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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE
AUDITORIA INTERNA – 2020

Relatório Anual de Atividades apresentado pela Unidade
de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima,

contemplando

atividades de

avaliação

e

consultoria executadas no exercício de 2020, em
consonância

com

normativos

internos

e

externos,

sobretudo com as disposições das Resoluções nº 308 e
nº 309/2020do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA – NAI
JUNHO – 2021
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1. APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao art. 4º, I, da Resolução nº 308/2020 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), o Núcleo de Auditoria Interna apresenta ao Tribunal
Pleno, órgão colegiado competente do Poder Judiciário do Estado de Roraima, o
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna –2020, com o objetivo de informar
sobre a atuação da unidade de auditoria interna, observando o disposto noart. 5º da
Resolução CNJ nº 308/2020.
O presente relatório contempla a estrutura organizacional da unidade de
auditoria, o quadro de pessoal referente ao exercício de 2020, a relação entre o
planejamento das atividades e a respectiva execução, a declaração de manutenção
da independência durante os trabalhos, os principais riscos e fragilidades de controle
a que o Tribunal está exposto, e, ainda, outras ações executadas.
O Núcleo de Auditoria Interna tem como missão institucional assessorar a
Presidência do Poder Judiciário do Estado de Roraima (PJRR)na avaliação de sua
gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, por meio da
realização de atividades de auditoria interna, as quais consubstanciam a atuação na
3ª linha ou camada de defesa do gerenciamento de riscos e controles do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima (TJRR).
A

Auditoria

Interna

deve

ser

considerada

uma

atividade

formal,

documentada, independente e objetiva de avaliação (assurance) e de consultoria,
realizada a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para
avaliar e aprimorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controles
internos e governança, tendo por objetivo adicionar valor e melhorar as operações
do PJRR, com foco no futuro (ações preventivas), sem prejuízo da legalidade.
A atuação do Núcleo de Auditoria Interna abrange o exame e a avaliação da
adequação e da eficácia da governança, da gestão, do gerenciamento de riscos, dos
controles internos estabelecidos e da qualidade do desempenho de cumprir com as
responsabilidades determinadas para alcançar as metas e os objetivos declarados
pelo Tribunal.
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De acordo com o art. 3º da Resolução CNJ nº 309/2020, a conduta dos
auditores internos deve ser pautada nos seguintes requisitos éticos: integridade;
proficiência e zelo profissional; autonomia técnica e objetividade; respeito,
integridade e idoneidade; aderência às normas legais; atuaçãoobjetiva e isenta; e
honestidade.
As atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Auditoria Interna no exercício de
2020 constam no Plano Anual de Auditoria – PAA 2020 e foram devidamente
aprovadas pela Presidência desta Corte por meio de SEI TJRR nº 001888697.2017.8.23.8000.
A

seleção

das

áreas

e

dos

processos

auditados/fiscalizados/

acompanhados/monitorados levou em consideração aspectos de materialidade,
relevância, vulnerabilidade, criticidade e risco, bem como as metas traçadas no
Plano Plurianual, no Planejamento Estratégico e no Plano de Gestão do TJRR.
Nos termos da Resolução CNJ nº 308/2020, em seu art. 4º, §§ 2º e 3º, este
instrumento deve ser autuado e distribuído, no prazo máximo de (30) trinta dias, a
contar da data do seu recebimento, para que o órgão colegiado competente delibere
sobre a atuação da Unidade de Auditoria Interna, com posterior divulgação no sítio
eletrônico da internet, observando-se o mesmo prazo após a sua deliberação.
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2. A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna do TJRR, denominada de Núcleo de
Auditoria Interna (NAI), constitui unidade autônoma e independente reportando-se
funcionalmente ao órgão colegiado competente do Tribunal e administrativamente à
Presidência do Tribunal, possuindo 02 (duas) unidades em sua estrutura: Escritório
de Auditoria (EA) e Escritório de Monitoramento (EM), conforme Figura 1.

PR
NAI
EA

EM

PR – Presidência
NAI – Núcleo de Auditoria Interna
EA – Escritório de Auditoria
EM – Escritório de Monitoramento
Figura 1 – AUnidade de Auditoria Interna na estrutura hierárquica do TJRR

Acrescenta-se que a vinculação da unidade de auditoria interna à
Presidência encontra respaldo em atos normativos internacionais que regem as
práticas profissionais de auditoria interna1, bem como no art. 3º, da Resolução CNJ
nº 308/2020:

1Declaração

de Posicionamento do The Institute of Internal Auditors (IIA): O Estatuto da Auditoria

Interna.

8

Núcleo de Auditoria Interna

Art. 3º É obrigatória a existência de unidade de auditoria interna,
vinculada diretamente à autoridade máxima do órgão, nos conselhos
e tribunais integrantes do Poder Judiciário e sujeitos ao controle do
CNJ.

É imperioso destacar que, de acordo com o art. 4º, da Resolução CNJ nº
308/2020 e art. 6º, da Resolução TP nº 015/2020 (Estatuto da Auditoria Interna do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima), a unidade de auditoria interna deve
reportar-se, funcionalmente, ao órgão colegiado do Tribunal, mediante apresentação
de relatório anual das atividades, e, administrativamente, ao Presidente:

Art. 4º A unidade de auditoria interna do órgão reportar-se-á:
I – funcionalmente, ao órgão colegiado competente do tribunal ou
conselho, mediante apresentação de relatório anual das atividades
exercidas, observado o disposto no art. 5º, § 2º, desta Resolução; e
II – administrativamente, ao presidente do tribunal ou conselho.

Art. 6° O Núcleo de Auditoria Interna reportar-se-á:
I – funcionalmente, ao Egrégio Tribunal Pleno, órgão colegiado do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJRR, mediante a
apresentação de relatório anual das atividades exercidas, observado
o disposto no presente Estatuto; e
II – administrativamente, à Presidência do TJRR.

No ano de 2020, todas as ações realizadas pelo Núcleo de Auditoria Interna
levaram em consideração o mapa estratégico abaixo, elaborado em alinhamento
com o Plano Estratégico da Gestão 2015-2020, conforme ilustra a Figura 2.
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Fonte: Plano Estratégico da Gestão 2015-2020.
Figura 2 – MapaEstratégico da Gestão 2015-2020

Considerando as normas nacionais2 e internacionais3, a atividade de
auditoria interna está localizada na 3ª (terceira) linha de atuação, responsável por
avaliar as atividades da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) linhas de defesa no que tange à
eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos,
mediante a prestação de serviços de avaliação e de consultoria com base nos
pressupostos de autonomia técnica e de objetividade, conforme demonstra a Figura
3.
2

Resolução CNJ nº 309/2020 e Resolução TP nº 015/2020.
de Posicionamento do The Institute of Internal Auditors (IIA): AsTrês Linhas de Defesa
para o Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles.
3Declaração
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Fonte: Adaptação da Guidance on the 8th EU Company Law Directive da ECIIA/FERMA, artigo 41
(apudDeclaração de Posicionamento do IIA: As três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de
riscos e controles, 2013, p. 2).
Figura 3 – Modelodas Três Linhas de Defesa

O Modelo das Três Linhas de Defesa, ou seja, as Três Linhas de Defesa
no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles está previsto em ato normativo do
CNJ, conforme a Resolução CNJ nº 309/2020, por meio da qual são estabelecidas
as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder
Judiciário (DIRAUD-Jud).

3. COMPETÊNCIAS, EQUIPE E CAPACITAÇÃO

A Unidade de Auditoria interna é formada por equipe de auditores
qualificados para exercerem atividades de avaliação e consultoria, devendo servir ao
interesse público e honrar a confiança pública, contribuindo para o alcance dos
objetivos do TJRR. Com formação multidisciplinar, a equipe vem sendo capacitada
ao longo do tempo, para atender à missão da área e possibilitar a melhoria contínua
das atividades.
As atribuições regulamentares da Unidade constam da Resolução TP nº
15/2020 (Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima)
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e Portaria GP nº 256/2020 (Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima).
Em decorrência de suas atribuições precípuas, é vedada à área de auditoria
interna exercer atividades típicas de gestão, motivo pelo qual fica impedida de
participar do curso regular dos processos administrativos ou realizar práticas que
configurem atos de gestão. (parágrafo único do art. 2º, da Resolução CNJ nº
308/2020 c/c parágrafo único do art. 15, da Resolução TP nº 15/2020).
A equipe de trabalho do Núcleo de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima é composta por 05 (cinco) servidores, distribuída conforme
apresentado no quadro abaixo:

Quadro 1 – Equipede Auditoria
Unidade

Nome

Cargo

Formação Acadêmica
• Bel. em Administração
• Mestrado em Gestão de
Empresas
• MBA em Auditoria Pública
• MBA Executivo em Gestão de
Políticas Públicas

Núcleo de
AuditoriaInterna

Elaine de Assis Teixeira

Coordenador do
Núcleo de
Auditoria Interna

Núcleo de
AuditoriaInterna

Karisse Nascimento
Blos Lago

Assessor
TécnicoI

Luan de Araújo Pinho

Chefe do
Escritório de
Auditoria

Escritório
deAuditoria

Cláudia Raquel de
Mello Francez

Analista
Judiciário –
Contador

Escritório
deMonitoramento

Araneiza Rodrigues da
Silva Toaldo

Chefe do
Escritório de
Monitoramento

Escritório
deAuditoria

• Bel. em Direito

• Bel. em Ciências Contábeis
• Bel. em Direito
• MBA Contabilidade & Direito
Tributário
•
•
•
•

Bel. em Ciências Contábeis
Esp. em Auditoria Pública
Esp. em Controladoria
Esp. em Gestão e Políticas
Públicas

• Bel. em Administração
• Especialista
em
Gestão
Pública no Poder Judiciário

Fonte: Secretária de Gestão de Pessoas – SGP do TJRR.
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Em relação ao requisito capacitação, no mês de março de 2020 a equipe de
auditoria participou do curso Ferramentas e Indicadores do Sistema de Gestão da
Qualidade, que teve como propósito dar continuidade ao conhecimento adquirido no
curso de Interpretação das normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018, realizado em
dezembro de 2019.
Esses cursos sobre a Norma ISO 9001:2015 capacitaram a equipe de
auditora para realizar as Auditorias Internas do Sistema de Gestão de Qualidade,
atividade necessária para a certificação do Sistema de Gestão de Qualidade do
TJRR.
Além da capacitação acima mencionada, toda a equipe do Núcleo de
Auditoria Interna participou do 6º Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle
Interno do Poder Judiciário, realizado em formato virtual por meio da plataforma
Cisco Webex, sob a coordenação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso– TJMT.
Todas as temáticas abordadas no evento foram atuais e de suma
relevância para melhoria das atividades desempenhadas pelo Núcleo de Auditoria
do TJRR, com destaque para: implantação do modelo de três linhas de defesa;
gerenciamento eficaz de riscos e controles; o impacto da pandemia frente às ações
da auditoria interna; e os principais aspectos das Resoluções CNJ nº 308/2020 e nº
309/2020.
Em suma, o Fórum provocou a reflexão sobre a necessidade de
modernizar o perfil do profissional de auditoria e a importância da comunicação
colaborativa entre auditores e gestores.

4. ATIVIDADES DE AUDITORIA

As atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Auditoria Interna no ano de
2020 seguiram os preceitos da legislação aplicável às áreas avaliadas, bem como os
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parâmetros previstos no Plano de Auditoria de Longo Prazo 2018-2021(PALP 20182021) e no Plano Anual de Auditoria 2020 (PAA2020).
A última versão do Cronograma Geral de Auditorias 2020, consta no SEI
TJRR nº 0018886-97.2017.8.23.8000, evento 0827493, alterado em razão das
restrições impostas a partir da crise epidemiológica e da necessidade de atender as
providências necessárias para adequação do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima ao teor das Resoluções CNJ nº 308/2020 e nº 309/2020, editadas em
11/03/2020 e publicadas em 02/04/2020.

4.1.

AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO – PRESTAÇÃO DE
CONTAS 2019

A auditoria de Acompanhamento de Gestão, realizada no período de janeiro
a março de 2020, teve como objetivo emitir opinião com vistas a certificar a
regularidade das contas do exercício de 2019, verificando a execução de contratos,
convênios, acordos ou ajustes, governança de TI, riscos, resultados, bem como a
probidade na aplicação dos recursospúblicos e na guarda e administração de
valores e outros bens deste 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.

Ao final da Auditoria de Acompanhamento de Gestão – Prestação de Contas
2019, este Núcleo expediu o Relatório de Auditoria de Gestão (ANEXO VI-2) e o
Certificado de Auditoria (ANEXO VI-3), documentos exigidos pelo Tribunal de
Contas do Estado de Roraima – TCERR, em cumprimento à determinação expressa
na Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR.
14
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4.2.

AUDITORIA

DE

NATUREZA

OPERACIONAL

DO

PORTAL

DA

TRANSPARÊNCIA (ANEXO I – RELATÓRIO DE AUDITORIA DE NATUREZA
OPERACIONAL DO PORTAL DATRANSPARÊNCIA)

A Auditoria de Natureza Operacional do Portal da Transparência, realizada
no período de maio a julho de 2020, teve como objetivo avaliar as diretrizes
instituídas pelas Resoluções do CNJ para cumprimento padronizado da Lei de
Acesso à informação e Transparência no Poder Judiciário, auxiliando a
administração na gerência e nos resultados por meio de recomendações que visem
aprimorar os procedimentos de controle e agregar valor às informações prestadas à
sociedade.
Para alcançar o objetivo, a equipe definiu os seguintes escopos:

a) Mapear as informações que precisam constar no Portal da Transparência
do Tribunal de Justiça de Roraima;
b) Avaliar, com base em amostra significativa, se as informações estão
disponíveis no Portal e se podem ser encontradas de forma simples e
intuitiva pelo público externo.
c) Certificar a efetividade e oportunidade dos controles internos existentes
para atendimento das publicações exigidas do Tribunal de Justiça; e
d) Apontar

soluções/alternativas para

melhorar

o

cumprimento

das

informações constantes no Portal da Transparência do Tribunal de
Justiça de Roraima.

Durante a execução dos trabalhos, a equipe de auditoria avaliou se o Poder
Judiciário do Estado de Roraima está cumprindo os requisitos da Lei nº 12.527/2011
– LAI, tendo como referência a relação de itens avaliados no Ranking da
Transparência do Poder Judiciário, ano 2020.
No tópico 5.1 (Ranking da Transparência) do Relatório de Auditoria, anexo,
constam os Achados de Auditoria, detalhando-se para cada um deles a
15
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situaçãoencontrada, os critérios adotados para análise e as recomendações/pedidos
de esclarecimentos da equipe.
No tópico 5.2 (Avaliação dos Controles Internos), a equipe de auditoria
avaliou os controles internos existentes para atendimento das publicações, tecendo
recomendações aos gestores de maneira mais genérica, uma vez que as ações a
serem tomadas precisam ser tomadas de forma mais integrativa/colaborativa.

4.3.

AUDITORIA

DE

CONTROLES

NATUREZA

INTERNOS

RELATÓRIODE

AUDITORIA

E

OPERACIONAL
SUAS
DE

PARA

AVALIAÇÃO

INTERLIGAÇÕES

NATUREZA

(ANEXO

OPERACIONAL

DE
II–

PARA

AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E SUAS INTERLIGAÇÕES)
O objetivo desta Auditoria Operacional foi avaliar os sistemas de controles
internos da área administrativa do Poder Judiciário de Roraima para apoiar a
Administração na implantação do processo de gestão de riscos.
Para alcançar o objetivo, a equipe definiu os seguintes escopos:

a) Coletar informações a respeito da estrutura dos sistemas de controles
internos administrativos do Poder Judiciário do Estado de Roraima;
b) Emitir diagnóstico sobre a maturidade dos controles internos da 1ª Linha
de Defesa da Área Administrativa do Poder Judiciário do Estado de
Roraima; e
c) Apontar soluções/alternativas para melhorar a maturidade dos controles
internos existentes.

Preliminarmente, a equipe de auditoria aplicou o Questionário de Avaliação
de Controles Internos – QACI, que é um instrumento de avaliação de controles
internos administrativos, composto por um conjunto de questões objetivas que,
quando respondidas afirmativamente, somente foram aceitas se acompanhadas da
respectiva evidência.
16
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A maturidade dos controles internos relacionados ao objeto em avaliação foi
apurada pela equipe de auditoria com base nas respostas e evidências
apresentadas pelas unidades que fizeram parte do escopo deste trabalho.
No item 5.1 (Maturidade dos Controles Internos) constam os resultados da
avaliação/diagnóstico e as principais fragilidades identificadas durante a execução
da auditoria. Os resultados foram demonstrados em quatro tópicos: 5.1.1
Tratamento dos Dados; 5.1.2 Avaliação Geral da 1ª Linha da Área Administrativa –
TJRR; 5.1.3 Ranking de Maturidade dos Controles Internos; e 5.1.4 Avaliação da
Maturidade dos Controles Internos (por Unidade).

4.4.

AUDITORIAS INTERNAS COM BASE NA NORMA ISO 9001:2015 (ANEXO III –
RELATÓRIO DE AUDITORIA NORMA ISO 9001:2015)

Durante o ano de 2020, a equipe do Núcleo de Auditoria Interna foi
qualificada para realizar auditorias internas exigidas para certificação ISO 9001:2015
e, pela primeira vez em sua história, efetuou auditorias em unidades da atividade
judicial de 1º Grau: Vara de Tráfico e Cartório Criminal Unificado, onde teve a
oportunidade de certificar o uso de ferramentas de gestão nas unidades em comento
e a efetiva contribuição dos processos de apoio indireto para realização das
atividades dessas unidades finalísticas.

5. PRINCIPAIS RESULTADOS DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO

Durante o ano de 2020, foram realizados monitoramentos referentes aos
achados das seguintes auditorias:

a) Ação Coordenada de Auditoria CNJ – AvaliaçãoContábil, Financeira,
Orçamentária, Patrimonial e Operacional;
b) Auditoria de Natureza Operacional – Gestãodas Políticas instituídas
pelas Resoluções do CNJ; e
17

Núcleo de Auditoria Interna

c) Ação Coordenada de Auditoria CNJ – Avaliaçãoda Gestão Documental.

O

ANEXO

IV

–

PRINCIPAIS

RESULTADOS

DAS

AÇÕES

DE

MONITORAMENTO consolida, de forma sintética, as ações de avaliação e de
monitoramento dessas auditorias, incluídos os respectivos resultados. A metodologia
de trabalho e recomendações delas decorrentes foram submetidas à Presidência do
Tribunal, ao final de cada trabalho.

6. AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA

A Ação Coordenada de Auditoria, promovida pelo CNJ, objetivava avaliar o
grau de acessibilidade dos órgãos do Poder Judiciário, a fim de promover a
ampliação do acesso à Justiça às pessoas com deficiência, a partir do mapeamento
do grau de acessibilidade do TJRR, na forma definida no Programa de Auditoria do
CNJ. Em razão da pandemia causada pelo COVID-19 e da ausência de perspectivas
de retorno à normalidade do funcionamento dos Tribunais e Conselhos, a ação foi
cancelada pelo CNJ, conforme comunicação eletrônica de 20/05/2020 (disponível
em:

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/Comunicados-Coordenada-

2020-1.pdf). A Ação Coordena-da foi posteriormente reprogramada para execução
no 3º trimestre de 2021, de acordo com o novo Plano de Trabalho do CNJ
(disponível

em:

https://drive.google.com/file/d/15LLbHrrC_ss6tmvt0znYEqBtS5u

1JVhO/view).

7. CONSULTORIA

No ano de 2020, a equipe de auditores do Núcleo de Auditoria Internanão
realizou nenhum serviço de consultoria. Destaca-se que a pandemia do Coronavírus
contribuiu diretamente para esse cenário, uma vez que as unidades ficaram voltadas
para as medidas de prevenção, não havendo demanda por consultoria.
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8. DESEMPENHO OBTIDO: RELAÇÃO PLANEJAMENTO X EXECUÇÃO
Quadro 2 – RelaçãoPlanejamento x Execução
Ações Planejadas

Unidade
Responsável

Tipo de Ação

Situação ao Final do Exercício

1

Auditoria de
Acompanhamento de
Gestão Área: Prestação
de Contas 2019.

Concluída em 2020

2

Auditoria de Natureza
Operacional Área: Portal
da Transparência
(Resolução 215/2015 –
CNJ)

Concluída em 2020

3

Auditoria de Natureza
Operacional Área:
Avaliação de controles
internos e suas
interligações *Riscos.

4

Ação Coordenada de
Auditoria – CNJ Área:
Avaliação da
Acessibilidade dos
Tribunais e Conselhos.

Cancelada pelo CNJ

5

Auditoria de Natureza
Operacional Área:
Programa de Qualidade
de Vida no Trabalho.

Não Realizada
Foi retirada do cronograma em
razão da pandemia, uma vez
que os trabalhos passaram a ser
executados de forma remota

6

Ação Coordenada de
Auditoria CNJ – Avaliação
Contábil, Financeira,
Orçamentária, Patrimonial
e Operacional

Concluída em 2020

7

Auditoria de Natureza
Operacional – Gestão das
Políticas instituídas pelas
Resoluções do CNJ

8

Ação Coordenada de
Auditoria CNJ – Avaliação
da Gestão Documental

NAI/EA

NAI/EM

Auditoria

Concluída em 2020

Monitoramento
Concluída em 2020

Concluída em 2020
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9

10

Análise da Prestação de
Contas dos Projetos
Sociais contemplados
com recursos
provenientes de
prestações pecuniárias.

Concluída em 2020

NAI

Análise
Mandatória

Ações Estruturais para o
Cumprimento das
Resoluções 308/2020 e
309/2020

Concluída em 2020

Quantidade de Ações Planejadas

10

Quantidade de Ações Concluídas

8

Quantidade de Ações Canceladas

1

Quantidade de Ações Não Realizadas

1

Relação Planejamento x Execução

Quantidade de Ações
Não Realizadas
10%
Quantidade de Ações
Canceladas
10%

Quantidade de Ações
Concluídas
80%

Quantidade de Ações Concluídas

Quantidade de Ações Canceladas

Quantidade de Ações Não Realizadas

Fonte:Quadro 2.
Gráfico 1 – RelaçãoPlanejamento x Execução
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9. OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS

9.1.

AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TIC

No

exercício

de

2020,

por

meio

do

SEI

TJRR

nº

0012514-

64.2019.8.23.8000, foi emitido relatório de avaliação específica sobre a atuação do
Comitê de Gestão de TI em relação a cada uma das atividades previstas no seu ato
de constituição, e ainda, em relação:

a) à elaboração de planos táticos e operacionais;
b) à análise de demandas de TI feitas pela própria TI e demais unidades
orgânicas do tribunal;
c) ao acompanhamento da execução dos planos de TI;
d) ao estabelecimento de indicadores operacionais;
e) ao estabelecimento de diretrizes formais para: planejamento de TI,
gestão do portifólio de projetos e de serviços de TI, avaliação de
desempenho dos serviços de TI e contratação de bens e serviços de TI;
f) à definição de política formal para: os papéis e responsabilidades de
riscos de TI, os níveis de riscos de TI aceitáveis, as tomadas de decisões
estratégicas considerando os níveis de riscos de TI definidos, gestão de
pessoas, que inclui desenvolvimento de competências e avaliação de
desempenho de gestores e técnicos de TI.

Ao final, o Comitê de Gestão de TIC foi avaliado como um comitê bastante
atuante, principalmente no desenvolvimento das demandas da ENTIC JUD e do
iGovTIC, que atualmente passa por processo de aperfeiçoamento.
Assim, como forma de auxiliar nesse processo de melhoria contínua, foi
sugerido ao CGesTIC avaliar a conveniência e oportunidade de adotar o Guia do
Comitê de TI do SISP.
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Sugeriu-se, ainda, como boa prática, a consulta ao Manual dos Processos
de Gestão deDemandas de TIC do Departamento de TIC do TJPR para estruturação
do processo de análise de demandas de TI pelo CGesTIC no TJRR.
Destacou-se o Guia do Comitê de TI do SISP como excelente referencial de
detalhamento dos fluxos dos processos. Após a disponibilização de cada fluxo de
maneira sucinta, em seção específica, também é indicado o objetivo de sua
execução, as atividades que o compõem, o responsável e os possíveis artefatos
utilizados como entrada e gerados como saída do processo.
Por esse motivo, sugeriu-se à administração desta Corte avaliar a
conveniência e oportunidade de adotar esse modelo de detalhamento dos fluxos
como uma nova etapa do simplificar fomentando sua melhoria contínua.
O monitoramento dessas sugestões de melhoria será realizado no decorrer
do ano de 2021.

9.2.

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ENTICJUD

Outra avaliação pertinente à Tecnologia da Informação foi realizada nos
autos no procedimento SEI TJRR nº 0008823-42.2019.8.23.8000 para avaliação
específica sobre o Plano de Trabalho de implementação da Estratégia Nacional de
Tecnologia da Informação e Comunicação – ENTIC-JUD, instituída pelo Conselho
Nacional de Justiça – CNJ para o período de 2015/2020, por meio da Resolução
CNJ nº 211/2015.
Em dezembro de 2019, o plano de trabalho apresentado pela Secretaria de
Tecnologia da Informação (STI) indicava o não atendimento ou atendimento parcial
de 21% e o atendimento de 79% das ações demandadas pelo CNJ.
O Escritório de Monitoramento solicitou a apresentação de evidências que
comprovem a efetiva implementação das ações.Após atualização do plano de
trabalho pela STI, esta indicou o atendimento integral de 32 ações (94%),
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atendimento parcial de 01 ação (3% – item2.3), e não atendimento de 01 ação (3% –
item 1.7).
No entanto, o Escritório de Monitoramento avaliou as evidências
apresentadas, e identificou que pelo menos 08 ações (24%) ainda permanecem sem
atendimento integral, pelos seguintes motivos:
a) Item 1.4 – Elaborar e aplicar política, gestão e processo de segurança da
informação;
b) Item 1.7 – Definir Política de Manutenção de Documentos eletrônicos
adequada às diretrizes estabelecidas pelo CNJ;
c) Item 1.8 – Adequar processos de aquisições de bens e contratação de
serviços de TIC com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ;
d) Item 1.10 – Elaborar e implantar Plano Anual de Capacitação;
e) Item 2.1 – Adequara execução ou contratação de serviços de
desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação aos
requisitos da ENTIC-JUD;
f) Item 2.2 – Classificar sistemas de informação identificando os que são
estratégicos;
g) Item 2.3 - Garantir que os novos sistemas de informação de
procedimentos judiciais e administrativos atendam os requisitos da
ENTIC-JUD;
h) Item 4.2 – Aplicar diretrizes estabelecidas na Política de Gestão de
Pessoas da área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O monitoramento dessa avaliação continuará sendo realizado no decorrer do
ano de 2021.
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10. AÇÕES ESTRUTURAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES CNJ
Nº 308/2020 E Nº 309/2020
Às ações estruturais para cumprimento das Resoluções CNJ nº 308/2020 e
nº 309/2020 foram realizadas no período de junho a setembro de 2020, por meio do
SEI

TJRR

nº

0006540-12.2020.8.23.8000,

e

tiveram

como

objetivo

acompanhar/executar as medidas necessárias para adequação do Tribunal de
Justiça de Roraima ao teor das referidas Resoluções.

Indicamos abaixo as ações já supridas durante o ano de 2020:

a) Aprovação do Estatuto de Auditoria Interna do TJRR pelo Tribunal Pleno
(TP) por meio do SEI TJRR nº 0008834-71.2019.8.23.8000, após
apreciação da Presidência;
b) Aprovação do Código de Ética da Auditoria Interna pelo Tribunal Pleno,
após apreciação da Presidência;
c) Revisão das disposições contidas na Resolução TP nº 070/2016,
atualizada pela Resolução TP nº 009/2019 e MAPS4 da gestão por
competências para adequação às diretrizes destas Resoluções;
d) Elaboração do Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud) para
o exercício de 2020, com base no Plano Anual de Auditora de 2020, com
no mínimo 40h de capacitação para cada auditor, priorizando ações de
capacitação voltadas à obtenção de certificações e qualificações
profissionais;
e) Submeter Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud) à EJURR,
apósaprovação da Presidência; e
f) Assinatura do Termo de Confidencialidade do Núcleo de Auditoria
Interna, pelos servidores da Unidade.

4MAPS:

Mapeamento das atividades realizadas pelas unidades.
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11. DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
Conforme estabelecido pelas Resoluções CNJ nº 308/2020 (art. 5º, II) enº
309/2020 (art. 18), não houve registro de quaisquer restrições ou limitações no
acesso adocumentos, informações e/ou sistemas utilizados pelas unidades
avaliadas, em todo equalquer meio, suporte ou formato disponível, inclusive em
bancos de dados, durante arealização dos exames de auditoria, no anode 2020,
mantendo-se a independêncianecessária e compatível com a missão da Auditoria
Interna.

12. PRINCIPAIS RISCOS E FRAGILIDADES DE CONTROLE DO TRIBUNAL

As Normas Internacionais de Auditoria Interna recomendam que as unidades
de auditoria avaliem as exposições a riscos relacionadas à governança, às
operações e aos sistemas de informação das organizações. Com base nas
avaliações baseadas em risco, é possível que a unidade de auditoria interna
entenda como a organização gerencia seus riscos e, sobretudo, verifique a
adequação e a eficácia dos controles em resposta aos riscos.
Em observância às referidas recomendações, em 2019, o Núcleo de
Auditoria Interna elaborou seu Plano Anual de Auditoria Interna 2020 considerando
as áreas e processos de maior risco, levantados por meio de reunião com os
gestores das unidades deste Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
A principal atuação com essa abordagem ocorreu na Auditoria da Norma
ISO 9001:2015 e na Auditoria de Natureza Operacional para Avaliação de Controles
Internos e suas Interligações.
Na Auditoria da Norma ISO 9001:2015 a equipe de auditores evidenciou que
os principais riscos das unidades judiciais e administrativas pertencentes ao escopo
da certificação estão relacionados às falhas de acesso à internet, mudança de
parâmetros das metas do CNJ, erros de alimentação e tramitação processual e,
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principalmente, a descontinuidade dos serviços judiciais por perda de dados ou
ausência de recursos necessários à continuidade da prestação jurisdicional.
A auditoria de avaliação de Controles Internos e suas Interligações, por sua
vez, permitiu avaliar a maturidade dos controles internos da 1ª linha da área
administrativa5, conforme gráfico a seguir:

Fonte: Auditoria de Natureza Operacional para Avaliação de Controles Internos e suas Interligações.
Gráfico 2 – Avaliaçãoda Maturidade dos Controles Internos da 1ª Linha da Área Administrativa

Conforme apresentado no gráfico acima, 73,3% das Unidades apresentaram
nível intermediário, 20 % apresentaram nível básico e apenas 6,7 % apresentaram
nível inicial. De modo geral, o resultado não é satisfatório e demonstra a
necessidade de melhoria dos controles internos existentes nas unidades com nível
intermediário, assim como a formalização e/ou criação de controles nas unidades
com nível básico e inicial.

51º

Linha de Defesa: proprietária dos riscos e controles primários, tem por função a gestão
operacional, sendo responsável por identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos,gestão
operacional, sendo responsável por identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos, garantindo que as
atividades estejam de acordo com as metas e objetivos institucionais.
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13. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA 2021

No ano de 2020, foi elaborado o Plano Anual de Auditoria 2021 (PAA 2021),
que consiste na indicação dos trabalhos de

auditoria, monitoramento e

consultoria/aconselhamento, que serão executados pelo Núcleo de Auditoria Interna
no ano 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 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. O PAA2021 foi devidamente aprovado e publicado na página do
tribunal na internet, observando o disposto no art. 32, § 2º, da Resolução CNJ nº
309/2020.

14.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da auditoria interna é agregar valor e melhorar as operações do
TJRR, auxiliando a atingir seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem
sistemática e disciplinada à avaliação e melhoria da eficácia dos processos de
gerenciamento de riscos, controle e governança.
Importante lembrar que a atuação da auditoria interna nas organizações
públicas vem ganhandoevidência nos últimos anos. Pois do resultado do seu
trabalho, é possível a identificação de pontosde melhoria nas operações, sejam de
natureza contábil, orçamentária, financeira, patrimonialou operacional, adicionando
valor e auxiliando na concretização dos objetivosorganizacionais.
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Cumpre destacarque, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
publicou as Resoluções nº 308/2020 e nº 309/2020, que estabelecerammudanças no
status das atividades de auditoria interna nos Órgãosdo Poder Judiciário e
promoveram alterações paraassegurara independência dessas atividades. Em
consequência disso, o Núcleo de Auditoria Interna precisou se adequar aos novos
regramentos do CNJ, o quedemandou esforços dos servidoresda unidadepara
planejamento e elaboração das adequações pertinentes.
Somado a isso, importa registrar as restrições ocasionadas em razão da
pandemia da COVID-19, que impactou severamente as atividades da unidade de
auditoria, considerando que as atividades presenciais foram suspensas.
Esses acontecimentos ensejaram a necessidade de alteração do PAA
resultando numa nova versão que, por sua vez, teve suas ações realizadas até o
encerramento do ano de 2020.

À Corte de Justiça.
Núcleo de Auditoria Interna/TJRR, em 31 de julho de 2021.

Kelvem Márcio Melo de Almeida
Coordenador do Núcleo de Auditoria Interna
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ANEXO I – RELATÓRIO DE AUDITORIA DE NATUREZA OPERACIONAL DO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
ANEXO II – RELATÓRIO DE AUDITORIA DE NATUREZA OPERACIONAL PARA
AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E SUAS INTERLIGAÇÕES
ANEXO III – RELATÓRIO DE AUDITORIA NORMA ISO 9001:2015
ANEXO IV – PRINCIPAIS RESULTADOS DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO
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