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1. Apresentação 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna estabelece o planejamento e a programação das 

atividades de auditoria e consultoria a serem realizadas pelo Núcleo de Auditoria Interna do 

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no exercício de 2021; e foi disposto em 

observância a Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 309, de 11 de março de 2020, 

que determina que o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) seja elaborado pelas unidades 

de auditoria interna do Poder Judiciário, observadas as regras nela contidas e as disposições 

do Plano de Auditoria de Longo Prazo – PALP, de modo a priorizar a atuação preventiva e 

atender aos padrões e diretrizes indicados pelo Tribunal, estabelecendo prioridades, 

dimensionando e racionalizando o tempo disponível, de acordo com os recursos humanos e 

materiais. 

No ensejo, apresentamos também as ações de desenvolvimento institucional e 

capacitação interna a serem realizadas no decorrer do exercício 2021, bem como suas 

justificativas. 

 

2. Estrutura e Funcionamento da Unidade de Auditoria Interna 

 

A Unidade denominada de Núcleo de Auditoria Interna (NAI) integra a estrutura 

organizacional do Poder Judiciário e encontra-se diretamente subordinada à Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), conforme Resolução nº 070/2016 

TP/TJRR, atualizada recentemente pela Resolução nº 009/2019 TP/TJRR. 

O Núcleo de Auditoria Interna é composto pelo Escritório de Auditoria (EA) e 

Escritório de Monitoramento (EM), conforme apresentado na figura abaixo: 

 

Organograma do Núcleo de Auditoria Interna 
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Compete ao Núcleo de Auditoria Interna (NAI) planejar e realizar auditorias, 

inspeções e fiscalizações, bem como prestar consultoria e aconselhamento acerca do grau de 

maturidade dos processos de Gerenciamento de Riscos Institucionais, Controles Internos e 

Governança, com o objetivo de adicionar valor ao desempenho organizacional quanto aos 

aspectos de eficácia, eficiência, economicidade e efetividade dos Planos e ações do TJRR. As 

atribuições do Núcleo de Auditoria Interna e de suas subunidades estão descritas na Resolução 

nº 070/2016 TP/TJRR, atualizada recentemente pela Resolução nº 009/2019 TP/TJRR. 

Resumidamente, os Escritórios desempenham os seguintes papéis: 

 

 Escritório de Auditoria: Fomenta, por meio de auditorias, a legalidade, regularidade, 

eficiência, eficácia, economicidade e efetividade dos atos administrativos e a 

coerência dos resultados aos objetivos e políticas institucionais. 

 Escritório de Monitoramento: Monitora os controles internos utilizados pelas 

diversas áreas do Poder Judiciário, buscando assegurar sua eficácia e 

aprimoramento contínuo. 

 

Com base nas atividades desenvolvidas durante o exercício, o Núcleo de Auditoria 

Interna também possui a missão de avaliar os resultados da gestão e emitir opinião referente à 

Prestação de Contas deste Tribunal de Justiça de Roraima, que é submetida anualmente ao 

egrégio Tribunal de Contas do Estado de Roraima, para fins de julgamento e análise. Quanto à 

gestão fiscal, este Núcleo verifica a conformidade dos Relatórios de Gestão Fiscal, no que 

tange a fiscalização do cumprimento das regras para inscrição de despesas em restos a pagar e 

monitoramento do limite de gastos com pessoal. 

 

3. Metodologia para Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2021 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2021 tem como referência a metodologia 

baseada em riscos no planejamento tático e operacional das ações de controle e segue os 

preceitos de controles internos definidos pelo Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO).  

Para escolha das áreas ou temas a serem auditados em 2021 devem ser considerados os 

seguintes requisitos: metas e objetivos traçados nos instrumentos de planejamento 

orçamentário, financeiro e estratégico; as áreas ou temas de auditoria abordados no PALP; os 
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resultados dos últimos trabalhos de auditoria realizados; as diretrizes do CNJ no que tange às 

Ações Coordenadas de Auditoria, e demais requisitos constantes no art. 37 da Resolução do 

Conselho Nacional de Justiça nº 309/2020, de modo a priorizar a atuação preventiva e atender 

aos padrões e diretrizes indicados pelo tribunal. 

Além dos requisitos citados, esta unidade de auditoria considerou informações 

coletadas com a alta administração e com os gestores para obter entendimento sobre os 

principais processos e riscos e assim definir o planejamento das atividades de auditoria, já que 

nem todas as unidades possuem análise de risco instrumentalizada. De posse de todas essas 

informações e com base na cadeia de processos auditáveis (Anexo VII), a  equipe do NAI 

definiu as áreas a serem auditadas no exercício em referência, observando os seguintes 

critérios de risco: 

 

a) Materialidade: representa o montante de recursos orçamentários e/ou financeiros 

e materiais alocados e/ou do volume de bens e valores efetivamente geridos em 

um específico ponto de controle, (unidade administrativa, sistema, contrato, 

atividade ou ação) objeto de exames de auditoria; 

b) Relevância: significa a importância ou papel desempenhado por uma questão, 

situação ou unidade administrativa em relação à atividade finalística do Tribunal;  

c) Criticidade: representa as situações críticas efetivas ou potenciais a serem 

controladas, identificadas em uma unidade organizacional. Trata-se da composição 

dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos de 

controle com riscos operacionais latentes, etc. 

 

Os critérios descritos acima são diretamente relacionados aos elementos de 

mensuração do risco: probabilidade e impacto. A materialidade possui correlação direta com o 

elemento impacto de determinado evento de risco, enquanto relevância e criticidade 

relacionam-se à probabilidade de ocorrência de eventos indesejados. 

Para avaliar o grau de risco dos objetos auditados, a equipe de auditoria elaborou a 

tabela abaixo, na qual consta o peso percentual de cada critério, a pontuação máxima do 

critério, os fatores de avaliação e a pontuação máxima de cada fator. 
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4. Metodologia para Execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2021 

 

Em regra, as ações de auditoria descritas neste Plano Anual observarão as seguintes 

fases: 

 

I. Planejamento dos trabalhos de auditoria, com a realização do levantamento de 

informações do objeto a ser auditado, definição de escopo, questões e testes de 

auditoria; 

II. Elaboração do Programa de Auditoria; 

III. Execução da Auditoria, com aplicação de testes, levantamento de evidências e 

construção da matriz de achados; 

IV. Comunicação dos Resultados – Relatório; 

V. Elaboração do Plano de Ação pela Unidade Auditada; e 

VI. Monitoramento das recomendações de auditoria. 

 

O processo global de auditoria, inspeção ou avaliação de controles internos inicia-se 

com a fase de planejamento, passando pela fase de execução (ou de testes de auditoria), 

comunicação dos resultados da auditoria e monitoramento dos planos de ação elaborados 

pelas unidades auditadas consubstanciadas nas recomendações de auditoria. Impende destacar 

que o planejamento pode ser atualizado e revisto em todas as fases do processo de auditoria. 

Além disso, alguns aspectos são transversais e perpassam todas as fases do processo de 

auditoria, tais como controle de qualidade, documentação (papéis de trabalho) e comunicação. 

Estes aspectos contribuem para garantir a eficácia e a credibilidade do processo global de 

auditoria. 
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Quanto ao prazo de realização dos trabalhos, a previsão para execução de cada 

auditoria totaliza em média 80 dias, incluindo as fases de levantamento de escopo e questões 

de auditoria, programa de auditoria, execução e elaboração da trilha de auditoria/matriz de 

achados, manifestação do auditado, relatório de auditoria e plano de ação, conforme abaixo: 

 

Planejamento/ 

Escopo 

Execução/ 

Matriz de Achados 

Manifestação do 

Auditado 

Comunicação dos 

Resultados 

Plano de 

Ação 

30 dias 30 dias 10 dias 5 dias 5 dias 

 

5. Equipe Técnica 

 

O Núcleo de Auditoria Interna atualmente conta com 05 (cinco) servidores graduados 

nas áreas de contabilidade, economia e direito. Para cumprimento deste Plano Anual de 

Auditoria serão formadas equipes, agrupadas de acordo com suas habilidades, competências e 

aptidões: 

 

Unidade Servidores Cargo Formação 

Núcleo de Auditoria 

Interna 

Kelvem Márcio Melo de 

Almeida 

Coordenador de 

Auditoria Interna 

 Bel. em Ciências Econômicas 

 Bel. em Direito 

 MBA em Auditoria Pública 

 MBA em Gestão e Políticas 

Públicas 

 Mestrado em Economia 

Gabriela Medeiros de 

Vasconcelos 

Assessor de Gabinete 

Administrativo 

 Bel. em Direito 

 Esp. em Direito Penal e 

Processual Penal 

Escritório de 

Auditoria 

Luan de Araújo Pinho Chefe de Escritório 

 Bel. em Ciências Contábeis 

 Bel. em Direito 

 MBA Contabilidade & Direito 

Tributário 

Cláudia Raquel de Melo 

Francez 

Analista Judiciário - 

Contador 

 Bel. em Ciências Contábeis 

 Esp. em Auditoria Pública 

 Esp. em Controladoria 

 Esp. em Gestão e Políticas 

Públicas 

Escritório de 

Monitoramento 

Fabiana dos Santos 

Batista Coelho 
Chefe de Escritório 

 Bel. em Ciências Contábeis 

 MBA em Auditoria Pública 

 Bacharelanda em Direito 
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6. Alocação da Força de Trabalho 

 

A força de trabalho do Núcleo de Auditoria Interna para o exercício de 2021 será 

distribuída com base em cinco dimensões de atuação: atividades de auditoria interna (AI), 

consultorias, análises mandatórias, ações de gestão e ações de capacitação. 

Com o intuito de otimizar a alocação da força de trabalho, o NAI utiliza a escala de 

medida da força de trabalho denominada Homem-Dia Fiscalização – HDF, que corresponde 

ao esforço de um dia de trabalho de um servidor do Núcleo de Auditoria Interna. 

A força de trabalho do Núcleo desempenha tanto as atividades finalísticas como as 

administrativas da auditoria interna. Assim, a métrica HDF não foi utilizada somente com a 

finalidade de mensurar o esforço necessário para desenvolver os projetos relacionados às 

atividades de auditoria interna, mas também para conduzir as ações de gestão da unidade e de 

capacitação das equipes. 

Para definir a quantidade de HDFs disponíveis em cada subunidade do Núcleo, no 

exercício, foram consideradas as seguintes premissas: 

 

a) na apuração dos dias úteis no ano, eliminar a média dos períodos de afastamento 

habitual dos servidores ocorridos no ano anterior e o período correspondente a 

direitos assegurados por lei; 

b) na apuração da força de trabalho do Núcleo, excluir do cômputo o ocupante do 

cargo de coordenador. 

 

Com base nessas premissas, fez-se o levantamento dos HDFs disponíveis para 

alocação nas ações que compõem este Plano de Auditoria. O quadro a seguir demonstra a 

maneira como foi realizado esse cálculo. 

 

APURAÇÃO DOS DIAS ÚTEIS 
APURAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO PARA 

ALOCAÇÃO 

(=) Total de dias úteis do ano (=) Quantidade de servidores do Unidade 

(-) Média dos afastamentos habituais (-) Coordenador 

(=) Dias úteis líquidos (=) Força de trabalho alocável 

Apuração dos HDFs disponíveis 

HDFs = Dias úteis líquidos x Força de trabalho disponível 

 

Assim, para o exercício de 2021, foram considerados 195 dias úteis líquidos e 4 

servidores disponíveis para a execução das ações do plano, resultando em 780 Homens-Dia 
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Fiscalização. 

 

7. Ações de Auditoria 

 

O Plano Anual de Auditoria consiste na indicação dos trabalhos de avaliação e 

Consultoria que serão executados pelo Núcleo de Auditoria Interna no exercício de 2021. 

Além das ações previamente descritas, o Núcleo realiza outras atividades próprias de sua 

organização e gestão, necessárias para seu funcionamento como unidade administrativa, tais 

como a elaboração de guias e manuais para orientar a atuação dos auditores internos, bem 

como o Plano Anual de Capacitação (PAC-Aud), que tem o objetivo de desenvolver as 

competências necessárias à formação do auditor. 

Os objetos de Auditoria selecionados para o exercício de 2021 têm como objetivo 

principal a avaliação dos processos de trabalho, para adicionar valor e aperfeiçoar os 

processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos administrativos. 

As ações de avaliação a serem realizadas por este Núcleo contam no Anexo I – PAAI 

2021 e foram classificadas em: 

 

I. Auditorias nas Contas Anuais 

 

Tem por objetivo emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, 

verificando a execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes, governança de TI, riscos, 

resultados, bem como a probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou 

administração de valores e outros bens do Tribunal, compreendendo os seguintes aspectos a 

serem observados: 

 

a) documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos; 

b) existência física de bens e outros valores; 

c) eficiência dos sistemas de controles internos administrativos e contábil; e 

d) cumprimento da legislação e normativos. 

 

II. Auditoria de Natureza Operacional (ANOp) 

 

Têm por objetivo avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao 

processo operacional ou parte dele, com a finalidade de certificar a efetividade e oportunidade 
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dos controles internos e apontar soluções alternativas para a melhoria do desempenho 

operacional. Sua abordagem é de apoio e procura auxiliar a administração na gerência e nos 

resultados por meio de recomendações que visem aprimorar procedimentos e controles. 

 

III. Auditoria de Conformidade 

 

É o instrumento de fiscalização cujo objetivo é o exame dos atos e fatos da gestão, 

com vistas a certificar exclusivamente a observância às normas em vigor. 

 

IV. Análises Mandatórias 

 

São análises que a unidade de auditoria interna deve fazer por força de comando legal 

ou constitucional. 

 

V.  Monitoramento 

 

Ação de controle destinada a avaliar a implementação das recomendações feitas pelo 

NAI em trabalhos de auditoria. 

 

VI. Consultorias 

 

A natureza e escopo dos serviços de consultoria realizados pelo NAI devem ser 

previamente acordados com a unidade solicitante, sem que o auditor interno assuma qualquer 

responsabilidade que seja da administração, de forma consistente com valores, estratégias e 

objetivos da unidade auditada. Logo, os serviços de consultoria permitem que o Núcleo atue 

nas atividades de treinamento e capacitação, participando da disseminação de conhecimento 

por meio de capacitação, seminários e elaboração de manuais. No exercício de 2021, 

conforme consta no anexo PAAI 2021, o Núcleo de Auditoria realizará consultoria às 

unidades administrativas desta Corte, fomentando a cultura de gerenciamento de riscos e 

controles internos a ser realizada pela 1ª e 2ª linha de defesa do Poder Judiciário de Roraima. 

Além disso, foram provisionados recursos para demandas de consultoria e 

aconselhamento supervenientes que ocorrerem no decorrer da execução do PAAI 2021, as 
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quais serão aceitas pelo Núcleo de Auditoria caso atendam os requisitos dispostos na 

Resolução CNJ 309/2020. 

 

8. Alterações no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2021 

 

Quando houver alteração no PAAI que implique na inclusão e/ou exclusão de 

auditorias, ou ainda, mudanças na ordem temporal de realização de auditorias no decorrer de 

um exercício, a alteração deverá ser publicada no Portal da Transparência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima, após a apreciação e a aprovação da Presidência. 

 

9. Indicadores das Atividades do Núcleo de Auditoria Interna – NAI 

 

Para aferir a qualidade dos trabalhos do PAAI 2021 serão utilizados os seguintes 

indicadores: 

 

 
 

No exercício de 2021, a meta é atingir o nível de excelência em todos os indicadores, 

ou seja, acima de 85%. 
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10. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

 

Ao final do prazo definido para execução dos trabalhos deste PAAI será elaborado o 

Relatório Anual de Atividades do Núcleo de Auditoria Interna – RANAI, no qual deverão 

constar informações sobre as atividades de auditoria realizadas, em função das atividades 

planejadas, com a devida análise dos indicadores descritos no item anterior, bem como as 

atividades provenientes das ações de controle, acompanhamento dos atos de gestão, 

consultoria e aconselhamento, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de 

Roraima, até o final de março, e ao Tribunal Pleno, até o final julho do exercício subsequente 

a execução do PAAI. O Relatório Anual de Atividades de Auditoria tem o objetivo de 

informar sobre a atuação da unidade de auditoria interna, devendo consignar no respectivo 

relatório, pelo menos o que dispõe o art. 5º da Resolução CNJ Nº 308/2020. 

 

11. Cronograma 

 

O detalhamento e o cronograma das Auditorias e Consultorias para o exercício de 

2021 constam no Anexo I deste documento, bem como o detalhamento da Auditoria das 

Contas Anuais no Anexo II, Análises Mandatórias no Anexo III e Monitoramento no Anexo 

IV. O Anexo V trata das ações de gestão a serem realizadas durante o ano de 2021, no Anexo 

VI consta o Plano Anual de Capacitação e no Anexo VII a Cadeia de Processos Auditáveis. 

 

12. Considerações Finais 

 

As atividades de auditoria para o exercício de 2021 foram planejadas levando em 

consideração as atribuições contidas na Resolução nº 070/2016 TP/TJRR, e nas diretrizes das 

Resoluções CNJ 308/2020 e 309/2020 e serão realizados preferencialmente de forma remota. 

Registre-se que a as atividades de auditoria interna tem a finalidade de adicionar valor, 

aperfeiçoar os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos 

administrativos e assessorar a Presidência quanto à observância dos princípios constitucionais 

que regem a Administração Pública, das normas que tratam do gasto público e das diretrizes 

administrativas em relação às despesas efetuadas. 

Para a execução desse Plano Anual, é indispensável que a unidade de auditoria interna 

permaneça livre de qualquer interferência ou influência na seleção do tema, na determinação 
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do escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento profissional e no reporte dos 

resultados, o que possibilitará a manutenção de avaliações e posicionamentos independentes e 

objetivos. 

Este Plano poderá ser alterado por iniciativa da Presidência deste Tribunal ou do 

Dirigente da Unidade de Auditoria Interna, sempre que houver a necessidade de adequação 

com a realidade da Administração e em atendimento às determinações e diretrizes do Tribunal 

de Contas do Estado de Roraima e do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

Assim, submete-se o presente Plano à Presidência para aprovação e publicação na 

página do tribunal na internet. 
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Anexo I – Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2021 
 

ID Macroprocesso Subprocessso/Objeto Objetivo Unidade de Auditoria 

Período 

HDF Risco Total 

Início Fim 

01/2021 
Governança e 

Estratégia 

Organizacional 

Elaboração da Prestação de Contas de 

Gestão do Poder Judiciário de Roraima – 

Unidades Jurisdicionadas: Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima e Fundo 

Especial do Poder Judiciário de Roraima 

Analisar as peças que compõem a Prestação de Contas do 

exercício de 2020, verificando a execução de contratos, 
convênios, acordos ou ajustes, governança de TI, riscos, 

resultados, bem como a probidade na aplicação dos 

recursos públicos e na guarda e administração de valores e 
outros bens deste Tribunal. 

EA Jan Mar 80 10,3 

02/2021 
Auditoria do Sistema de Gestão da 
Qualidade – Norma ISO 9001:2015 

Verificar a aderência ao requisito da Norma ISO 
9001:2015 

NAI Maio Set 50 9,5 

03/2021 
Gestão de Contratos 

e Convênios 

Execução e Gerenciamento de Contratos e 

Convênios 

Avaliação das compras e contratações de maior risco, 

abordando a previsibilidade orçamentária dos valores dos 

Contratos de natureza continuada e as realizadas pelo 
Regime Diferenciado de Contratações 

EA/EM Ago Set 60 12 

04/2021 
Governança e 

Gestão de Pessoas 
Capacitação de servidores e magistrados 

Analisar processos de treinamentos e capacitações de 

servidores e magistrados. 
EM Dez Dez 30 10 

05/2021 
Administração e 

Logística 

Acessibilidade do Tribunal de Justiça 

(Coordenada CNJ) 

Mapear o grau de acessibilidade do Poder Judiciário de 
Roraima e propor encaminhamentos a fim de promover a 

ampliação do acesso à justiça às pessoas com deficiência 

EA Jul Set 80 10 

06/2021 
Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

Gestão de Contratos de TIC 

Avaliar a gestão dos contratos; a eficácia dos controles; e o 

atendimento das diretrizes formuladas pelo CNJ 
estabelecidas na Resolução nº 182/2013. 

EA/EM Out Dez 75 11 

07/2021 

Consultoria e 

Aconselhamento 

Gestão de Riscos e Controles Internos 
Fomentar a implantação da gestão de riscos e controles 

internos, com base na 1ª e 2ª linha de defesa do IIA 
NAI Abr Out 40 - 

08/2021 Preventiva 

Realizar atividades de assesoramento e aconselhamento, 

sem que o auditor interno assuma qualquer 

responsabilidade que seja da administração e/ou que 
comprometam a atuação do Núcleo de Auditoria Interna. 

NAI/EA/EM 
Conforme 

demandado 
- 30 - 
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Anexo II – Auditoria nas Contas Anuais – TJRR e FUNDEJURR 
 

ID Objeto Objetivo 

Unidade 

de 

Auditoria 

Período 

Início Fim 

1 Gestão Orçamentária 

Avaliar o desempenho dos Projetos, Ações e 
Programas executados pelo PJRR em 2020 tendo por 

base os acompanhamentos realizados, relatório de 

cumprimento das metas estratégicas de forma a 
permitir a emissão de opinião sobre a conformidade, 

eficiência e eficácia da gestão orçamentária do órgão. 

NAI/EA Jan Mai 

2 Avaliação de Restos a Pagar 

Avaliar o cumprimento dos limites e condições para 

inscrição de despesas em restos a pagar no exercício 

de 2020. 

NAI/EA Jan Mai 

3 
Inventários de bens 

permanentes e de consumo 

Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados 

para execução dos inventários anuais de bens 

permanentes e de consumo por meio da análise dos 
relatórios apresentados pelas respectivas comissões. 

NAI/EA Jan Mai 

4 
Relatório de Atividades do 

Núcleo de Auditoria Interna 

- RANAI 

Elaborar relatório contendo todas as ações realizadas 

pelo Núcleo de Auditoria Interna no exercício. 
NAI/EA/EM Jan Mai 

5 
Relatório de Auditoria da 

Gestão 

Elaborar relatório das contas anuais que apresenta 

informações e conclusões das auditorias decorrentes 
do PAAI e extraordinárias, do processo de contas e 

acompanhamentos, abrangendo métodos, evidências e 

fundamentação para as constatações e conclusões 
apontadas, de forma suficiente para subsidiar 

elaboração do Certificado de auditoria. 

NAI Mar Mai 

6 Certificado de Auditoria 

Elaborar Certificado de Auditoria que emite uma 
opinião quanto à regularidade da gestão, 

fundamentada nas evidências suficientes e adequadas e 

conclusões descritas no relatório de auditoria. 

NAI Mar Mai 
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Anexo III – Análises Mandatórias – 2021 
 

ID Objeto Objetivo Justificativa 
Unidade de 

Auditoria 
Quando HDF 

1 Analisar o Relatório de Gestão Fiscal 

Analisar as peças que compõem o Relatório de Gestão Fiscal 

do TJRR, em especial o cumprimento do limite de despesa com 

pessoal e assiná-lo. 

Atribuição conferida pela Lei 

Complementar nº 101/2000  (art. 59 e 

art. 54, parágrafo único). 

NAI/EA Quadrimestralmente 6 

2 
Cadastro de Gestores Responsáveis 

no Sistema Roraicontas 

Informar anualmente, até o último dia útil de cada exercício, o 

rol de responsáveis e suas alterações. 

Atribuição conferida pela IN 
003/2017 – TCERR (art. 4º) c/c o art. 

190 do Regimento Interno do 

TCERR. 

NAI Anualmente 1 

3 
Relatório Anual de Atividades do 

Núcleo de Auditoria Interna 

Elaborar anualmente o Relatório contendo todas as atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo de Auditoria Interna no exercício. 
Este Relatório será encaminhado ao TCERR juntamente com a 

Prestação de Contas de Gestão, bem como ao Tribunal Pleno 

que deverá prestar ciência das ações do NAI. 

IN 002/2017 – TCERR e 

Resolução CNJ nº 309/2020. 
NAI/EA/EM Anualmente 15 

4 
Elaborar o Programa de Qualidade de 

Auditoria 
Elaborar o programa de qualidade de auditoria e submetê-lo à 

Presidência para aprovação. 
Resolução CNJ nº 309/2020 

 (Arts. 62 a 68). 
NAI Até Dezembro 30 

5 

Análise e emissão de Certificado de 

Auditoria nas prestações de contas de 

convênios celebrados pelo Tribunal 
de Justiça 

Analisar as peças que compõem a Prestação de Contas de 
Convênios, verificando a probidade na aplicação dos recursos 

públicos. 

Art. 74 da CF e Resolução TP nº 

70/2016. 
NAI Anualmente 3 
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Anexo IV – Monitoramentos 
 

ID Auditoria Monitorada PAAI Processo SEI 
Quantidade de 

Recomendações 

Unidade de 

Auditoria 

Trimestre 

HDF 
1º 2º 3º 4º 

1 
Auditoria interna de Passivos    Previdenciários 

IPERR 
2017 0005841-89.2018.8.23.8000 10 EA e EM X  X  5 

2 Auditoria Concomitante – Segurança da Informação 2017 0012526-49.2017.8.23.8000 6 EA e EM X  X  10 

3 Inspeção Administrativa na Folha de Pagamento 2018 0006402-79.2019.8.23.8000 14 EA e EM X  X  10 

4 
Auditoria Interna nº 02/2018 – Gestão Contábil e 

Patrimonial  
2018 0014900-67.2019.8.23.8000 17 EA e EM X  X  10 

5 

Auditoria Coordenada nº 03/2018 – Sistema de 

Governança da Tecnologia da Informação, que 

inclui a Avaliação da atuação do Comitê de 

Gestão de TIC – Res. CNJ 211/2015 

2018 0008919-57.2019.8.23.8000 38 EA e EM X X   20 

6 
Avaliar o cumprimento do Plano de Trabalho da 

ENTIC-JUD – Res. CNJ 211/2015 
- 0008823-42.2019.8.23.8000 Em Elaboração EA e EM  X   6 

7 
Ação Coordenada de Auditoria – Gestão 

Documental 
2019 0015990-13.2019.8.23.8000 5 EA e EM  X  X 12 

8 

Auditoria Interna de Natureza Operacional – 

Gestão das políticas instituídas pelas resoluções do 
CNJ 

2019 0014405-23.2019.8.23.8000 6 EA e EM  X  X 12 

9 
Ação Coordenada de Auditoria - Governança 

orçamentária e financeira 
2019 0005834-63.2019.8.23.8000 8 EA e EM  X  X 17 

10 Auditoria Interna – Portal da transparência 2020 0006425-88.2020.8.23.8000 10 EA e EM X X   17 

11 Direitos e Vantagens 2020 0003059-75.2019.8.23.8000 40 EA e EM   X X 20 

12 
Auditoria Interna de Natureza Operacional – 

Gestão de Riscos e Controles Internos 
2020 0017215-34.2020.8.23.8000 Em Elaboração EA e EM  X  X 20 

http://sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&id_procedimento=368255&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=13011016&infra_hash=c5b9d270175b05c5a7a111fba756bdb871ca908071bc7778e11753c4d5e10009
http://sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&id_procedimento=215860&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=13011016&infra_hash=e8e8206c2d5cf25d46722a0c659747db7a6872f8d6ab08a71364e73ed0ea28f7
http://sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=688761&id_procedimento_atual=371867&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=13011016&infra_hash=4d3476c97dd9a6c0b28a34cd0a9f53d81a239f47a66c257db18ad7cfba44fa81
http://sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento_listar&id_procedimento=619433&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=13011016&infra_hash=76d9b531edb89b2ee3d8e74a207c0bf37ada2176914105e654da6c8eeb4bd02c
http://sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=701328&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=13011016&infra_hash=87d9b4e38e96def73dacc25607f83d10df47ff2b04a076c16ac5ac9c47a31212
http://sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=683579&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=13011016&infra_hash=9081b1f3f36a59711d1d8286abcd77453659dfee327595a1e49f0e654fc2a0b8
http://sei.tjrr.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=581744&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=13011016&infra_hash=8e8dcf36ea5c94f6eb783f10d503c0f49398cb94b1f3aee11a42b06ff4e27e15
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Anexo V – Ações de Gestão do Núcleo de Auditoria Interna – NAI 
 

ID Descrição da Ação Processo SEI 

Trimestre 

HDF 

1º 2º 3º 4º 

1 Elaboração/Revisão dos Fluxos de Auditoria e Manuais 0000634-41-2020.8.23.8000  X X X 30 

2 Auxiliar na Implantação do Sistema de Gestão de Riscos 0003988-74.2020.8.23.8000   X X 20 

3 Estudos direcionados à implantação de Sistema de Auditoria Interna Não aberto   X X 10 
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Anexo VI – Plano Anual de Capacitação de Auditoria Interna 2021 – Resolução CNJ nº 309/2020 (Art 69 a 73) 
 

Curso Justificativa Certificador Modalidade CH 
Investimento 

Curso 
Servidores indicados 

Qtd. de 

servidores 

indicados 

Investimento 

Total 

Audi 2 – Ênfase em 

Órgãos Públicos 

Formação básica de auditores internos (Art. 69, 

§2º; Art. 71). 
IIA Brasil EAD 24  2.500,00 

Toda a equipe do 
Núcleo Auditoria 

Interna. 

5  12.500,00 

AAC – 

Autoavaliação de 
Controles 

Suprir lacunas de conhecimento em relação à 

Consultoria e Aconselhamento em Gestão de 

Riscos e Controles Internos a que se referem os 
IDs 07 e 08/2021 do Anexo I (Art. 69, § 1º; Art. 

70, §2º; Art. 71). 

IIA Brasil EAD 16  2.200,00 

Toda a equipe do 

Núcleo Auditoria 
Interna. 

5  11.000,00 

Audi TI 

Suprir lacunas de conhecimento em relação à 

Gestão de Riscos e controles de tecnologia da 
informação a que se refere o ID 06/2021 do Anexo 

I (Art. 69, § 1º; Art. 70, §2º; Art. 71). 

IIA Brasil EAD 32  2.600,00 

Chefe do Escritório de 

Auditoria; 
Chefe do Escritório de 

Monitoramento. 

2  5.200,00 

Curso preparatório 

CIA I 

Preparar o profissional de Auditoria Interna para 

a realização do Exame CIA – Parte 1 conferindo 
ganhos de qualidade, tanto ao profissional, 

quanto para as Atividades de Auditoria Interna. 

(Art. 71; Art. 72, parágrafo único). 

IIA Brasil EAD 32  3.750,00 

Chefe do Escritório de 

Auditoria; 

Chefe do Escritório de 
Monitoramento. 

2  7.500,00 

Gestão de Riscos em 
Processos de 

Trabalho (segundo o 

Coso) 

Suprir lacunas de conhecimento em relação à 

Consultoria e Aconselhamento em Gestão de 

Riscos e Controles Internos a que se referem os 
IDs 07 e 08/2021 do Anexo I (Art. 69, § 1º; Art. 

70, §2º). 

ENAP EAD 20 Gratuito 

Toda a equipe do 

Núcleo Auditoria 
Interna. 

5 Gratuito 

TOTAL 124   36.200,00 

HDF 61  

 

Observações: 

Resolução CNJ 309/2020 

Art. 69. O tribunal ou conselho deverá elaborar Plano Anual de Capacitação de Auditoria – PAC-Aud para desenvolver as competências técnicas e gerenciais necessárias à formação de auditor. 

§ 1º As ações de capacitação serão propostas com base nas lacunas de conhecimento identificadas, a partir dos temas das auditorias previstas no PAAI, preferencialmente, por meio do mapeamento de competências. 

§ 2º O plano de capacitação deverá contemplar cursos de formação básica de auditores, para ser ofertado sempre que houver ingresso de novos servidores na unidade de auditoria. 

Art. 70. O PAC-Aud deverá ser submetido à unidade responsável pela contratação de cursos e eventos do órgão imediatamente após a aprovação do PAAI pelo presidente do tribunal ou conselho. 

§ 1º A aprovação do PAC-Aud deve ocorrer antes do início dos trabalhos de auditoria previstos no PAAI. 

§ 2º A não contratação de cursos constantes no plano poderá implicar cancelamento de auditorias ou consultorias, por incapacidade técnica da equipe de auditoria. 

Art. 71. As ações de capacitação de auditores deverão ser ministradas, preferencialmente, por instituições de reconhecimento internacional, escolas de governo ou instituições especializadas em áreas de interesse da auditoria. 

Art. 72. O PAC-Aud deverá prever, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor, incluindo o titular da unidade de auditoria interna. 

Parágrafo único. A fim de possibilitar a melhoria contínua da atividade de auditoria, devem ser priorizadas as ações de capacitação voltadas à obtenção de certificações e qualificações profissionais. 

Art. 73. Os auditores capacitados deverão disseminar internamente, na unidade de auditoria interna, o conhecimento adquirido nas ações de treinamento. 



21 
 

Anexo VII – Cadeia de Processos Auditáveis 
 

Macroprocesso Processo Nº Subprocesso/Objeto 

1. Governança e Estratégia Organizacional 

Planejamento, Gestão de 

Programas e Projetos 

Institucionais 

1 Planejamento Estratégico Institucional 

2 Formulação do Plano Plurianual de Ação Governamental 

3 
Elaboração, Execução e monitoramento de  

programas e projetos 

Estrutura Organizacional e 

Gestão de Processos 

4 Desenho de Processos e Normatização Organizacional 

5 
Gestão da Cultura Organizacional e os controles internos 

baseados em riscos 

6 
Gestão das políticas judiciárias instituídas pelas 

Resoluções do CNJ. 

Prestação de Contas de Gestão 7 

Elaboração da Prestação de Contas de Gestão do Poder 

Judiciário de Roraima – Unidades Jurisdicionadas: 

Tribunal de Justiça do Estado  

de Roraima e Fundo Especial do Poder  

Judiciário de Roraima 

    

2. Administração e Logística 

Segurança Institucional 8 Segurança Institucional e Patrimonial 

Gestão de Transporte 9 Gestão de Frotas 

Gestão de Contratos e 

Convênios 

10 Ordem Cronológica de Pagamentos 

11 Execução e Gerenciamento de Contratos e Convênios 

Gestão Documental 

12 Estrutura, Organização e atendimento às normas vigentes 

13 Gestão do Arquivo Corrente, Intermediário e Definitivo 

14 Gestão da Documentação Histórica 

Gestão Contábil 

15 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 

16 
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de Fatos 

Contábeis 

Gestão de Bens 17 Administração do Estoque e Controle Patrimonial 

Adiantamentos e Passagens 
18 

Concessão, Aplicação e prestação de contas de Recursos 

por meio de Suprimento de Fundos 

19 Concessão e Prestação de Contas de Diárias e Passagens 

Gestão de Obras e Serviços de 

Engenharia 

20 
Planejamento, Monitoramento e Controle de Projetos de 

Obras e Serviços de Engenharia 

21 Execução contratual de Obras e Serviços de Engenharia 

Gestão Orçamentária e 

Financeira 

22 Arrecadação 

23 Gestão orçamentária e financeira 

Acessibilidade 24 Acessibilidade do Tribunal de Justiça 

Gestão de Aquisições de Bens e 

Serviços 

25 Governança e Gestão das Aquisições 

26 Planejamento, Licitação, Contratação e Fiscalização 

    

3. Tecnologia da Informação e Comunicação Governança e Gestão de TIC 

27 Gestão de Contratos de TIC 

28 Governança e Gestão de TIC 

29 Gestão de Segurança da Informação 

30 Gestão da Infraestrutura de TIC 

31 Gestão do Desenvolvimento e Aquisição de Software 

    

4. Governança e Gestão de Pessoas 
Direitos, Vantagens e 

Obrigações 

32 Governança e Gestão de Pessoas 

33 Admissão e registro de pessoal 

34 Direitos e Vantagens dos Servidores e Magistrados 

35 Capacitação de servidores e magistrados 

36 Consignações 

37 Retenções FOPAG 

38 Passivos Previdenciários 

39 Passivos Trabalhistas 

40 Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (CNJ−2017) 

    5. Comunicação Institucional Comunicação Institucional 41 Portal da Transparência 

    
6. Sustentabilidade Gestão da Sustentabilidade 42 

Planejamento e Execução do Plano de Logística 

Sustentável 

 


