
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 194/2022

Altera Portaria Presi 11886688, de 04/12/2020, que dispõe sobre o
processo de prestação de contas da Justiça Federal da 1ª Região e sua
metodologia de trabalho, considerando as alterações das informações
referenciadas no art. 8º da Instrução Normativa TCU 84/2020.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso
de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe0011811-
47.2020.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Portaria Presi 11886688, de 04/12/2020, que dispõe sobre o processo de prestação de

contas da Justiça Federal da 1ª Região e sua metodologia de trabalho, na forma regulamentada na
Instrução Normativa TCU 84, de 22 de abril de 2020, e revoga a Portaria Presi 293 de 15 de setembro de
2017, alterada pela Portaria Presi 351 de 23 de novembro de 2017;

b) Decisão Normativa TCU 198, de 23 de março de 2022, doc. 15445981, que estabelece
normas complementares para a prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração
pública federal, nos termos do inciso I do art. 2º; § 1º do art. 5º; inciso III e § 3º do art. 8º; § 3º do art. 9º; e
art. 14 da Instrução Normativa TCU 84/2020;

c) Portaria TCU 49, de 07 de abril de 2022, doc. 15470530, que atualiza e divulga a
relação das Unidades Prestadoras de Contas (UPC) e daquelas que terão processo formalizado para
julgamento das contas dos responsáveis, no exercício de 2022, conforme inciso I do art. 2º e § 1º do art. 5º
da Instrução Normativa – TCU 84, de 22 de abril de 2020; § 2º do art. 2º e art. 12 e 13 da Decisão
Normativa -TCU nº 198, de 23 de março de 2022;

d) a necessidade de adequação dos prazos para publicação das informações no Portal da
Transparência e Prestação de Contas deste Tribunal;

e ) a necessidade de ajustar o procedimento de certificação da conferência dos dados
pelas seções judiciárias;

 

RESOLVE:
 

Art. 1º REVISAR a Portaria Presi 11886688, de 04/12/2020, que passa a vigorar com as
seguintes alterações:

 

I – ALTERAR o art. 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º ..............
I – as informações previstas no inciso I, alíneas "a" até "e" e o rol de responsáveis
do inciso IV do art. 2º serão divulgados em até trinta dias após o final do primeiro
trimestre de cada exercício, e atualizadas em até trinta dias após o encerramento de
cada trimestre civil ou sempre que ocorrerem mudanças relevantes nas
informações;
II – as informações previstas no inciso I, alíneas "f" até "h" do art. 2º serão ser
atualizadas em tempo real ou no momento de ocorrência dos eventos;
III – as demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis à UPC,
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acompanhadas das respectivas notas explicativas e o relatório de gestão, na forma
de relato integrado, serão publicados até o dia 31 de março do exercício seguinte;
§1º A divulgação e publicação das contas do TRF 1ª Região (relatório de gestão,
demonstrações contábeis com as respectivas notas explicativas, certificados de
auditoria e o pronunciamento da autoridade supervisora) devem ser publicados em
uma mesma página do sítio oficial e permanecer disponíveis por um período
mínimo de cinco anos a contar do encerramento do exercício financeiro a que se
referem.
(...)
 

II – ALTERAR o inciso I do art. 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º ..................................
I – nome;
(...)

 

III – REVOGAR o inciso V do art. 8º.

 

IV – ALTERAR o art. 23, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 23. A conferência dos dados da prestação de contas no Portal realizadas
trimestralmente, conforme previsto no art. 3º, serão certificadas, via certidão em
processo eletrônico SEI, e encaminhadas pelas unidades das seções judiciárias aos
diretores de foro e pelos diretores de secretarias no Tribunal ao presidente, com
cópia às respectivas unidades de auditoria interna.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 17/05/2022, às 19:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15572028 e o código CRC A510063F.
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