja um cofre em cada edifício,
pois a inexistência de cofres nos demais edifícios gera transtorno nos procedimentos a serem adotados
pelos seguranças e vigilantes para acautelamento da arma em outro edifício (Sede I). Acrescentou, ainda,
que a restrição orçamentária tem impedido maior investimento da Administração em equipamentos de
segurança dessa natureza.
2.4.2. Instalações da sala para acautelamento de arma localizada no edifício Sede I em desacordo com o
disposto no módulo 3, título IV, item 1, 'a', da IN TRF1 14/2010.

Em resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno 10086939, elaborado pela
equipe de auditoria, a Seseg respondeu que o Tribunal possui apenas uma sala para acautelamento de arma
de quem a porte legalmente e pretenda ingressar no Tribunal, que fica localizada no edifício Sede I. No
entanto, informou que a sala existente foi adaptada e não atende todas as exigências legais.

A referida informação foi ratificada na reunião realizada por videoconferência na qual
participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg, consignada no item 8 da Ata 10154399. Na ocasião, a
Seseg acrescentou que a sala era um depósito da Asrep que foi adaptado, mas que não está dentro dos
padrões estabelecidos para uma sala de acautelamento de arma. Na avaliação da equipe técnica, a sala
deveria localizar-se em área que antecede o ponto de acesso ao Tribunal, para atender o disposto no
módulo 3, título IV, item 1, 'a', da IN TRF1 14/2010:

1. É vedado o acesso ao Tribunal e às seccionais de: 
a) pessoas que estejam portando arma de qualquer espécie;

2.5. Causas

Possível restrição orçamentária;
Processo de trabalho de gestão da segurança institucional não conta com fase de planejamento
adequado para promover as melhorias e atualizações necessárias no sistema de segurança das
edificações.

2.6. Efeitos

Ineficiência e ineficácia dos procedimentos adotados pelos agentes de segurança e vigilantes
para acautelamento de arma em outro edifício (Sede I);
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Acesso às instalações do Tribunal de pessoa portando arma, colocando em risco a incolumidade
física das pessoas e a integridade do patrimônio do Tribunal.

2.7. Responsáveis

SecGA;
Coisi.

2.8. Manifestação da área auditada
As unidades auditadas (SecGa e Coisi) manifestaram-se nos seguintes termos

(SecGA 10643635 c/c Plano Dieng 10541426 e Coisi 10631114):
A Dieng informa, sobre a sala para acautelamento de arma no Sede I, que a questão

está sob avaliação da Coisi, indicando o esclarecimento 10631114 (Coisi). A Dieng entende que, diante
dos riscos envolvidos relacionados aos armamentos, cabe à unidade de segurança avaliar o meio mais
seguro para depósito das armas. 

A Dieng, indicando o esclarecimento 10631114 (Coisi), reforça a informação da Coisi de
que foram iniciados estudos para instalar nos edifícios Sede I e II, Anexo I, II e III, armários  multi-
eletrônicos nas entradas das edificações para os usuários depositarem, de forma independente e segura, as
armas, sem a necessidade de ingressar nas instalações do Tribunal com o armamento e sem a  intervenção
de agentes de segurança. 

 
2.9. Análise da Equipe de Auditoria

Em que pesem as manifestações das duas áreas auditadas (SecGA 10643635 c/c Plano
Dieng 10541426 e Coisi 10631114), estas não foram suficientes para remover as ocorrências apontadas
no achado, uma vez que todas as providências ainda encontram-se em andamento, sem sanarem,
definitivamente, os problemas, de modo que ficam mantidas as recomendações a seguir.

 
2.10. Recomendações
2.10.1. SecGA e Coisi: 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;
2.10.2. SecGA e Coisi: 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;
2.10.3. Coisi: Elaborar planejamento adequado para promover as melhorias e atualizações necessárias no
sistema de segurança das edificações, especialmente no que diz respeito ao devido acautelamento de
armas, conforme normas aplicáveis.
 
ACHADO 3. Ausência de detector de metal portátil.
3.1. Situação Encontrada
3.1.1. Ausência de detector de metal portátil para realização de inspeção de segurança em pessoas que se
encontram em situações especiais, tais como aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, que não
possam ser submetidas ao pórtico detector de metal.
3.2. Critérios 

Resolução CNJ 291/2019, que consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a
política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências;
Instrução Normativa TRF1 14/2010, revisada em Agosto/2018;
Boas Práticas - Instrução Normativa STJ/GP 1/2020, que disciplina o controle de acesso, circulação
e permanência de pessoas nas dependências do Superior Tribunal de Justiça.

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_291_23082019_02092019175339.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/36147/16/IN_14-10_2018.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/138764/Int_1_2020_GP.pdf
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3.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Coisi/Seseg 10086939;
Ata 10154399, referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes
da Diaud e da Coisi/Seseg;
PAe 0028673-30.2019.4.01.8000 (Levantamento das necessidades de contratação/renovação para o
ano de 2020 9465812).

3.4. Evidências
3.4.1. Ausência de detector de metal portátil para realização de inspeção de segurança em pessoas que se
encontram em situações especiais, tais como aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, que não
possam ser submetidas ao pórtico detector de metal.

Em resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno 10086939, elaborado pela
equipe de auditoria, a Seseg respondeu que o Tribunal não dispõe de detector de metal portátil para
realização de inspeção de segurança em pessoas que se encontram em situações especiais, tais como
aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A referida informação foi ratificada na reunião realizada por videoconferência na qual
participaram integrantes da Diaud e da Coisi/Seseg, consignada no item 1 da Ata 10154399. A equipe
auditada relatou que "a inspeção é feita de forma visual" e que "se não há suspeita, não é feita revista
nessas pessoas por um agente de segurança.". Informou também que, diante da falta do detector de metal
portátil e considerando as pessoas que não podem ser submetidas a este controle (portador de marca-passo
e gestante), um agente de segurança, quando solicitado pela vigilância, acompanha a pessoa até onde
precisa ir no Tribunal e também no retorno à portaria.

A equipe da Coisi/Seseg entende que o Tribunal não utiliza detectores de metais
portáteis, porque as quatro unidades existentes foram adquiridas nos anos de 1990 e possuem falhas de
funcionamento, não podendo ser usadas pois não são confiáveis.

A Seseg acrescentou que, no ano de 2019, não foi aberto processo específico para
aquisição de detectores de metais portáteis, pois a equipe estava mais focada na aquisição de
equipamentos para a implementação/ampliação/modernização do CFTV. Por fim, foi informado que,
embora não tenha ocorrido a instauração de processo em 2019 para aquisição de detectores de metais, a
Coisi encaminhou seu Plano Anual de Contratações 2020 para a Dicom.

No entanto, em exame aos autos do PAe 0028673-30.2019.4.01.8000, verificou-se que
não consta no Plano Anual de Contratações 2020 da Coisi (9965407 e 9969973) previsão de aquisição de
detectores de metais portáteis.
3.5. Causas

Possível restrição orçamentária; 
Falta de priorização, no Plano Anual de Contratações, de previsão de aquisição de detector de metal
portátil;
Processo de trabalho de gestão da segurança institucional não conta com fase de planejamento
adequado para promover as melhorias e atualizações necessárias no sistema de segurança das
edificações.

3.6. Efeitos

Acesso às instalações do Tribunal de pessoa portando arma ou outro objeto que coloque em risco
a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio do Tribunal;
Deslocamento de agente de segurança para acompanhamento de pessoas em situações especiais que
não foram submetidas à inspeção de segurança.

3.7. Responsável

Coisi.
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3.8. Manifestação da área auditada
A unidade auditada Coisi manifestou-se nos seguintes termos (10631114):
A Coisi informa que, a depender da viabilidade orçamentária, iniciará processo

administrativo para contratação do equipamento (detector de metal portátil) ainda no exercício de 2020.
 

3.9. Análise da Equipe de Auditoria
Em que pese a manifestação da unidade Coisi (10631114), esta não foi suficiente para

remover a ocorrência apontada no achado, uma vez que a providência, ainda, encontra-se em andamento,
sem sanar, definitivamente, o problema, de modo que fica mantida a recomendação a seguir.

 
3.10. Recomendações 
3.10.1. Coisi: Avaliar, considerando a viabilidade orçamentária e as prioridades da área, a previsão de
aquisição de detectores de metais portáteis.
 
ACHADO 4. Ausência de integração entre os sistemas de controle de acesso (Spy, Winspector e
TRF). Inoperância do sistema Winspector. 
4.1. Situação Encontrada
4.1.1. Ausência de integração entre os três sistemas de controle de acesso (Spy, Winspector e TRF) que
atendem ao Tribunal;
4.1.2. Inoperância do sistema Winspector desde outubro de 2019.
4.2. Critérios

Resolução CNJ 291/2019, que consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a
política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências;
Instrução Normativa TRF1 14/2010, revisada em Agosto/2018.

4.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Diseg/Sesvi 10077694;
Ata 10126719, referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes
da Diaud e da Diseg/Sesvi;
PAe 0006653-16.2017.4.01.8000, referente à contratação de manutenção preventiva e corretiva das
catracas dos edifícios Sede I e Sede II.

4.4. Evidências
4.4.1. Ausência de integração entre os três sistemas de controle de acesso (Spy, Winspector e TRF) que
atendem ao Tribunal.

Em resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno 10077694, elaborado pela
equipe de auditoria, a Diseg/Sesvi respondeu que o Tribunal possui três sistemas informatizados distintos
de controle de acesso de pedestres ao Tribunal, sendo o sistema Winspector instalado nos edifícios Sede I
e Sede II; o sistema Spy nos edifícios Anexos I e Anexo III; e o sistema TRF no Anexo II.
Informou também que não há integração entre os respectivos sistemas.

Na reunião realizada por videoconferência, na qual participaram integrantes da Diaud e
da Diseg/Sesvi, foi relatado pelo Diretor da Diseg e pelo Supervisor da Sesvi no subitem 2.1, ‘j’, da Ata
10126719 que, embora o cruzamento de dados de relatórios extraídos dos sistemas (Winspector, Spy e
TRF) viabilize o rastreamento da movimentação de entrada e saída de pessoas, seria importante o
Tribunal ter um único sistema informatizado de controle de acesso, uma vez que mais de um sistema traz
riscos para o controle.

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_291_23082019_02092019175339.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/36147/16/IN_14-10_2018.pdf
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Na reunião, a Diseg/Sesvi (10126719, subitem 2.1, 'j') informou que tramita licitação nos
autos do PAe 0006653-16.2017.4.01.8000 para contratação de manutenção preventiva e corretiva das
catracas dos edifícios Sede I e Sede II. Acrescentou, ainda, que, quando vencer a garantia das catracas dos
edifícios Anexo I e Anexo III (dezembro de 2020), os equipamentos dos mencionados edifícios também
serão acrescidos ao contrato de manutenção, de modo que existe a expectativa de que haverá apenas um
único sistema informatizado de controle de acesso para os quatro edifícios (Sede I, Sede II e Anexos I e
III) e com comunicação com o sistema informatizado de recursos humanos.

Em uma breve análise aos autos do PAe 0006653-16.2017.4.01.8000, referente à
licitação retrocitada, a equipe de auditoria constatou que o processo está em fase de reformulação do
planejamento em razão de inconsistências e contradições indicadas no parecer da Asjur 10158090,  quanto
à escolha do objeto a ser licitado, inclusive quanto à vantajosidade de ser  contratado um novo sistema ou
a manutenção do existente, e quanto ao valor estimado para contratação. Ademais, verificou-se no Termo
de Referência 10123206 que não constou expressamente, no planejamento da contratação, a inserção
futura dos sistemas de controle de acesso dos edifícios Anexos I e III, após o término da garantia das
catracas em dezembro de 2020. Tal evento futuro é certo e de efeitos calculáveis, de modo que é
recomendável a inserção do sistema de controle de acesso dos edifícios Anexo I e III no planejamento da
contratação.
4.4.2. Inoperância do sistema Winspector desde outubro de 2019.

Em resposta à Solicitação de Auditoria 10154086, na qual foram solicitados relatórios de
entrada e saída de pessoas nas datas de 05/03/2020 e de 06/03/2020 dos edifícios (Sede I, Sede II, Anexos
I, II e III), a Diseg/Sesvi apresentou os relatórios gerados pelos sistemas Spy (Anexo I e III) e TRF (Anexo
II). A unidade auditada informou que o sistema Winspector está inoperante desde outubro de 2019
(10172483), de modo que não foi possível gerar o relatório solicitado. Quanto ao relatório gerado pelo
sistema TRF, constaram informações de entrada e saída de visitantes do edifício Anexo II.

O sistema TRF também é utilizado para controle de acesso dos demais edifícios, quando
o sistema Spy e o sistema Winspector não estão funcionando. Desta forma, identificou-se, também, no
relatório gerado pelo sistema TRF, a entrada e saída de visitantes nos edifícios Sede I e Sede II, tendo
em vista a inoperância do sistema Winspector nas datas da amostra (05/03/2020 e 06/03/2020).

Ressalta-se que o sistema TRF, quando utilizado nos edifícios Sede I e Sede II, não faz
registro de entrada e saída de servidores, prestadores e estagiários que estejam usando crachá, mas, apenas,
quando fazem uso de etiqueta de identificação, na ausência de crachá.

Na mencionada manifestação da Diseg/Sesvi, foi acrescentado que tramita nos autos do
PAe 0006653-16.2017.4.01.8000 a licitação que terá como objeto a contratação de manutenção preventiva
e corretiva do sistema Winspector e catracas que servem os edifícios Sede I e Sede II.

Conforme relatado anteriormente, em uma breve análise dos autos do PAe 0006653-
16.2017.4.01.8000, a equipe de auditoria constatou que o processo está em fase de reformulação do
planejamento em razão de inconsistências e contradições indicadas  no parecer da Asjur 10158090, quanto
à escolha do objeto a ser licitado, inclusive quanto à vantajosidade de ser contratado um novo sistema ou a
manutenção do existente, e quanto ao valor estimado para contratação.
4.5. Causas

Restrição orçamentária; 
Planejamento fragmentado.

4.6. Efeitos

Dificuldade no rastreamento de entrada e saída de pessoas dos edifícios Sede I, Sede II, Anexos I e
III do Tribunal.

4.7. Responsável

SecGA.

4.8. Manifestação da área auditada
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A unidade auditada SecGA / Diseg manifestou-se nos seguintes termos (SecGA
10643635 c/c Plano Diseg 10541435):

A Diseg informa que dará continuidade à licitação no PAe 0006653-16.2017.4.01.8000,
tendo em vista, a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de controle de acesso para o seu pleno
funcionamento para segurança institucional. Acrescentou que a modernização do SCA - Sistema de
Controle de Acesso está sendo tratada no Plano de Ações Estruturantes no PAe 0016660-
67.2017.4.01.8000  com a SECGA.

Quanto ao Sistema Winspector (Sede I e Sede II), a Diseg informa que está operando e
os dados estão armazenados, mas com problemas de comunicação com o banco de dados do Tribunal que
geraram os e-Sostis 10620259 e 10620265, objetivando solucionar o problema.

 
4.9. Análise da Equipe de Auditoria

Em exame, a equipe de auditoria verificou que findou a licitação que tramitava nos autos
do PAe 0006653-16.2017.4.01.8000 para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das
catracas eletrônicas e softwares das portarias dos edifícios Sede I e Sede II, com assinatura do contrato
37/2020 em 30/09/2020 (11359391), mas sem previsão de inserção dos demais edifícios (Anexos I e III).

Em consulta aos autos do Plano de Ações Estruturantes no PA 0016660-
67.2017.4.01.8000 destaca-se o Despacho SecGA 11310075 para a Diseg informar, até 30/10/2020, o
prosseguimento da ação e das medidas subsequentes relativas à Modernização e Expansão do Sistema de
Controle de Acesso (SCA). Desse modo, observa-se que as providências não solucionaram o problema.

 Apesar das informações fornecidas pela Diseg, a equipe de auditoria não localizou
informação capaz de esclarecer se a nova contratada para prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva no sistema de controle de acesso dos edifícios Sede I e Sede II (Contrato 37/2020), servidos
pelo Winspector, foi acionada e solucionou o problema identificado no mencionado sistema.

Assim sendo, em que pesem as manifestações da área auditada SecGA/Diseg
(SecGA 10643635 c/c Plano Diseg 10541435), estas não foram suficientes para remover as ocorrências
apontadas no achado, uma vez que todas as providências, ainda, encontram-se em andamento, sem
sanarem, definitivamente, os problemas identificados.

 
4.10. Recomendações 
4.10.1. SecGA: 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.
 
ACHADO 5. Ausência de equipamentos de segurança de controle de acesso na portaria principal do
edifício Anexo II. 
5.1. Situação Encontrada
5.1.1. Edifício Anexo II (portaria principal) não dispõe de equipamentos de segurança de controle de
acesso.
5.2. Critérios 

Resolução CNJ 291/2019, que consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a
política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências;
Instrução Normativa TRF1 14/2010, revisada em Agosto/2018.

  5.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Diseg/Sesvi 10077694;

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_291_23082019_02092019175339.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/36147/16/IN_14-10_2018.pdf
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Ata 10126719, referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes
da Diaud e da Diseg/Sesvi.

5.4. Evidências
5.4.1. Edifício Anexo II (portaria principal) não dispõe de equipamentos de segurança de controle de
acesso.

Em resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno 10077694, elaborado pela
equipe de auditoria, a Diseg/Sesvi respondeu que o acesso à instalação do edifício Anexo II pela portaria
principal não dispõe de equipamentos de segurança (catraca eletrônica, pórtico detector de metais
e aparelho de raio x).

A referida informação foi ratificada na reunião realizada por videoconferência na qual
participaram integrantes da Diaud e da Diseg/Sesvi, consignada no subitem 2.1, 'a', da Ata 10126719. A
equipe auditada informou que o edifício não possui em seu hall de entrada (portaria principal) espaço
suficiente para instalação dos equipamentos de segurança. Por fim, acrescentou, no subitem 2.1, 'm', que
a portaria principal do edifício é servida apenas por recepcionista.

Ressalta-se que o módulo 3, título I, itens 1 e 2, da  IN TRF1 14/2010 determina que o
controle de entrada e saída de pessoas no Tribunal deve ser realizado por meio do Serviço de Controle de
Acesso - SCA, que se compõe, entre outros, de pórtico detector de metais e catracas eletrônicas.
5.5. Causas

Possível restrição orçamentária;
Estrutura do edifício Anexo II sem espaço suficiente para instalação dos equipamento de segurança
de controle de acesso.

5.6. Efeitos

Acesso às instalações do Tribunal de pessoa portando arma ou outro objeto que coloque em risco
a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio do Tribunal.

5.7. Responsável

Coisi.

5.8. Manifestação da área auditada
As unidades auditadas SecGA / Diseg  e Coisi manifestaram-se nos seguintes termos

(SecGA 10643635 c/c Plano Diseg 10541435 e Coisi 10631114 ):
A Diseg informa que a demanda referente a equipamentos de segurança e controle de

acesso (catraca eletrônica, pórtico detector de metais e aparelho de raio x) é de responsabilidade da Coisi,
instituída pela Resolução Presi 9502504 (9660370). Acrescenta que, em reunião com o Coordenador da
Coisi, foi informada que será autuado processo administrativo específico para elaboração de estudo
técnico que possibilite a instalação de equipamentos de segurança e controle de acesso no edifício Anexo
II.

A Coisi informa que, considerando a estrutura do Tribunal e a quantidade de acessos às
edificações, com vistas a garantir o cumprimento integral da obrigatoriedade estabelecida no Título I -
Serviço de Controle de Acesso - IN TRF1 14/2010 em submeter todos os dirigentes, servidores,
estagiários e prestadores de serviço a passarem em pórtico detector de metais e aparelho de raio X para
acesso às dependências do Tribunal, pretende-se, em conjunto com a SecGA, imprimir estudos para
equipar todos os acessos, dentre os quais do Anexo II, com equipamentos de segurança de controle, os
quais irão exigir significativos recursos orçamentários.
  
5.9. Análise da Equipe de Auditoria

Em que pesem as manifestações das duas áreas auditadas (SecGA 10643635 c/c Plano
Diseg 10541435 e Coisi 10631114 ), estas não foram suficientes para remover as ocorrências apontadas
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no achado, uma vez que todas as providências, ainda, encontram-se em andamento, sem sanarem,
definitivamente, os problemas, de modo que ficam mantidas as recomendações a seguir.

 
5.10. Recomendações 
5.10.1. Coisi: 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.
 
ACHADO 6. Ausência de controle de acesso dos feirantes participantes da Feira Mix.
6.1. Situação Encontrada
6.1.1. Os feirantes participantes da Feira Mix não são submetidos à inspeção por meio de equipamentos de
segurança;
6.1.2. Ausência de registro referente ao controle de entrada e saída dos feirantes participantes da Feira
Mix.
6.2. Critérios 

Resolução CNJ 291/2019, que consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a
política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências;
Instrução Normativa TRF1 14/2010, revisada em Agosto/2018.

6.3. Fontes

Ata 10126719, referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes
da Diaud e da Diseg/Sesvi;
Despacho Sesvi 10172483;
Lista / Participantes da Feira Mix 10172431.

6.4. Evidências
6.4.1. Os feirantes participantes da Feira Mix não são submetidos à inspeção por meio de equipamentos de
segurança.

Na reunião realizada por videoconferência, na qual participaram integrantes da Diaud e
da Diseg/Sesvi, foi relatado pelo Diretor da Diseg e pelo Supervisor da Sesvi, subitem 2.1, 'a' e 'd', da
Ata 10126719, que o acesso dos feirantes participantes da Feira Mix (terças-feiras) e de suas respectivas
mercadorias é feito pela entrada lateral localizada no subsolo do edifício Sede II, a qual não dispõe de
equipamentos de segurança de controle de acesso (catraca eletrônica, pórtico detector de metais e aparelho
de raio x).

Ressalta-se que o módulo 3, título I, itens 1 e 2, da  IN TRF1 14/2010 determina que o
controle de entrada e saída de pessoas no Tribunal deve ser realizado por meio do Serviço de Controle de
Acesso - SCA, que se compõe, entre outros, de catraca eletrônica, pórtico detector de metais e aparelho de
raio x.

Os itens 3 e 4 do título I, módulo 3, da mencionada IN TRF1 14/2010 dispõem que  os
dirigentes, servidores, estagiários e prestadores de serviço devem seguir as orientações do serviço de
vigilância para passagem nos sistemas eletrônicos de acesso e, também, que pessoas autorizadas que
estejam transportando embalagens, materiais rejeitados, equipamentos e afins, podem ser precedidas de
revista e inspeção, a critério da área de segurança.

No entanto, verifica-se que o normativo do CNJ (Resolução 291/2019, artigo 13, inciso
IV) determina aos Tribunais de Justiça, Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, a adoção, gradativa,
de algumas medidas de segurança, entre as quais, a submissão de todas as pessoas que acessam as
dependências do Tribunal à inspeção de segurança por meio de equipamento detector de

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_291_23082019_02092019175339.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/36147/16/IN_14-10_2018.pdf
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metais, ressalvados os magistrados, os integrantes de escolta de presos e os agentes ou inspetores de
segurança próprios. 

Desta forma, verifica-se que devem ser adotadas medidas para que o regulamento
interno referente à Segurança Institucional do TRF1, a IN TRF1 14/2010, esteja alinhada com o disposto
no artigo 13, inciso IV, da Resolução CNJ 291/2019.
6.4.2. Ausência de registro referente ao controle de entrada e saída dos feirantes participantes da Feira
Mix.

Nos autos do PAe 0009714-74.2020.4.01.8000, foi realizada Solicitação de
Auditoria 10154086 à Diseg/Sesvi para apresentação de cópia de cadastro / listagem dos feirantes com
permissão de participar da Feira Mix e cópia do controle manual feito pelo vigilante nos dias 03/03/2020 e
10/03/2020 (terças-feiras) para controle de acesso.

Em resposta à Solicitação de Auditoria, a Diseg/Sesvi anexou a listagem dos feirantes
com permissão de participar da Feira Mix (10172431) e informou, no item 5 do Despacho 10172483, que
o documento foi fornecido pela Asrep e que as anotações feitas à caneta foram realizadas pelo vigilante
que ocupava o posto de serviço. No entanto, a aludida lista possui dados ilegíveis e não há informação que
permita verificar se está atualizada.

Em relação à solicitação da cópia do controle manual de acesso de pessoas referente aos
dias 03/03/2020 e 10/03/2020, a Diseg/Sesvi informou, no item 6 do Despacho 10172483, que não foram
encontrados os controles de entrada e saída dos feirantes que participaram da Feira Mix  nos dias
solicitados.

Quanto ao controle de acesso de visitantes ou prestadores de serviço eventuais, o módulo
3, título III, itens 1 (subitem 1.2, alínea 'c' e 'd') e 2, da IN TRF1 14/2010 dispõem que o acesso aos
edifícios do Tribunal deve ser realizado com uso de crachá, após identificação e cadastro no sistema de
controle de acesso:

TÍTULO III – CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO
1. Para identificação e permissão de acesso aos edifícios do Tribunal e das
seccionais, bem como de saída, são utilizados crachás de identificação, emitidos
conforme os modelos constantes do Manual de Identidade Visual da Justiça Federal
da 1ª Região, aprovado pela Portaria Presi/Cenag 330 de 30/09/2012.
(...)
 1.2. No caso de pessoas cujo acesso aconteça de forma esporádica, os crachás de
identificação são fornecidos pelo serviço de portaria, após a identificação e o
cadastro no SCA, nas seguintes modalidades:
a) advogados;
b) procuradores federais;
c) visitantes;
d) prestadores de serviço eventuais;
e) pessoas em serviço: servidores, estagiários e prestadores de serviço habituais
quando não estiverem portando o crachá de identificação de uso continuado;
f) profissionais de imprensa: mediante prévia autorização da área de comunicação
social.
1.2.1. Os registros dos dados utilizados para emissão desses crachás devem conter,
no mínimo, informações pessoais de identificação (inclusive CPF), data e hora do
acesso, locais de destino e telefone para contato.
1.2.2. Tais registros devem ser realizados, preferencialmente, por meio de sistemas
informatizados que permitam fotografar os visitantes ou digitalizar documentos de
identificação.
(...)
2. O crachá de identificação é de uso obrigatório, devendo ser portado acima da
cintura e em local visível, durante todo o expediente, nas instalações do Tribunal
e das seccionais.

Destaca-se que, caso haja pane no SCA (no caso sob exame, ausência da própria
estrutura de identificação informatizada), o acesso dos feirantes participantes da Feira Mix às instalações
do Tribunal, deve ser  controlado com o uso de formulário, em obediência ao disposto no título III, item
9 c/c título VII, item 6, e título VIII, item 1.2, todos do módulo 3, da IN TRF1 14/2010.
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6.5. Causas

Ausência de equipamentos de segurança na entrada lateral localizada no subsolo do edifício Sede II;
Desatualização da IN TRF1 14/2010 em face da Resolução CNJ 291/2019;
Insuficiência de orientação / supervisão à equipe contratada quanto ao registro de controle de
circulação de pessoas em formulário próprio, nos termos do título III, item 9 c/c título VII, item 6, e
título VIII, item 1.2, todos do módulo 3, da IN TRF1 14/2010.

6.6. Efeitos

Acesso às instalações do Tribunal de pessoa portando arma ou outro objeto que coloque em risco
a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio do Tribunal;
Dificuldade / impossibilidade de identificação de responsáveis por ato que atente contra a segurança
institucional.

6.7. Responsáveis

SecGA;
Coisi.

 
6.8 - Manifestação da área auditada

As unidades auditadas (SecGA e Coisi) manifestaram-se nos seguintes termos
(SecGA 10643635 c/c Plano Diseg 10541435 e Coisi 10631114):

A Diseg esclarece que a demanda referente à submissão dos 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, é de responsabilidade da Coisi, instituída pela Resolução Presi
9502504 (9660370). Acrescenta que, em reunião com o Coordenador da Coisi, foi informado que será
autuado processo administrativo específico para elaboração de estudo técnico para analisar  a viabilidade
técnica e operacional da recomendação 6.8.1 do relatório preliminar (10346982).

Quanto à adoção de medidas para que o regulamento interno sobre Segurança
Institucional do TRF1 (IN TRF1 14/2010), esteja alinhado com o disposto no artigo 13, inciso IV, da
Resolução CNJ 291/2019, a Diseg informa, novamente, que tal responsabilidade é da Coisi, nos termos
da Resolução Presi 9502504 (9660370). Não foi localizada manifestação específica da Coisi quanto a este
item.

A Diseg afirmou ainda que será realizado registro do controle de entrada e saída de todos
os participantes credenciados da Feira Mix na portaria central do Ed. Sede II de da Feira
Mix, cumprindo os normativos internos referente à segurança de instalações.

A Coisi elaborou resposta única para as recomendações 6.8.1, 6.8.2 e 6.8.3 do relatório
preliminar (10346982), assinalando que a proposta da unidade de segurança é buscar equipar todos os
acessos às edificações do Tribunal com catraca eletrônica, pórtico detector de metais e aparelho de raio x
para imprimir maior segurança, o que irá depender, em grande  medida, da viabilidade orçamentária. Nada
obstante, como medida para mitigar prontamente a vulnerabilidade quanto à inspeção de segurança e
registro de acesso dos feirantes à Feira Mix, considerando que estes controles são realizados pelos agentes
de portaria vinculados à Diseg/SecGa, sugeriu que as entradas e saídas dos feirantes sejam realizadas
obrigatoriamente pela portaria do Sede I (que possui  Sistema de Controle de Acesso) ou alternativamente
que seja avaliada a possibilidade de transferir a Feira Mix para área externa do Tribunal.
 
6.9. Análise da Equipe de Auditoria

Em que pesem as manifestações das duas áreas auditadas (SecGA 10643635 c/c Plano
Diseg 10541435 e Coisi 10631114 ), estas não foram suficientes para remover as ocorrências apontadas
no achado, uma vez que as providências até agora adotadas ou encontram-se em andamento ou serão
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objeto de estudos, sem sanarem, definitivamente, os problemas, de modo que ficam mantidas as
recomendações a seguir.
 
6.10. Recomendações Preliminares
6.10.1. SecGA e Coisi: 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;
6.10.2. SecGA e Coisi: Adotadas medidas para alinhar o regulamento interno referente à Segurança
Institucional do TRF1, IN TRF1 14/2010, com o disposto no artigo 13, inciso IV, da Resolução CNJ
291/2019;
6.10.3. SecGA e Coisi: 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.
 
ACHADO 7. Acesso de servidores, prestadores de serviço e estagiários às instalações do Tribunal
sem submissão à inspeção de segurança por meio de equipamento detector de metais.
7.1. Situação Encontrada
7.1.1. Acesso de servidores às instalações do Tribunal sem submissão à inspeção de segurança por meio de
equipamento detector de metais;
7.1.2. Trânsito, após o primeiro acesso regular na portaria principal, de prestadores de serviço e estagiários
entre as garagens dos edifícios Sede I e Anexo III sem submissão à inspeção de segurança por meio de
equipamento detector de metais.
7.2. Critérios 

Lei 12.694/2012, que autoriza os tribunais, no âmbito de suas competências, a tomar medidas para
reforçar a segurança dos prédios da Justiça;
Resolução CNJ 291/2019, que consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a
política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências;
Instrução Normativa TRF1 14/2010, revisada em Agosto/2018.

7.3. Fontes

Resposta ao Questionário de Avaliação de Controle Interno - Diseg/Sesvi 10077694;
Ata 10126719, referente à reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes
da Diaud e da Diseg/Sesvi.

7.4. Evidências
7.4.1. Acesso de servidores às instalações do Tribunal sem submissão à inspeção de segurança por meio de
equipamento detector de metais.

Na reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes da Diaud e
da Diseg/Sesvi, foi relatado pelo Diretor da Diseg e pelo Supervisor da Sesvi, subitem 2.1, 'b', da
Ata 10126719, que, segundo entendem da IN TRF1 14/2010 (módulo 3, título I, item 3), os servidores
pedestres não são submetidos à inspeção de segurança por meio de equipamentos detectores de metais
(pórtico detector de metais e aparelho de raio x) existentes nas entradas principais dos edifícios Sede I,
Sede II, Anexo I e Anexo III, de modo que os servidores possuem trânsito livre por todas as entradas e
saídas, desde que usando o crachá funcional.

Relataram também, no subitem 2.1, 'h' e 'i', da Ata 10126719, que somente servidores
podem acessar às garagens internas do Tribunal (subsolo dos edifícios Sede I, Anexos I, II e III) de moto
ou carro. Informaram que os veículos particulares que fazem uso da garagem são cadastrados junto à

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12694.htm
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_291_23082019_02092019175339.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/36147/16/IN_14-10_2018.pdf
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unidade de segurança e que seus condutores recebem uma credencial para acesso. Acrescentaram, ainda,
que não existe sistema informatizado para controle de entrada e saída de veículos dessas garagens. O
controle é feito manualmente por vigilante.

Do relato acima, observa-se que tantos os servidores que acessam as dependências do
Tribunal pelas portarias principais quanto aqueles que acessam pelas garagens internas não se submetem à
inspeção de segurança por meio de equipamento detector de metais.

Em exame ao módulo 3, título I, item 3, da IN TRF1 14/2010, observou-se que a
submissão dos servidores, assim como dos dirigentes, estagiários e prestadores de serviços, aos sistemas
eletrônicos de acesso deverá seguir orientação do serviço de vigilância, conforme a seguir transcrito: 

MÓDULO 3 – CONTROLE DE ACESSO E SAÍDA
 TÍTULO I – SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO
 (...)
Todos os dirigentes, servidores, estagiários e prestadores de serviço devem
submeter-se às orientações do serviço de vigilância para passagem nos sistemas
eletrônicos de acesso.

No entanto, o normativo do CNJ (Resolução 291/2019, artigo 13, inciso IV) determina
aos Tribunais de Justiça, Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, a adoção, gradativa, de
algumas medidas de segurança, entre as quais a submissão de todas as pessoas que acessam as
dependências do Tribunal à inspeção de segurança por meio de equipamento detector de
metais, ressalvados os magistrados, os integrantes de escolta de presos e os agentes ou inspetores de
segurança próprios:

Art. 13. Os Tribunais de Justiça, Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, no
âmbito de suas competências, adotarão, gradativamente, as seguintes medidas de
segurança:
(...)
IV – instalação de pórtico detector de metais e catracas, aos quais devem se
submeter todos que acessarem as dependências, ainda que exerçam cargo ou
função pública, ressalvados os magistrados, os integrantes de escolta de presos e
os agentes ou inspetores de segurança próprios.

O referido dispositivo da Resolução CNJ 291/2019 atende ao disposto no artigo 3º,
inciso III, da Lei 12.694/2012, que autoriza os tribunais, no âmbito de suas competências, a tomar medidas
para reforçar a segurança dos prédios da Justiça:

Art. 3º Os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados a tomar
medidas para reforçar a segurança dos prédios da Justiça, especialmente:
I - controle de acesso, com identificação, aos seus prédios, especialmente aqueles
com varas criminais, ou às áreas dos prédios com varas criminais;
II - instalação de câmeras de vigilância nos seus prédios, especialmente nas varas
criminais e áreas adjacentes;
III - instalação de aparelhos detectores de metais, aos quais se devem submeter
todos que queiram ter acesso aos seus prédios, especialmente às varas criminais ou
às respectivas salas de audiência, ainda que exerçam qualquer cargo ou função
pública, ressalvados os integrantes de missão policial, a escolta de presos e os
agentes ou inspetores de segurança próprios.

Dessa forma, verifica-se que devem ser adotadas medidas para atendimento ao disposto
no artigo 13, inciso IV, da Resolução CNJ 291/2019 e para que o regulamento interno referente à
Segurança Institucional do TRF1, a IN TRF1 14/2010, esteja alinhada com o referido dispositivo.

Ressalta-se que devem ser observadas outras exceções estabelecidas em normativos
específicos quanto à submissão de pessoas aos equipamentos detectores de metais.
7.4.2. Trânsito, após o primeiro acesso regular na portaria principal, de prestadores de serviço e estagiários
entre as garagens dos edifícios Sede I e Anexo III sem submissão à inspeção de segurança por meio de
equipamento detector de metais.

Na reunião realizada por videoconferência na qual participaram integrantes da Diaud e
da Diseg/Sesvi, foi relatado pelo Diretor da Diseg e pelo Supervisor da Sesvi, subitem 2.1, 'b', da
Ata 10126719, que, após o primeiro acesso pelas entradas principais, é permitido, durante o expediente, o
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trânsito de prestadores de serviço habituais e estagiários, portando crachás funcionais, pela garagem do
edifício Sede I que dá acesso externo à garagem do Anexo III e vice-versa. Relataram, também, que os
prestadores de serviço habituais e estagiários que fazem o primeiro acesso ao Tribunal pelas garagens,
caso estejam portando mochilas, são orientados a se dirigirem às portarias principais para passagem pelo
pórtico detector de metais e sua mochila pelo aparelho de raio x.

No subitem 2.1, 'g', da Ata 10126719, informaram que podem fazer uso do bicicletário
localizado na garagem do subsolo do edifício Anexo I os servidores, prestadores de serviço e estagiários.
Explicaram que o controle de acesso é feito mediante a apresentação do crachá funcional pelo ciclista ao
vigilante na entrada da garagem do prédio. Acrescentaram, ainda, que o controle de acesso de
pessoas com patinete ou similar é realizado da mesma forma.

Por fim, o Diretor da Diseg, no subitem 2.1, 'h', ponderou que não é interessante para a
segurança haver pórtico detector de metais ou aparelho de raio x na garagem porque este acesso não é
apropriado para ingresso regular de pedestres. A unidade entende, ainda, que o bicicletário não deveria
ficar na garagem pois traz mais riscos para o controle de acesso e circulação de pessoas. Acrescenta que o
ideal seria o bicicletário ficar fora da garagem.

Do relato acima, observa-se que os prestadores de serviço habituais e os estagiários
pedestres, após o primeiro acesso no Tribunal pelas portarias principais com detectores de metais, podem
transitar, portando crachás funcionais, pela garagem do edifício Sede I que dá acesso externo à garagem do
Anexo III e vice-versa, sem submissão à inspeção de segurança por meio de equipamentos detectores de
metais, tendo em vista que as entradas das referidas garagens não dispõem desses aparelhos.

Em exame ao módulo 3, título I, item 3, da IN TRF1 14/2010, observou-se que a
submissão dos servidores, assim como dos dirigentes, estagiários e prestadores de serviços, aos sistemas
eletrônicos de acesso deverá seguir orientação do serviço de vigilância.

No entanto, o normativo do CNJ (Resolução 291/2019, artigo 13, inciso IV) determina
aos Tribunais de Justiça, Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, a adoção, gradativa, de
algumas medidas de segurança, entre as quais, a submissão de todas as pessoas que acessam as
dependências do Tribunal à inspeção de segurança por meio de equipamento detector de
metais, ressalvados os magistrados, os integrantes de escolta de presos e os agentes ou inspetores de
segurança próprios.

Observa-se que dispositivo supracitado da Resolução CNJ 291/2019 está em
consonância com o disposto no artigo 3º, inciso III, da Lei 12.694/2012, que autoriza os tribunais, no
âmbito de suas competências, a tomar medidas para reforçar a segurança dos prédios da Justiça, como a
instalação de aparelhos detectores de metais, aos quais se devem submeter todos que queiram ter acesso
aos seus prédios, ressalvados os integrantes de missão policial, a escolta de presos e os agentes ou
inspetores de segurança próprios.

Dessa forma, verifica-se que devem ser adotadas medidas para atendimento ao disposto
no artigo 13, inciso IV, da Resolução CNJ 291/2019 e para que o regulamento interno referente à
Segurança Institucional do TRF1, a IN TRF1 14/2010, esteja alinhada com o referido dispositivo.

Ressalta-se que devem ser observadas outras exceções estabelecidas em normativos
específicos quanto à submissão de pessoas aos equipamentos detectores de metais.
7.5. Causas

IN TRF1 14/2010 desatualizada em face do normativo geral mais recente do CNJ (Resolução CNJ
291/2019);
Ausência de equipamento detector de metais nas entradas das garagens dos edifícios Sede I e Anexo
III.

7.6. Efeitos

Acesso às instalações do Tribunal de pessoa portando arma ou outro objeto que coloque em risco
a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio do Tribunal.

7.7. Responsáveis
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SecGA;
Coisi.

7.8. Manifestação da área auditada
As unidades auditadas (SecGa e Coisi) manifestaram-se nos seguintes termos

(SecGA 10643635 c/c Plano Diseg 10541435 e Coisi 10631114):
A Diseg informa que serão efetivamente submetidas todas as pessoas aos pórticos

detectores de metais e scanner's raio-X, quando do acesso às dependências pelas portarias centrais do
TRF1, em cumprimento a IN TRF1 14/2010, como também ao disposto no artigo 13, inciso IV, da
Resolução CNJ 291/2019. 

  A Coisi informa que a IN TRF1 14/2010 instituiu os procedimentos para acesso às
dependências no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, inclusive a submissão de todas as pessoas que
ingressam no TRF1 à inspeção por meio de equipamento detector de metais. A Coisi esclarece que, para o
alcance pleno da medida, em face da estrutura do Tribunal e quantidade de acessos, pretende-se imprimir
estudos, junto com a SecGA, com objetivo de equipar todos os acessos com equipamentos de segurança de
controle para garantir o cumprimento do regulamento interno. Destaca, ainda, que, por se tratar de medida
que requer significativos recursos orçamentários, diante de um cenário que entende pouco favorável,
espera conseguir inscrever a demanda para realização no próximo exercício financeiro (2021). 

 
7.9. Análise da Equipe de Auditoria

Em que pesem as manifestações das duas áreas auditadas (SecGA 10643635 c/c Plano
Diseg 10541435 e Coisi 10631114), estas não foram suficientes para remover as ocorrências apontadas
no achado, uma vez que todas as providências, ainda, encontram-se em andamento, sem sanarem,
definitivamente, os problemas, de modo que ficam mantidas as recomendações a seguir.

 
7.10. Recomendações 
7.10.1. SecGA e Coisi: 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:

Art. 13. Os Tribunais de Justiça, Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, no âmbito de suas
competências, adotarão, gradativamente, as seguintes medidas de segurança:
(...)
IV – instalação de pórtico detector de metais e catracas, aos quais devem se submeter todos que
acessarem as dependências, ainda que exerçam cargo ou função pública, ressalvados os magistrados,
os integrantes de escolta de presos e os agentes ou inspetores de segurança próprios.

7.10.2. SecGA e Coisi: Adotar medidas para atualização do regulamento interno referente à Segurança
Institucional do TRF1 (IN TRF1 14/2010), para atender o disposto no artigo 13, inciso IV, da
Resolução CNJ 291/2019.
 
ACHADO 8.  Ausência de Plano de Segurança Institucional
8.1. Situação encontrada:
8.1.1. Ausência de Plano de Segurança Institucional.
8.2. Critérios:

Resolução CNJ 291/2019, que consolida as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a
política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências;

Resolução CJF 502/2018, que dispõe sobre a Política de Segurança Institucional no âmbito do
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, alterada pela Resolução CJF 559/2019.

8.3. Fontes:

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_291_23082019_02092019175339.pdf
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/50104/Res%20502-2018%20publ.pdf?sequence=2
https://www2.jf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/50414/Res%20559-2019.pdf?sequence=5
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Despacho 10643635 que informa a existência do PAe 0000733-27.2018.4.01.8000;
PAe 0005022-32.2020.4.01.8000, que trata da consolidação de normas em Segurança Institucional
do TRF1.

8 .4. Evidências
8.4.1. Ausência de Plano de Segurança Institucional.

A Resolução CJF 502/2018, que dispõe sobre a Política de Segurança Institucional no
âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, prevê em seu art. 11:

Art. 11 - O Conselho da Justiça Federal, os tribunais regionais federais e as
seções judiciárias deverão elaborar, revisar ou adaptar seus planos
orgânicos e manuais de procedimentos em matéria de segurança, visando à
implementação das diretrizes, dos serviços e das recomendações
estabelecidos nesta resolução no prazo máximo de um ano, considerando a
disponibilidade orçamentária.

Em resposta ao Relatório Preliminar da Auditoria de Segurança Institucional – 1ª Etapa,
a SecGA informou no despacho 10643635 que houvera autuado o PAe 0000733-27.2018.4.01.8000 com
vistas a atender a necessidade de um instrumento de planejamento organizacional e um veículo de
definição da estratégia, dos objetivos e das atividades a desenvolver, bem como de um plano que
padronizasse as atividades de segurança no tribunal. No entanto, registrou a descontinuidade dessa
providência, em razão da criação da Coisi, instituída pela Resolução Presi 9502504 (9660370), que
absorveu a unidade de segurança Seseg, outrora integrante da Diseg, subordinada à SecGA. Deste modo, a
responsabilidade por elaborar um plano de segurança institucional foi transferida à nova unidade, Coisi.

A equipe de auditoria, em consulta ao PAe 0005022-32.2020.4.01.8000, localizou
minuta de resolução que instituirá a Política de Segurança Institucional do TRF1, nos termos do despacho
Diges 10760104, ainda pendente de assinatura.
8.5. Causas

Alteração na estrutura organizacional da unidade de segurança do TRF1, com o advento da Coisi em
janeiro de 2020;
Dificuldade na consolidação de normas necessárias à implantação da Política e do Plano de
Segurança Institucional;
Inobservância da Resolução CJF 502/2018 e Resolução CNJ 291/2019.

8.6. Efeitos

Pulverização das ações de segurança institucional;
Vulnerabilidade de magistrados / servidores / colaboradores e público externo, bem como do
patrimônio do TRF1.

8.7. Responsável

Coisi.

8.8. Manifestação da área auditada
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria - 1ª Etapa, a SecGA manifestou-se nos

seguintes termos (10643635 ):
Como forma de auxiliar os trabalhos, registra-se que em decorrência da relevância
da questão, esta Secretaria autuou o processo 0000733-27.2018.4.01.8000, quando
ainda tinha sob a sua gestão a área de segurança, com proposta de elaboração por
este Tribunal do Plano de Segurança Institucional. Naquela época, vislumbrava-se
a necessidade de  um instrumento de planejamento organizacional e um veículo de
definição, num determinado período de tempo ou ciclo de gestão, da estratégia, dos
objetivos e das atividades a desenvolver e de um plano que padronizasse as
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atividades de segurança,  fortalecesse a cultura da segurança institucional, e
estabelecesse ações para o aprimoramento da gestão administrativa.
Desta forma, foi editada a Portaria Diges 7408438,  tendo a Cotec-Nuint
apresentado proposta inicial para a norma que trata do tema em questão 8988976,
com base nas conclusões alcançadas pelo grupo de trabalho criado para a
elaboração do referido plano (Despacho Cotec- Nuint 8988807).  Ressalta-se que o
plano de segurança orgânica, conforme proposição apresentada "estabelecerá
normas de segurança específicas para cada unidade da Instituição, de acordo com
suas características e peculiaridades, adequadas às necessidades de segurança
locais e regionais. Referem-se ao nível de gestão tática e se desdobram em
normatização de rotinas e procedimentos que podem ser categorizados em planos
operacionais".
Cabe observar que a Resolução Presi 9502504  criou  a  Coordenadoria de
Inteligência e Segurança Institucional -COISI, a qual passou a  coordenar as
atividades de segurança, inerentes ao Núcleo de Apoio ao Sistema de Inteligência
Institucional e a Seção de Segurança Institucional, esta última remanejada da
antiga  Divisão de Segurança e Serviços Gerais, que passou a denominar-se
Divisão de Vigilância, Transportes e Serviços Gerais- Diseg.

  
8.9. Análise da Equipe de Auditoria

A manifestação da  SecGA 10643635 informa a ausência de plano orgânico de segurança
institucional do TRF1, embora haja, conforme consulta realizada pela equipe de auditoria, minuta de
Resolução tramitando na Presidência referente à Política de Segurança Institucional no âmbito da Justiça
Federal de 1º e 2º graus da 1ª Região, nos termos do despacho 10760104.

Em que pese o atual andamento dos autos do PAe 0005022-32.2020.4.01.8000 em fase
final para assinatura da Resolução, o atual trâmite do processo não é suficiente para remover a ocorrência
apontada no achado, uma vez que as providências, ainda, encontram-se em andamento, sem sanar,
definitivamente, o problema, de modo que tem-se a recomendação a seguir.
 
8.10. Recomendações 
8.10.1. Coisi: Adotar medidas para implementação de  Plano de Segurança Institucional no âmbito do
TRF1.
 
III. Conclusão

Com base nas avaliações realizadas durante os trabalhos de auditoria, conclui-se 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, conforme circunstâncias evidenciadas no bojo deste Relatório. 

De modo geral, durante a realização deste trabalho, não obstante a constatação de
esforços das áreas auditadas (SecGA/Diseg e Coisi/Seseg) para a melhoria do desempenho da segurança
institucional, foram evidenciadas fragilidades quanto ao controle de acesso e circulação de pessoas nas
edificações do TRF1, o que demanda ações para aperfeiçoamento.

As recomendações insertas no corpo deste Relatório estão voltadas ao aprimoramento de
procedimentos e visam assegurar o atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis ao tema.

 
IV. Proposta de encaminhamento

Diante do exposto, propõe-se o encaminhamento do presente Relatório:
a) à Presidência, para conhecimento deste Relatório Final de Auditoria e

encaminhamento à unidade subordinada Coisi, sendo que as medidas a serem implementadas
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pela responsável em atendimento às recomendações, bem como o prazo previsto para a conclusão das
ações, devem ser apresentados no documento intitulado Plano de Providências  (modelo doc.11479117,
que deverá ser remetido à Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal até 27/11/2020.

b) à Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal, para conhecimento e remessa à
SecGA, sendo que as medidas a serem implementadas pela responsável em atendimento às
recomendações, bem como o prazo previsto para a conclusão das ações, devem ser apresentados
no documento intitulado Plano de Providências 11479117, que deverá ser remetido à Secretaria de
Auditoria Interna do Tribunal até 27/11/2020.

É o relatório.
À consideração superior.
 

Lígia Monetta Barroso
Menezes

Supervisora da Seção de
Auditoria de Contratos -

Senco

Alex Cerqueira Rocha
Assistente Adjunto III da Seção de

Auditoria de Contratos – Senco

Liana Raimundo de Lima Lourença
Supervisora da Seção de Auditoria de

Licitações, Dispensas e Inexigibilidades –
Seali

 
De acordo.
À Presidência, para conhecimento deste Relatório Final de Auditoria e encaminhamento

à unidade subordinada, Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional - Coisi, sendo que as
medidas a serem implementadas pela responsável em atendimento às recomendações, bem como o prazo
previsto para a conclusão das ações, devem ser apresentados no documento intitulado Plano de
Providências (modelo doc.11479117), que deverá ser remetido à Secretaria de Auditoria Interna do
Tribunal até 27/11/2020.

À Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal, para conhecimento e remessa à Secretaria
de Gestão Administrativa - SecGA, sendo que as medidas a serem implementadas pela responsável em
atendimento às recomendações, bem como o prazo previsto para a conclusão das ações, devem ser
apresentados no documento intitulado Plano de Providências (modelo doc.11479117), que deverá ser
remetido à Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal até 27/11/2020.

 
Marcos de Oliveira Dias

Diretor da Secretaria de Auditoria Interna – Secau/TRF 1ª Região, em substituição

Documento assinado eletronicamente por Marcos de Oliveira Dias, Diretor(a) de Secretaria em
exercício, em 29/10/2020, às 09:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ligia Monetta Barroso Menezes, Supervisor(a) de Seção,
em 29/10/2020, às 10:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alex Cerqueira Rocha, Assistente Adjunto III, em
29/10/2020, às 11:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Liana Raimundo de Lima Lourenço, Supervisor(a) de
Seção, em 29/10/2020, às 13:23 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
11613098 e o código CRC 00026261.
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