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“Os controles internos devem ser implementados
pelas unidades operacionais” 

Entrevista com Zacarias Vitorino, diretor do NUCOI
Zacarias Vitorino de Oliveira Filho tomou 

posse nesta Seção Judiciária em 1992, ten-
do ocupado diversos cargos e exercido di-
versas funções como supervisor de seção e 
diretor de Núcleo, sendo um dos servidores 
mais experientes e qualificados desta Seccio-
nal. Assume agora, mais uma vez, a direção 
do Núcleo de Controle Interno, NUCOI, sobre 
o qual nos concede esta entrevista.

JFH – O senhor já foi diretor do NUCOI 
de 2001 a 2003 e de 2006 a 2009.   Ocor-
reram mudanças  daquele tempo  até o pre-
sente momento?

Zacarias Filho – Ocorreram sim! O NU-
COI, assim como as demais unidades de 
controle interno do Judiciário Federal, foi 
estruturado para servir como instância de 
“controle operacional” à disposição do orde-
nador de despesas, a quem era transmitida a 
falsa ideia de que a “segurança” de seus atos 
estaria garantida se o controle interno agisse 
previamente. Os normativos advindos do CJF 
e do TRF institucionalizaram a cogestão e a 
faziam entendida como boa prática entre os 
ordenadores de despesas, cultura esta que se 
arraigou de tal modo na área operacional a 
ponto de se tornar regra o encaminhamento 
de processos para ouvir o NUCOI, sobre os 
mais variados temas, jurídicos ou não.

A partir do início de 2006 aumentou a 
percepção interna movida por troca de in-
formações entre os dirigentes de controle 
interno da primeira região, que se mostra-
vam inconformados com a incompreensão 
acerca do papel do NUCOI na organização, 
intensificou-se o processo de convencimento 
da administração sobre o risco da cogestão 
e da fragilização dos controles internos pelas 
unidades operacionais,  começando o lento 
processo de retirada de algumas atividade de 
cogestão. O avanço e retrocesso no processo 
de convencimento ocorriam de modo inter-
mitente. A cada ano com a troca de diretoria 
do Foro e da SECAD, era sempre um reco-
meço, o que desgastava muito os servidores 
do NUCOI. Dificultava sobremaneira a falta 
de percepção externa, especialmente falta de 
apoio de instâncias superiores, como o TCU, 
CJF e TRF1. Era uma luta desigual.

Em 2009 foi criado o Serviço Destacado 
de Auditoria, passo importante para fortale-
cimento da verdadeira atuação do NUCOI. 
Ressalte-se que a Bahia foi a primeira Sec-
cional, no âmbito do TRF1, a criar unidade 
de auditoria interna, antes existente apenas 
na estrutura da Secretaria de Controle Inter-
no do Tribunal.Entre 2010 e julho de 2016 
estive fora do NUCOI, mas manteve-se com 
significativos avanços a luta pelo fim da co-
gestão. Retornei em setembro último ao NU-
COI e confesso estar surpreso com a revolu-
ção em marcha: a futura transformação do 
NUCOI em Núcleo de Auditoria Interna. 

JFH – Considerando estas inovações e 
aprimoramentos na área, o NUCOI continua 
com a atribuição de controle interno, tendo 
em vista a Resolução CNJ n. 171/2013?

Zacarias Filho – É importante apresentar 
alguns esclarecimentos sobre controles inter-
nos e auditoria interna e posicioná-los nesta 

Seccional. Controles internos são os procedi-
mentos definidos em normas para diminuir 
os riscos de não alcance dos objetivos estra-
tégicos ou operacionais da Seccional, tanto 
em relação à área fim quanto à área meio. 
Os controles internos são desenvolvidos pelos 
diretores de secretaria, de núcleos e opera-
dos pelas seções/setores, sendo necessá-
rio também analisar se tais procedimentos 
estabelecidos estão sendo cumpridos por 
pessoal qualificado com treinamento para 
desenvolver suas atividades e devidamente 
supervisionados pelos diretores de cada nú-
cleo/secretaria. A auditoria interna, por meio 
de trabalho técnico, tem a responsabilidade 
de monitorar, avaliar e realizar recomenda-
ções visando aperfeiçoar os controles inter-
nos estabelecidos pela direção do Foro, da 
Secad e diretores de núcleos. O modelo das 
três linhas de defesa do IIA – Instituto dos 
Auditores Independentes - demonstra com 
clareza o posicionamento de cada unidade 
na organização. Na primeira linha estão as 
seções de cada núcleo. A ela cabe aplicar os 
controles para mitigar riscos. Na segunda li-
nha encontram-se os diretores de secretaria e 
de núcleos, desenvolvendo os controles para 
que a primeira linha os aplique. Na terceira 
linha, por fim, o NUCOI - Auditoria interna, 
responsável pelo monitoramento, avaliação 
de tais controles e pela expedição de reco-
mendações para melhoria e/ou implantação 
de medidas.

JFH – Qual o posicionamento do TCU so-
bre estas alterações?

Zacarias Filho – As alterações originam-se 
do entendimento do TCU, que vem recomen-
dando a diversos órgãos, inclusive ao Con-
selho Nacional de Justiça, que observem as 
diferenças conceituais entre controle interno 
e auditoria interna e avaliem a necessidade 
de segregar as atribuições e competências 
das atuais secretarias de controle interno de 
forma que a mesma unidade organizacional 
não possua concomitantemente atribuições e 
competências relativas a atividades de con-
trole interno e a atividades de auditoria in-
terna.

JFH – Quais os ajustes necessários para 
efetivação das ações de controle interno e 
de auditoria nas Seções e Subseções Judi-
ciárias?

Zacarias Filho – Deve-se promover a 
conscientização de servidores, supervisores, 
encarregados e diretores das unidades ope-
racionais por meio da devida capacitação 
quanto à abrangência das mudanças que 
não ficarão restritas exclusivamente à rees-
truturação do NUCOI, inclusive já iniciamos 
a capacitação de servidores do NUCOI em 
curso realizado no período de 13 a 24/10 na 
sala de treinamento do NUCRE.

JFH – Qual a diferença entre  consulto-
ria, assessoria e auditoria? Não há possibili-
dade de ocorrer conflito no exercício destas 
atribuições?

Zacarias Filho – Há possibilidade de exis-
tir conflitos sim. Poderíamos citar inúmeros 
exemplos que traduzem perfeitamente os 
conflitos durante o período da cogestão, an-

teriores às determinações do TCU. Do ponto 
de vista da auditoria, a assessoria integra de-
terminado processo de trabalho, conduzindo 
o ordenador de despesas a uma decisão; se 
configura em ato de gestão, pois integra a 
segunda linha de defesa; portanto, incom-
patível com a atuação do auditoria interna. 
É vedada por recomendações do CNJ expe-
didas no Parecer 02/2013. A consultoria é 
atividade de aconselhamento, sem que o fato 
caracterize exame de caso concreto e se des-
tine a adicionar valor e aperfeiçoar processos 
de governança. A consultoria tem sido objeto 
de intensas discussões entre profissionais da 
auditoria interna, na busca pela precisa defi-
nição da linha tênue que a separa da asses-
soria.  O que se tem pacificado é a certeza de 
que a auditoria interna não deve ser inserida 
no processo decisório, deve ser segregada 
do processo de gestão, pois deve atuar com 
independência, posicionada na terceira linha 
de defesa do ordenador de despesas.

JFH – Quem exerce, em uma Seção Ju-
diciária, o papel de controle interno e de as-
sessoria jurídica?

Zacarias Filho – Os controles internos 
devem ser desenvolvidos e implementados 
pelos diretores, postos em prática pelos su-
pervisores, encarregados e servidores das 
unidades operacionais. O NUCOI/Auditoria 
Interna deve avaliar o funcionamento desses 
controles.  Quanto à assessoria jurídica, o Re-
gulamento de Serviço atual estabelece duas 
unidades com tal atribuição: a SEAJU para a 
direção da SECAD e a ASJUR com a direção 
do Foro. Com a reestruturação administrativa 
em curso, essa relação poderá ser alterada.   

JFH – Pode-se dizer que o NUCOI cresce 
de importância no contexto administrativo 
na mitigação de riscos?

Zacarias Filho – O gerenciamento de ris-
cos é um procedimento que deve ser imple-
mentado com certa urgência nesta seccional, 
tendo em vista que o TCU já expediu reco-
mendações neste sentido, especificamente 
por meio do Acórdão 2.622/2015-Plenário. 
Tais recomendações se intensificarão nos pró-
ximos exercícios porque o TCU incluiu entre 
os seus objetivos estratégicos para o período 
de 2015-2021 “Aprimorar a governança e a 
gestão em organizações e políticas públicas”. 

O processo de gerenciamento de riscos 
é de competência da direção, segunda 
linha de defesa. 

JFH – Então os servidores do NU-
COI serão considerados “auditores 
internos”?

Zacarias Filho –  O estatuto de 
auditoria interna prestes a ser aprova-
do pelo plenário do CNJ confere aos 
integrantes da unidade prerrogativas 
de auditores internos incluindo profis-
sionalismo, autoridade, organização, 
independência e objetividade, prazo 
de desincompatibilização relacionada 
à atividade de gestão. Os servidores 
não podem ser considerados auditores 
porque no quadro de cargos desta sec-
cional inexiste tal especialidade, como 
existe, por exemplo a especialidade 
“contabilidade”. Acredito que no futuro 

possa haver alguma mudança nesse sentido. 
Por enquanto serão técnicos e analistas lo-
tados no Núcleo de Auditoria Interna, futuro 
Núcleo de Auditoria Interna.

JFH – Os servidores desta Seção Judiciá-
ria estão sendo capacitados para exercerem 
estas novas atribuições?

Zacarias Filho – Serão capacitados para 
apreensão de conceitos, técnicas e metodo-
logia de trabalho, conhecimentos indispen-
sáveis ao desenvolvimento das atribuições. 
A capacitação deverá ser contínua, inician-
do com o nivelamento dos servidores para 
que todos estejam cientes dos objetivos e 
extensão da reestruturação. Iniciamos a pri-
meira etapa no curso ao qual já me referi, 
com exposição de vídeos, leitura em grupo e 
debate sobe os temas abordados. A segunda 
fase será individual, por especialidade, onde 
supervisor e encarregados de setor serão esti-
mulados a apresentar e desenvolver metodo-
logia de trabalho para a sua área de atuação. 
A terceira etapa será objeto de treinamento 
promovido pelo TRF1 por videoconferência 
em abril de 2017.
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