
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

RELATÓRIO

                                                                                                                        RAINT
2020

                                                                    RELATÓRIO ANUAL DE
ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

Relatório da Unidade de Auditoria Interna desta Seção Judiciária, em atendimento à Circular TRF1-
SECAU 4/2021, elaborado de acordo com os requisitos dispostos no art. 4º da Resolução CNJ 308, de
11/03/2020, bem como no art. 103 da Resolução CJF 677, de 23/11/202.

1 – Introdução

As unidades de auditoria interna da Justiça Federal funcionam sob a forma de sistema, em atendimento ao
disposto no art. 74 da Constituição Federal, em apoio ao Controle Externo (TCU), nos termos das
determinações do Conselho Nacional de Justiça, exaradas no Parecer 02/2013 (9316279), bem como às
recomendações do Tribunal de Contas da União expedidas em diversos julgados, tais como o
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Acórdão 2.622/2015 - Plenário e o Acórdão 4.355/2018 - TCU - 1ª Primeira Câmara, que julgou as Contas
de 2016 do TRF1.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 171/2013, dispôs sobre as normas técnicas de
auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais que lhe são vinculadas.

Por sua vez, o Tribunal Regional Federal das 1ª Região, a Resolução PRESI 57/2017, regulamentou a
atividade e as metas de auditoria no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região e aprovou o Estatuto de
Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região (54269555). Nesta Seção Judiciária, a reestruturação
desta Unidade, anteriormente denominada Controle Interno, foi alterada para Auditoria Interna pelo
despacho administrativo da Diretoria do Foro 6130806 e pela Portaria SJRO DIREF 6231974, com
modificação das atribuições funcionais.

No TRF1R a Unidade de Auditoria Interna está subordinada hierarquicamente à Presidência e, nas Seções
Judiciárias, às respectivas Diretorias do Foro. O titular da unidade de Auditoria Interna, supervisor dos
trabalhos de auditoria, nos termos do art. 14 da RES CNJ n. 171/2013, é formalmente designado dentre os
servidores experientes e de confiança da Administração. A independência técnica da Unidade de Controle
Interno está regulada pela RES CNJ n. 171/2013, em seus artigos 58 a 61.

As recomendações decorrentes dos trabalhos de auditoria, inspeções administrativas, fiscalizações,
aprovadas pela Diretoria do Foro, são regularmente monitoradas em trabalhos subsequentes nos termos do
art. 39 a 42 da RES CNJ nº 171/2013. Essas ações de monitoramento são previstas no Plano Anual de
Auditoria.

Os resultados das ações de monitoramento são submetidos ao Diretor do Foro,  indicando a adesão das
áreas gestoras às recomendações emanadas dos Relatórios de Auditoria, bem como a avaliação da
Unidade de Auditoria Interna, quanto à necessidade de providências diante das premissas, restrições e
riscos decorrentes da não implementação das recomendações.

2 – Desempenho da unidade de Auditoria Interna em relação ao Plano anual de Auditoria
Interna(PAINT 2020)

2.1. Relação entre o planejamento de auditoria e as auditorias efetivamente realizadas

A Presidência do TRF-1ªRegião aprovou o Plano de Auditoria de Longo Prazo – PALP 2018-2021
(5147700) em 30 de novembro de 2017.

O Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2020 do Tribunal Regional da 1ª Região consta do
documento 9308155.

Referidos planos objetivam o planejamento das auditorias e consideraram as metas traçadas no Plano
Plurianual e no Planejamento Estratégico da JF1R, além das áreas que apresentaram maior relevância,
com foco em atividades que propiciam benefícios substanciais à Administração, segundo as variáveis de
materialidade, criticidade e risco.

Nesta Seccional, foram definidas no PAINT-2020 (9238016), observando as diretrizes estabelecidas na
Resolução CNJ n. 171/2013, as ações de auditorias abaixo descritas:

a. Acompanhamento e conferência de Diligência trimestral sobre a Folha de Pagamento de servidores
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e magistrados;
b. Auditoria do Relatório e Parecer da Unidade de Auditoria Interna que acompanham o Relatório de

Gestão 2019;
c. Auditoria de conformidade na folha de pagamento de pessoal para verificação de pagamentos

determinados por decisões judiciais;
d. Auditoria sobre acessibilidade dos Tribunais e Conselhos, coordenada pelo CNJ;
e. Auditoria Gestão de Contratos;
f. Auditoria em sistema e monitoramento de segurança predial e de pessoas;
g. Auditoria sobre pagamento da gratificação por acúmulo de jurisdição – GAJU  e  acertos de

pagamentos realizados no exercício;
h. Acompanhamento e avaliação da Gestão das despesas do Programa de Assistência à saúde - Pro-

Social.

2.2. Motivos que inviabilizaram a execução de auditorias previstas

Ações previstas no Plano de Auditoria Interna (PAINT-2020) não concluídas no exercício:

a. Auditoria do Relatório e Parecer da Unidade de Auditoria Interna que acompanham o Relatório de
Gestão 2019;

b. Auditoria sobre acessibilidade dos Tribunais e Conselhos, coordenada pelo CNJ;
c. Auditoria em sistema e monitoramento de segurança predial e de pessoas;
d. Auditoria sobre pagamento da gratificação por acúmulo de jurisdição – GAJU  e  acertos de

pagamentos realizados no exercício;

As ações dos itens “b” e “c” não foram realizadas em função da pandemia do Covid 19 impedir o acesso
ao prédio da SJRO. A ação do item “a” não foi realizada em função do TCU não ter incluído o TRF1 nos
órgãos que seria feito o julgamento das contas. A ação do item “d” não foi iniciada em função de excesso
de demandas externas, não previstas no PAINT 2020.

2.3. Consultorias realizadas

Os setores da Secretaria administrativa não efetuaram nenhuma consulta formal (via PA SEI) à SEAUD.
As consultas foram via e-mail e teams, totalizando 18 consultas respondidas.

2.4. Monitoramentos realizados

Foram realizadas 3 (três) monitoramentos de auditorias, quais sejam:
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1)Auditoria integrada para avaliação das condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida no que diz respeito às edificações e aos serviços prestados na sede na Justiça Federal
em Porto Velho. Em suma, as recomendações foram parcialmente atendidas, sendo que a conclusão está
prevista para 2021.

2) Auditoria sobre a Gestão de contratos – As recomendações foram parcialmente atendidas.

3) Auditoria de conformidade na folha de pagamento de pessoal para verificação de pagamentos
determinados por decisões judiciais – Todas as recomendações foram atendidas.

2.5. Principais resultados das avaliações

As conclusões e recomendações mais relevantes realizados pela unidade de UAI na SJ/RO no exercício de
2020 foram:

a) Monitoramento das implementações das recomendações do Relatório de Auditoria de acessibilidade
(PA SEI 0003120-76.2018.4.01.8012). Em 2020, através do PA SEI 0001099-59.2020.4.01.8012 foi
efetuada a contratação dos serviços de modernização predial de adequação da acessibilidade. Os serviços
foram iniciados, mas não concluídos em 2020;

b) Acompanhamento e conferência das folhas de pagamento da Seccional. O objeto da conferência das
folhas de pagamento de servidores e magistrados se limitou à análise da conformidade dos arquivos
gerados com a legislação de pessoal e documentos correspondentes. Concluiu-se pela inexistência de
registros indevidos e em desacordo com a legislação de pessoal, no universo das amostras analisadas;

c) A Auditoria de gestão de contratos (PA SEI 0001394-96.2020.4.01.8012) resultou em diversas
recomendações, referentes aos contratos 02/2017 e 35/2019, tais como:

         1) Adotar medidas de controle que viabilizem a atuação da Seção de Vigilância – SEVIT, mediante
orientação aos gestores para que a devolução de crachás e as solicitações para cancelamento de acesso às
instalações físicas  sejam documentadas e enviadas às unidades de segurança imediatamente após o
desligamento de prestadores de serviço;

         2) Incluir, nos futuros editais e contratos de prestação de Serviços continuados, mecanismos para
aferição da qualidade dos serviços prestados e respectivas adequações de pagamento;

         3) - Inserir, no Plano Anual de Capacitação, cursos e treinamentos para servidores que atuam como
gestores de contratos de terceirização ou como requisitantes desses serviços, e, ainda para os que
trabalham na área de licitações e contratos administrativos, tendo como conteúdo mínimo os seguintes
temas: elaboração de termo de referência; elaboração de planilha de custos e formação de preços;
fiscalização e gestão de contratos;

                  - Solicitar, periodicamente, a inscrição e a participação de servidores que atuam no
planejamento das licitações, assim como requisitantes de serviços e gestores de contratos, em cursos de
capacitação e atualização, tendo em vista as constantes inovações na matéria afeta às contratações
públicas e a relevância da atividade para a Seccional.
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         4) Aplicar o princípio da segregação de funções, deslocando a SEMAP-RO para núcleo diverso do
NUCAF-RO, a fim de evitar que o mesmo setor desempenhe todas as fases de execução de despesas
públicas, de forma a minimizar a possibilidade riscos à Gestão, inclusive com alteração no Regulamento
de Serviço das atribuições legais daquele Núcleo. A presente Recomendação de Auditoria foi autuada e
consta no PA SEI 0002332-91.2020.4.01.8012. As recomendações foram parcialmente atendidas em 2020.

d) A Auditoria de conformidade na folha de pagamento de pessoal para verificação de pagamentos
determinados por decisões judiciais (PA SEI 0000505-45.2020.4.01.8012) resultou em duas
recomendações, quais sejam:

          1) Avaliar a conveniência da criação de banco de dados específico para decisões judiciais;

          2) Avaliar a conveniência de abertura de processo administrativo específico para cada decisão
judicial.

As recomendações não foram atendidas. Todavia, nos foi informado pela SEPAG/SECAD, que o TRF1
criou um sistema informatizado para cadastramento de processos administrativos e judiciais com impacto
em folha de pagamento, apelidado ePAJ, que deve atender o controle dos processos provenientes de
decisões judiciais.

e) Acompanhamento e avaliação da Gestão das despesas do Programa de Assistência à saúde - Pro-
Social, dados cadastrais e demais procedimentos relativos á assistência à saúde. Concluiu-se pela ausência
de fragilidades e desconformidades na gestão do Programa de assistência à saúde.

f) A Auditoria para avaliação dos procedimentos de pagamento na ação de assistência judiciária a pessoas
carentes (PA SEI 0001739-62.2020.4.01.8012) resultou em diversos achados e fatos relevantes.

Das constatações relatadas, como resumo da situação encontrada pela equipe de auditoria, foram
apresentadas os seguintes achados:         

         1) Fragilidade na capacitação e manutenção de controles internos para mitigação de riscos
classificados como onerosos frente ao benefício ofertado;

         2) Pagamento de honorários em valor superior ao teto;

         3) Fragilidade no controle do cadastro e nomeações de profissionais pelo sistema AJG;

         4) Fragilidade no controle da atualização do cadastro do sistema AJG

Outrossim, constatou-se a existência de fatos relevantes no tocante à gestão dos recursos do AJG:

         1) concentração do pagamento dos honorários aos profissionais;

         2) disparidade das médias dos pagamentos de profissionais do AJG pelas unidades jurisdicionais.

As providências determinadas pelo DIREF ainda estão em fase de implementação, sendo acompanhada
por esta SEAUD/RO.
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g) A Auditoria Financeira Integrada com Conformidade - Contas do Exercício de 2020 (PA SEI
0004194-97.2020.4.01.8012) concluiu que não houve achados relevantes e foi emitido pela SEAUD/RO a
opinião sem ressalvas quanto à regularidade das contas do exercício 2020, na forma do art. 20, I, da IN
TCU 84/2020.

h) A auditoria de verificação (PA SEI 0005388-71.2020.4.01.8000) do cumprimento das recomendações
do Anexo IV do Acórdão 2455/2019-TCU-Plenário, cujo objetivo é avaliar se a Justiça Federal da 1ª
Região adotou as medidas necessárias para o efetivo cumprimento do teto de gastos em 2019 (Emenda
Constitucional 95/2016) apresentou a recomendação para a Administração adotar controles com vistas ao
monitoramento permanente e à manutenção da adequada correlação entre as despesas de natureza
continuada obrigatória que possuem margem de expansão como a GND 1 - Pessoal e Encargos Sociais e
as despesas do grupo GND 3 - Outras Despesas Correntes e GND 4 - Investimentos e em caso mais
restrito a GND 5 - Inversões Financeiras.

Concluímos que a SJRO cumpriu tal recomendação, haja vista as seguintes situações verificadas:

         1)redução de postos: a) Recepcionista, de 15 para 08; b) Servente de Limpeza, de 10 para 07)
Servente de Limpeza para consultório odontológico, de 01 para 00, e d) Preposto/Encarregado de
Limpeza, de 02 para 01.(...)

Na Sede da Subseção Judiciária de Ji-Paraná: redução de posto de Office Boy, de 04 para 03.

Na Sede da Subseção Judiciária de Guajará Mirim: extinção de todos os postos de serviço, por ocasião da
extinção da Subseção Judiciária de Guajará Mirim.

         2) a segurança  foi reformulada com o incremento do CFTV e a contratação de serviço de
monitoramento eletrônico, o que possibilitou significativa redução das despesas com vigilância armada.

2.6. Outras atividades desenvolvidas

No decorrer do ano, além das atividades aprovadas no PAINT-2020, foram desenvolvidas as seguintes
ações de auditoria:

a) Auditoria nos processos de cadastro, nomeação de profissionais e pagamento de honorários a
advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes no Sistema AJG, no período de junho a
dezembro de 2020, cujo objetivo foi avaliar linhas de controle interno, visando verificar o cumprimento
das normas vigentes, regularidade, eficiência e efetividade dos procedimentos adotados (PA SEI
0001739-62.2020.4.01.8012);

b) Auditoria Financeira Integrada com Conformidade - Contas do Exercício de 2020 (PA SEI
0004194-97.2020.4.01.8012) – Auditoria compartilhada e orientada pelo TCU com o objetivo de
expressarmos opinião, mediante emissão de certificado de auditoria, sobre:

          1 - se as demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas
contábeis e o marco regulatório aplicável e estão livres de distorções relevantes causadas por fraudes ou
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erros; e

          2 - se as transações subjacentes às demonstrações contábeis e os atos de gestão relevantes dos
responsáveis estão de acordo com as leis, regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração
pública que regem a gestão financeira e a conduta dos agentes públicos.

c) Auditoria de verificação (PA SEI 0005388-71.2020.4.01.8000) do cumprimento das recomendações do
Anexo IV do Acórdão 2455/2019-TCU-Plenário, cujo objetivo é avaliar se a Justiça Federal da 1ª Região
adotou as medidas necessárias para o efetivo cumprimento do teto de gastos em 2019 (Emenda
Constitucional 95/2016).

Observa-se que houve execução de 6 ações extras, totalizando 10 atividades de auditorias concluídas,
perfazendo um percentual de 71,5% de Auditorias efetivamente realizadas. Abaixo gráfico das
Atividades desenvolvidas no exercício de 2020:

3) Ações de capacitação realizadas pelos auditores internos em 2020

Durante o ano de 2020, os servidores lotados na SEAUD/RO participaram dos seguintes cursos:

a. Concessão de pensão por morte, realizada no dia 26/03/2020 por servidor do TRF1, com carga
horária de 3 horas

b. Auditoria de Contas anuais – financeira integrada, pelo TCU  no período de 03/08/2020 a
10/03/2021, com carga horária de 80 horas.
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Número de servidores na UAI-SJ/RO                  2

Quantitativo de ações de capacitação                  2

Soma de horas aula dos cursos de todos os servidores                 83

4) Declaração de manutenção da independência durante a atividade de auditoria

                 4.1 Avaliação quanto a ocorrência ou não de restrição ao acesso completo e livre a todo e
qualquer documento, registro ou informação.

Durante o exercício de 2020 esta SEAUD/RO não teve nenhuma restrição ao acesso a qualquer
documento, registro ou informação solicitada.

5) Principais riscos e fragilidades de controle do órgão, incluindo riscos de fraude

Os trabalhos desenvolvidos pela unidade de Auditoria Interna foram priorizados pela sua relevância,
materialidade e avaliação de riscos, tendo contribuído, através de recomendações, para a consecução dos
objetivos da Administração e para o aprimoramento dos controles internos em aspectos relevantes da
Gestão.

No exercício de 2020 a SEAUD/RO (Seção de Auditoria Interna) avaliou diversos procedimentos da área
administrativa. Foram observados aspectos como conformidade legal e documental, regularidade dos
pagamentos, ausência ou existência de controles internos e a qualidade destes, quando existentes. As
análises permitiram constatar que a Administração tem aderido crescentemente à utilização de controles
internos em seus procedimentos rotineiros (ex.: checklists, planilhas, formulários etc.), fato que tem
contribuído para assegurar a prática de atos em conformidade com a legislação vigente, minimizando
falhas nos processos de trabalho e aumentando a qualidade e celeridade destes.

Constata-se assim, um aumento sistemático e constante na capacidade de identificar, evitar e corrigir
falhas e irregularidades, além de minimizar os riscos relacionados aos processos relevantes da gestão.

6) Avaliação da governança institucional
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De forma geral, a unidade prestadora de contas (áreas de direção e governança) tem apoiado a atuação da
Auditoria Interna, aprovando os planos anuais propostos, estimulando o cumprimento das recomendações
pelas unidades auditadas e reduzindo o envio de processos à unidade de auditoria, cujas demandas
relacionem-se a atividades típicas da gestão. A unidade prestadora de contas demonstrou dificuldade de
compreender as novas atribuições da área de Auditoria Interna, tampouco à consolidação das novas
competências da auditoria interna, que paulatinamente tem deixado de exercer práticas de cogestão e se
aprimorado no exercício das atividades típicas de auditoria.

7) Conclusões e expectativas

Não obstante a avaliação favorável sobre os aspectos da gestão da unidade prestadora de contas, a
SEAUD/RO entende que ações adicionais podem ser implementadas para modernizar a gestão e ampliar
seu grau de maturidade, além de contribuir para a eficácia e eficiência dos processos de trabalho da
Administração, como por exemplo, implantar, em conjunto com o TRF1, sistema próprio para as
atividades de auditoria interna.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Aurelio Barreto de Paula, Supervisor(a) de
Seção, em 27/05/2021, às 14:42 (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 12994474 e o código CRC 46E7FE5A.
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