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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

INTRODUÇÃO 

o presente Relatório de Auditoria - RA foi elaborado conforme os conteúdos gerais 
e especificos fixados pela Instrução Normativa TCU n. 63, de 1°1912010, alterada pela Instrução 
Normativa TCU n. 72, de 15/512013, e pela Decisão Normativa TCU n. 147, de 11111/2015, com as 
adaptações pen incntes ã realidade do órgão. 
2. A anãlise apresc11lada reflete os exames realizados pela Secrelllria de Controle Inter
no - SCI sobre os atos e fatos da gestão orçame11lária. financeira, patrimonial. operacional e contá
bil do Superior Tribunal de Justiça - STJ no exereieio de 2015. Os trabalhos consistiram em anãli
ses processuais, auditorias operncionais, audi torias de conformidade e monitoramentos de gover
nança. de gestilo da tecnologia da informação e da avaliação do sistema de controle interno do STJ 
em nivel de entidade. ef<:tuados pelas quatro unidades que compõem a Seçretaria. isto é. a Coorde
nadoria dc Auditoria e Avaliação da Gestão -CAUG, a Coordenadoria de Auditoria de Licitações e 
Contratos - CALe. Coordenadoria de Audi toria de Pessoal - CAUP e a Coordenadoria de Auditoria 
de Tecnologia da Informação - CAUT. O objetivo foi o eumprimento da missão institucional do 
controle interno, dctinida na Constituição Federal (an. 74) c na legislação correlata. 
3. Os procedimentos seguiram as normas e técnicas inerentes à audi toria públiea c ao 
controle interno. Incluiram testes substantivos e de obser.ãneia, na abrangência e profundidade jul
gadas necessárias para a fonnação de uma opinião. Foram utilizadas u!cnicas de audi toria eonside
radas adequadas e suficientes para a conclusão dos trabalhos. entrc elas análise documental, confe
rência de eálculos, exame dos registros, inspeção fisica, observação de atividades. realil'.açilo de 
entrevistas e aplicaçilo de questionários. Abordaram, principalmente, as áreas de gestão de pessoas, 
licitaçõcs e eontratos, gestão patrimonial. gestão de tecnologia da infonnação, sistemas administra
ti vos, execução orçamentária c tinanccira e contabilidade. 
4. Com relação aos trabalhos rcalil'.ados pelas coordenadorias da SCI, no que: tange: à 
cscolha de amostras. uti lizaram-se métodos de amostragem não estatistica, cm que o auditor planeja 
e seleciona sua amostr~ levando em consideração: critérios definidos, experiências obtidas em tra
balhoo anteriores. conhecimento da composição da população c/ou do grau de confiança depositado 
nos controles internos administratiros dos itcns avaliados. Esclan.ya-se que. no easo de objetos com 
registros poueo numeTQ$OS. sempre que a materialidade c/ou a relevância do assunto sejam substan· 
ciais, as análises não sâo realil'.adas por amostragem. sendo avaliados todos os itens da população. vVi. 
5. ESpe<;:ificamente quanto ao presente relatório, as análises realizadas estilo apresenta- W' 
das de fonna compan imentalizada e predefinida. de modo a permitir uma ampla avaliaç1l.0 da ges-
tão. Tais análises foram subsidiadas pelos trabalhos desenvolvidos pela sei ao longo do excreieio e LM\. 
de avaliações dos resultados da 1:(.'Stl!o. mv 

,{) 
l r 
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6. As queStõcs levantadas pela L'quipe de auditoria durante a clabo1'llção do presente 
relatório, nlIo enquadradas em auditorias especificas. são esclarecidas formalmente pelas unidades 
responsáveis, As informaçOcs apresentadas compõem os papéis de trabalho relativos 11 elaboração 
deste documento. 
7, O escopo, as questões a serem respondidas e a metodologia adotada para a condução 
das auditorias específicas encontram-se detalhados nos respe<:tivos relatórios. inseridos, por sua vez, 
em processos adminiSU'Bli\'os próprios, Para melhor instrução do relatório, apresenta-se, em anexo, 
o resumo dos trabalhos c~ccutados no c.~erdcio (Ane~o [ - Auditorias, Monitor"mentos e Análises 
l' rocessuais Planejados e Realil.ados pelo Órgão de Controle Interno em 20[ 5). bem como o resumo 
das ações adotadas pela Administração, relativamente a trabalhos realil.ados em exercícios anterio
res, identificadas através dos monitoramentos reali711dos (Anexo 11 - Pendências de Processos de 
Contas Anteriores), 
8, Em cumprimento ao di sposto no § 8° do anigo 9" da Decisão Normativa TCU n, 
14712015, o Relatório de Gestào foi avaliado no que tange à completude e a veracidade das infor
maçõcs prestadas. Quanto ao esse último aspeCto. as análises limitamm-se a conferencia dos dados 
disponíveis em fontes as quais 11 equipe dc auditoria dctinha acesso, ou ainda a de assenivas relaci
onadas a !emasjá auditados, 
9. Constatou·se que o Relatório dc Gestilo apresentado contém todos os tópicos deman
dados pelos normativos afins. exceto aqueles oão aplicá"eis ao STJ, sendo que as inconformidades 
identificadas, considemdas materiais e relevantes, são ciladas no corpo deste relatório, junto aos 
tópicos aos quais se relacionam, 

PARTE A - COORDENADORIA DE AUDITORIA E AVALIAÇÃO 
DA GESTÃO - CAUG 

U - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS [ 
QUALITATIVOS DA GESTÃO 

10. A fim de cumprir um~ das funções institucionais do controle interno. que é a de ava
liar o eumprimemo das melas prf\'isws no !'/ano !'/lIriamml. bem como a e;cecllçt1o dos programas 
de gorerno e dos o'çamemos da União (CF, an, 74, I). foi reali7.ada a análise da gestão orçamcntá
ria c da execução das metas previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, Procurou-se, na me
dida do poss(veJ , ressaltar o resultado da g~'Stão com foco no alcance de seus objeti,'os e destacar a 
obscrvância aos principios constitucionais da eficiência e da eficácia no uso dos recursos públicos, 
I L Em termos quantitativos, a análise considerou a execução orçamentária e o atingi
meDto das metas fisicas previstas, porem foram avaliados, também, os resultados diretamente rela
cionados com a atividade judicante (per/ormances de julgilnll'nto e de distribuição entre outras) e 
com os objetivos estratégicos, 
12, Foram verificados, igualmente, os aspectos qualitativos da gestão, que causam im- Ar! 
pacto dirctamemc no alcance da mi5s11n e da visão de futuro do STJ. que são. respectivamente , ··ofe- (!;Y 
recer à sociedade preslOção jtlrisdiciona/ "/1'1;1'(1, u$Segllrlllldo uni/ormido(le ti imerprelaçào do 
/egisluç()o /edera/" e "lOrnOJ'-se referéncia '111 llIú/orm;zoç{Jo dojllrisprucli!l1cia, cOl1lr;bllindo pur: ~ 
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a segurança jurídica da socieúade brasileira n, BUS(ou-sc \'erifkar o reOexo das ações do STJ na 
sociedade, por meio da identificação de relevantes dcciSÕl':sjudiciais amplamente divulgadas. 

11.1 . A,'aliaçio da Extcuçio Orçamentá ria 

D . Não foi consignado ao STJ nenhum Programa Temático. tendo sido estabelecido no 
I' PA 2012-2015 (Lei n. 12.593. de 1811120 12), incluído enlre os Programas de Gestão. Manutenção 
e Serviços ao Estado, o Programa 0568 - Prl's/açüo JlIrisdiciOlwl no Superior Tribunal de Jus/iça. 
composto por diversas ações orçamentárias. sendo que pata algumas delas foram estabelecidas me
tas físicas. 
14. Com base nos objetivos estmtégicos do órgão. a Administração desta Corte definiu 
ações na bUS(a de solução para pontos considerados criticas. O alcance dessas diretriZ<.."S é funda· 
mental para o cwnprimento da missAo institucional e para viabi li7..lr. no deoom:r do tempo, a con
cretização de sua visão de futuro. 
15. O valor aprovado na LOA, Lei n. 13.115. de 20/411.015, foi superior ao consi8l13do 
llQ PLOA 2015 para o órgão em \~rtudc de emendas parlamentlll"Cs. que resultaram no acréscimo de 
RS 2.917.177,00 ao Programa 0909 Operações Especiais: Ou/r()S Encargos F..speciais e de RS 
70.000.000,00 ao Programa 0568 - I'reslllçüo J"risdicionall1O Superior Tribunal de Jus/iça. No 
que tange ao programa 0568, o aumento decom:u da emenda 60030002 de autoria da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC da Câmara dos Deputados, que acresceu o valor à 
ação Assis/tineia Médica e Odon/%gica 00$ Sen'il/ores Ci'·;s. I:.mpregados. Mi/i/ares e seus De
fX!mlell/l'S. As justificativas apresentadas para o aporte de recursos foram o crescimento e enl'clhe
cimento da população asssistida. os programas de conscientização e prevenção de doenças, o acrés
cimo no preço dos insumos de saúde entre outros, Dessa forma, a dotação inicial aprovada foi de RS 
1.301.664.660,00, superior cerca de 12% ao valor aprovado na LOA 2014 acrescido dos créditos 
suplcmentares ocorridos no excreicio (rui 1.163.289.622,00). 
16. Esse montal11e encontrava-se distribuldo entre vinte projeto~atividadcs, sendo dezcs
seis pertencentes ao Programa de GOl'emo 0568 - Pre~·ta\õa Jurisdidonol no STJ. Os demais foram 
assim distribuídos: 

~ Um pertencente ao Programa 0089 - Pre,'idi'mcia de /lw/il'o$ e Pensionistas da 
Unilio; 

~ Três pcneneentes !lO Programa 0909 - Operaçi}es Especiai.t: OU/ros Encargos 
ESfX'cillis. 

17. Os recursos necessários ao pagamento de débitos relativos a p~atórios e requisições 
de pequeno valor não integram as dotaçõcs iniciais dos tribunais (art. 28 da Lei n. 13.080, de 
2/112015 - Lei de Diretril'.es Orçamentárias - 1.00 2015). I' or força do que determina o § 10 do refe
rido artigo, os crMitos são descentralizados aos tribWlais de forma automática. após a publicação da 
LOA c dos créditos adicionais. Com isso. foram integradas mais trés açõcs penencentes !lO Pro
grama 0901 - OperaçiJes Especiais: Cumprimell/o de Senle/lças Judiciais, acrescendo li dotação 
inicial o montante de RS 82.743.436,00. 
18. Os recursos são também organizados quanto às características do objeto de gasto. ou (};/ 
seja, quanto ao Grupo de Natureza da Despesa - GND. No caso do 5T1, há os GNOs 1 - Pessoal e 
Encargos Sociais, 3 - Outras Despesas Com:ntes e 4 - Invcstimentos. A distribuição orçamentária 
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do STJ, em relação à doUlção ioicial aCTCscida dos valores relativos às açOO do Programa 090l. 
sobre esse agregador de despesas, esui apresentada no gráfico a seguir. 

Grjfioo I _ Oolaçlo Inlolal por GND 

GNDl GNOJ GN04 

19. Como se pode notar, por ser o Sl'J um órgão prestador de serviços, 11 despesa materi
almente mais significativa é aquela relativa ao pagamento de pessoal, responsávcl por 67,52% da 
dOlação inicial. 
20. Por mcio do acompanhamento da execuçllo orçamentária real izado pela CAUG, 
constatou·se que foram e mpenhados 96,47"/0 da dotação disponível (dotaçllo consignada pela LOA, 
acresc ido das suplementações e destaques recebidos, deduzida dos cancelamentos, desUlques conce· 
didos e valores contingenciadoslbloqueados), dos quais, 91 ,86% foram liquidados e 8, 14% inscritos 
e m Restos a j' agar n1lo Processados. 
2 1. O demonstrativo a segui r apresenta a evolução da execução orçamentária do último 
triênio, destacando a realização da despesa, a inscrição de Restos a Pagar n1lo Processados e os cré
ditos não UtiJi7-WOS. Os valores infonnados incluema1l suplementações e os destaques recebidos, 
tendo sido deduzidos os cancelamentos, os destaques .c<Jncedidos e os valores contingcnciados e 
bloqueados ao final do exercício. ' 
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(O) • (~ • VlIor (Q 
(C)I(B) V'Ior (E) (E)I( B) 

9&0.182.16175 &9.96% 7$.000.338.27 6.89% 

1.106.244.616.79 91.22% 80.« 1.146.9 1 6.63% 

1.237.849.582.26 n .62% 109.676.117 94 78S% 
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CddllOll Nlo 
UllIludos 

(H) • Valor (G) 
(G)/(B) 

3U 47.Sso.00· 31$% 

26.095.134.27 2.IS% 

49.288 S20.77·· UJ% 

22. Em comparação a 2 014. verificou-se redução nu mon\.llnle liquidado (de 2,6 pontos 
percentuais), bem corno acrésdmos no total de erêdito disponlvel (1,38 ponto percentual) e no mon
tante inscrito em Restos a Pagar não Processados (1.22 ponto percentual), conforme demonstrado 
no Gráfico 2, a seguir. A c.xc<:ução orçamcntâria to\.lll apresentou um pequeno dcçr~imo em rcla
ção à do exercício IlJIterior. RCS5ahe-se que a avaliação da inscrição de empenhos em Restos a Pa· 
gar nao Processados será efetuada no tópico li . 1.3 - Avaliação Quanto ã Conformidade da Inscrição 
de Restos a Pagar n~o Processados. 

100,00% 

80,00"'" 1 
60.00"'" 
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GrirlCo 2 - EtHuçio da Oolaçl" AUIOriLoodl 
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23. No Quadro 2, está registrada a ex~uçllo orçamentária deUllhada por grupo de despe
sa, No mesmo demonstrativo, slio apresentadas as execuções orçamentárias, também detalhadas por 
grupo de despesa. dus dois anos anteriores a 2015, Pode·se vcrificar quc. ao longo do período. o 
percentual de execllÇão vem-sc mantendo próximo à totalidadc, 

Quadro 1 - C<)mpa~lh'o da Eu<uçAo Ol'(a m<ntol ria por Gru pode DHpna 

. ' . 
Trio'n io 20 t 3 - 2015 

Pruoal e O~tn, 

[ .. rdt io DotaçAo r.~c"X'" Do"",. I".'estimnt ... Tot.ol 
Socia l, Cor~D tes 

AulDri~(.) 760.430.030,00 282,223.836.02 46,876,5&4,00 I ,Oa9,~]0.4 50 02 

E:xeculllda Ib) 755.150.674,56 258,962,183.20 4{).469. 14U6 t,055,182.600,02 
2013 

fua de exc<:uça.:. 99,38% 91.76% 86,33% 96,85% ,,,,,., 
AlSl<lrizada (a) 850.005.836,83 335.085.7211" 27,695.34000 1.212.786.89797 

2014 
E~«ulada (b) &49,531.1 &4, 12 3t4.880,852 S8 22,279.72670 1.186.69L 763 70 

Taxa de CJlecuçlo 99,94% 93 .97% 80,44% 97,85% ,,,,,., 
AutOrizada (l) 996.641.4S8.00 358,018.426.44 42, 148.363.~1 U96.S14.27797 

f..xec.uada (b) 996.124,617,39 328.084.645,86 23,316,4%,95 l.347,525.76O,20 
2015 

Ta>:a de .~..:uça.:. 99.95% 91,64% 55,J2% 96,47% 

lbl{(al 
. 

24, Ao analisar o quadro comparativo, cunstata·se que. nos ul timos tres anos, a despesa 
exttulada lotai vem aumentando, Entre 2013 c 2014, ocorreu wn aumento de cerca de RS 
130.000,000,00, Entre 2014 c 2015, esse aumento foi de RS 160.000.000,00, Em 20 15, a maior par
te do acréscimo decorreu do aumento da execução dos grupos Pes$()al e Encargos Sociais e Outras 
Despesas Correntes, No caso da despesa referente à Pessoal e Encargos Sociais, considerando que o 
GND 1 engloba valores que, na realidade. não se rclacionam com a despesa do órgão, quais sejam 
precatórios c requisições de pequeno valor, com 1,1 objeti vo de melhor compreender o componamen
tu da despesa. foi claborado o Quadro 3 11 segui r. 
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Quadro 3 _ [ .. .,uçlo da Dnpcsa OOm P~SSI>I1 I • • :n ... rg"" _ Tcllnlo 2(1 13 -2015, 

RS ~n , , 
Dnpna Encuuda ~o'" P ...... I 

Eun:k;"" eEa ... os SocIlIJ 
T~I 

P", .... 1 Ali,·o lnali"M e pu,lonlst.s 

2013 SI6.814 237.856 7S4.670 

2014 515,942 264.0&5 84(1,027 

20lS 6J3.452 292.768 926.220 

F ..... " Itclll<\rico <k Gc.uo FiKaI do l'QI>odrIlll«ln: d<>IlI!IOII do: ::OI). 2014 • 201 'I.. 

...... "
M: 11 11' 

Nooa: A..,....,..,..1OtIo ,ndoi .. R""". /'ap' .... ""-' .... ,-iIoo oo ... ...,!rio . .... íao:loi .. .-.. rdoIi"" 
ol'r«_ < ~0l<I <k """""" V ... 

25, Quanlo li. despesa com pessoal ativo, inativos c pensionistas c contribuição patronal, 
o acréscimo em 201 5 dc.:orrcu, sobretudo, da implantação da 3' parcela do aumento autorizado pela 
Lei n. 12.77412012. Além disso. confonne apresentado no RG 201 S, foram providos, no decorrer do 
exercício, 57 cargos criados pela Lei n, 12,99112014. Os 37 cargos reSUlntcS foram objelo de nome
ação em dcttmbro de 201 5, nlo impact.ando, p!lManlO, a despesa do exercicio. 

lI ,I.I. Limilaçõl'$ de Empenho (Contingendamenlo) I' Mo\' im ~ nlaçào dl' Cr~dilo5 

26. Ao longo do processo orçamenlãrio, a dotaçlo inicial é alterada por diversas ocor· 
!'l3ncias: algumas de carãler restritivo, como as limitações de empenho; outras que promovem acrés
cimos ou remanejamenlos li. dotação inicial, como os créditos suplementares, Além disso, alguns 
créditos são descentralizados para execução por outros órgãos ou recebidos para serem executados 
pelo Tribunal, compondo os destaques concedidos e recebidos, respectivamente, 
27, O Quadro 4, a seguir. apresenta as infomlaçõcs sobre os con!ingcnciarnen!os sofridos 
pelo 5TJ no exercido de 2015, 

Quadro 4_ L.im it oç6ts d~ [mponho 2015 

p~:' ria. 
CO R uDW 

Valor ..... Ilotum u tt) Proi~~t~lid.de • 
GND 

Tipo 

JSO,OOO,OO C""slnIÇlo do Bloco Q d. 
Sede do 51'j - (4) 

n, I.<I<: 
3&5/2015 2015NDOOO317 Co"'inRtod .. ntaIO 29/SI2015 eonsln.lO;io do IIloco Anexo 

1.617.08<1,00 dcApoiolt - (4) 
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Portaria. 
Valor 1)1" Ooc:umnlO prnJe'~Al~~"d~ • Tipo C~~i~n, .. C," 

Construçlo do Edifldo..Scde 
da beol. National di: 

1.000.000.00 Fonn""lo e 
APCrfeiçoamc~de 

Maaistn>dos - 4) 
Desenvol .. ime~lo C Implanta· 
,lo do Sis,oma de ProceMo 

13.050.000.00 Judicial Elflrónko 110 Superi· 
or Tnl>unal dedtti<;a . PJE -

Implantaçllo e Modcmi"-'Çlo 

2.000.000.00 
de !nfraestnnU1"3S de T<'ClIOlo.. 

gi. da InformaçAo _ (4) 

Implantaçftodo Sis,ema de 

42.000,00 
MU!limldia, Moniloramenlo 

CFTV c Controle do Ace$SO 
(l) 

lmplantaçlo do Sislema de 

58.000.00 
Mullimldia, Monil0t"2rntnlO 

CfTV • conr;:~e d. A=so -

4.293,)24 ,00 
APfI'ci8ÇAo. JulgamenlO de 

Causas - (l) 

1.000.000.00 
Aprc<iaçlo. JUlgamenlO de 

Causas-(4) 

n.2, de 
3.256.085.00 lln12015 2015ND000407 

Ap=;açlo o Julgamento de 
Con, iD~ond .. mu 'o 29:612015 Causas-(3) 

200.000.00 
Ap,.da,lo' Julgamonlo de 

Causas - (l) 

ao se apli<:a 4/1112015 201~NOOOOS16e RemaDei.mn'o de 
20 151'10000517 Con,;ng<nda men lo 

(200.000.00) ConslrUÇ6odo Ediflcio ~ 
daENfAM - (4) 

n.3, de 20 1SNOOOOS87; 
Ap=iaçlo • Ju lgamento de 27/11ml I5 11.060.881.61 20ISNDOOOS90; 

20lSNOOOOS92 
Ca ...... - (3) 

(R~vogada 3011112015 Conl;p,.ndlmeolo 
pela ponaria 

Ap=;açlo. Julgame-n,o de 
n. 4. de 1.500.000.00 2015NooooS92 

9/1212015) 
Causas_(4) 
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PGrtaria, Vllo. Do. Do<ulDl tn lO P"'I~~AI~lld.cIt ' TO .. Co~ l;ata. CND 

Implanl""'" t Modcmir,aç~ 
22.100.000.00 2015NDOOO576 de InfraestrunorlS d~ T«nolo: 

gia da InformaçSo - (4) 

2015NDOOOI'iI»: 
Apreciação e JulgamenlO de 

(11.060.881.61 ) 2015ND000610: 
2015NI>000612 

Cau .... _ (3) 

n.4, de 
(1.500.000.00) 7/ 1212015 2015N[>000612 Aprec~1o e JulgwmnlO de 

Donontlna"·oIa meoto 
9/ 12120 15 C.u .... -(4) 

Implantaç!o e Modmlitao;So 

(2.100.000.00)1 201SND000611 de Infral'SII\lIUraS de Ternol<:>: 
gia da Infonnaç!o - (4) 

F.,,,,<: SIAf'1 201 S 

28. O primeiro cOnlingcnciamento ocorreu no final do mês de moio, no valor de RS 
23.4 10.404,00, e, no fim do mês de julho, ocorreu o sçgundo contingcndamenlo, aumentando o 
tOlal ronti ngcnciado para R$ 26.666.4 89,00. Não houve descontingenciamento no exercício. 
29. Como é possivel observar, a ação que sofreu maior restrição de recursos foi Dese,,
"ol,'j/llemo" l/llplontaçiJo cio Si)'lema de Procesyo JI/dicial E/elrónico no SI/perior Tribunal de J,IS' 
liça ' P JE. Conforme o Quadro 4, foram romingenciados na ação R$ 13.050.000.00 (GND 3). A, 
prescnta-se, a seguir, excerto do Relatório de Gestão, RG 2015, n. 36, que trata da execução da 
ação: 

o. m:ursos orçamentários dellinados i Açao On;am .... lâria 157U ' "~nvolvim~nlO e Im
pwu.açlo do Si.ttma de J>rocesso Judicial Ele1rÓnico ~ PJP IUlorizados nl Lei On;amc~táril 
pano ~x=icio de 2015. no valor de RS 13.050.000.00. nIo puderam ..". UlililJldos t.ndo em 
VisUl a i",,~istCncil de proj<'los aderenttllO objeto da R...,luçlo CNJ~. lamOIS, ,,"lo rllO de 
que o Tribunóll jt pOsoui Si.tema de Proceo..o Judicial Eletr6nico - Sistema Justiça. dese~vot· 
vicio na própria in$lituiçao e implantado de...sc o ano de 200&. Ressalte,.., que • atual """,10 do 
Si>lcml PJe ~Io possui", fundonalidade. """ess!rias • sua implanaçao no Imbito dos Tn"bu. 
naio SU,,"riores. 

30. Infcre,sc que o contingendamcnto ocorrido não causou impacto ao planejamento do 
órgão, tanto em virtude da impossibilidade de uso dos recursos. como aprcsentado no RG 2015, 

como pela existência. ao final do exercicio, de saldo disponivel nas ações qu~ poderium ser utiliza
das para a implantação de demandas na área de TI. quais sejam Implantação e Mm/emi:açiJo de 
Infraestruturas de 11 e Apreciaçãu e Julgamento de COI/Sas PO ()()6 ~ Gestão do SiSIlWIO In/egrado 
de InJormaçc7o. 
31. No tex to do Relatório de Gestão, não foi identificada nenhuma referência a um po5' 

si"cl impacto do eontingenciamento na cxecução das ações, 
32. Considelllndo a existência. ao final do exercieio, como já mencionado, de crédito 
disponível nas açOcs ApreciaçikJ e Julgllltlrlllo de Causas no STJ e Implomoçdo e MQ(/emizoçiio de 
In.!rIll'Slrl/lllras de TI, para essas ações não parece ter havido impacto na execução do planejamento 

~- -9 IJJY' 

i..l::f~ 
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33. As açõeS relacionadas à e:l:ccução de obras foram totalmente contingcnciadas. Ob
SCI"\'a-se, no cnlllnto, que nenhuma das obras prcvisllIs foi iniciada durante a gesUlo atual (biênio 
agost0l20 14 11 ag05t0l20 16). 
34. Resta a ação ImplO/llação do SiSlema de Multímídia, Mon;torame1llO CI-TVe Con
tra/e de Acesso. cuja demanda permanece fazendo parte da lista de eventuais necessidades de novos 
sistCtnas informatizados ou ti.mcionalidades, apresentada no Quadro 34 do Relatório de Gestão, fls_ 
104 a 107. Conforme o documento. a dcmanda relaciona-se ao cumprimento de recomendação do 
Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ n. 176, de 10/6/2013). 
35. No quadro a seguir, encontram-sc apresentadas as movimentaçõcs ex ternas de crédi-
to (destaqUl:s concedidos e recebidos). 

Quadro 5 - Mo,·tm~nt.lçl'ln d. CrMim. 1015 - Deslaques 

.. , 
3.778.852.68 {OND 

4236 

36. Conforme se observa, o valor de dcstaqUl:s recebidos é substancialmente superior ao 
\'lIlor de destaques concedidos. Ressalte-se , porém, que 960/. (RS 82.743.436.00) do total de recur
sos dcsUlCados l't'fcrem-se a precatórios e requisiçõcs de pequeno valor que, como já mçnclonado, 
não integram as dotaçôcs iniciais dos tribunais sendo dC5Centrali/.ados de forma automática, após a 
publicação da l OA e dos créditos adicionais. O montlUlte de R$ 3.778.852,68 refere-se ao Convê
nio STJ/CJF 00211998, que regulamcnta a prestação de assistência médica e odolllológica aos servi
dores do Conselho da Justiça Fcderal - CIF pelo STJ. eom o devido l't'ssarcim~'TIto por parte daque
le órgão. l' or fim, o valor dc R$ 9.852,62 refere-se ao custeio de açõcs de capacitação promovidas 
pelo STJ. das quais particip.1ram sel"\'idorcs do CJF. 
37. No que tange aos destaques concedidos, os valores referem-se aos seguintes Acordos 
e Termos de Cooperação. bem como aos processos eitados a seguir: 

.. RS 532.000,00 - Termo de Coopcraçlo STl n. 03012014. finnado com o Senado Federol -
SF para o ressarcimento das despesas relalivas à manutenção dos imóveis func ionais perten
centcs li citada casa legislativa e ocupados par ministros do STJ. 

.. RS 93.084.18 - Termo de Cooperução STJ n. 012120lJ. firmado para viabil izar a realil'.1lção 
de serviços gráficos de interesse institucional pela gráfica do CJF. 
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• RS 56.8 17,53 - Utilização do Conlnlto n. 7312011 do Ministério Público Fedcrnl - MPU pa
ra o fornecimenTO de etiquetas mnoadesi\'as. sob a justificativa de urgenda do pedido e im
possibilidade da contratação direta por meio de dispensa de licilllÇão, dada a quantidade c o 
valor estimado da demanda (\'roI:csso STJ 25.066J201 5). 

• RS 22.754,49 - Acordo de Cooperação STJ n. 00312012, finnado com o SF para 11 impressão 
de exemplares do texlo consol idado da Constituiçlio da República de 1988, com emendas 
atualizadas incorporadas ao leXl0 ou através de cncanC$ c capa personal izada do STJ. 

• RS 6.81 8.16 · Acordo de Cooperação Técnica STJ 00812012. firmado com o Sopremo Tri
bUMl Fedeml - STF para a divulgação de aIOS institucionais desta Corte por meio da TV 
JUSn çA. 

• R.$ 4.912.50 - Pagamento do custeio de ações de capacitação das quais participaram servi
dores do STJ. promovidas pelo STF e CJF. 

• RS 144,47 - ResslIrcimcnto de cadeiras danificadas, tomadas por empréstimo ao STF quan
do da posse do atual Ministro Presidente (Processo STJ 10.64512014 - F1uxus) . 

38. Os remanejamentos de m:ursos entre ações e a solicitação de suplementações oom· 
plementares são as fe rramentas utilizadas pelos órgãos públicos. tanto para adequar seu planejamen
to às novas demandas, inexistentes à época da elaboraç~o da LOA. quanto para permitir a otimiza
ção do uso dos recursos, quando a execução da ação nilo estiver ocorrendo oonforme o planejado. 
39. O órgão editou sete atos para remanejamento interno de re<:ursos. a saber, as Portari
as STJ n. 316 ( 161712015). n. 377 (15/912015), n. 447 (27/ 10/2015) , n. 449 (27/10/2015). n. 475 
(23/ 1112015), n. 498 (1411 2/20 15) c n. 499 (1411212015). Em favor do STJ, foram editados três de
cretos para abertura de crédito suplementar em 271712015, 2 1/ 1012015 e 1611212015. O detalhamen
to dessas movimentações está apl"C5CJJtado no quadro a seguir. 

Quad ro 6 _ j\l o~ i/ll~DI.ç6t5 d~ Cridllllil 2\1 t S _ C eHlil<>S Adkioll.t, 

V.toe Códiloda V.lor CUHtodo Alllorizaçlo 
Suplemenlado Açlo 

'"" 250.000,00 (GND 4) '"'" 250.000.00 (GNU 3) 

0536 500.00 (GND 3) fON TE SOI'IMI' 

2S49 &00.000,00 (GND 4) 4236 SOO.OOO.OO {GND 4) 

2002 200.000.00 (GND 3) '''' 200.000,00 (GND 4) 

20TP Portaria STJ p. 498 de .M:l,} 

,, "'" 
@ 
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Código Valor C6d i~o da .. Valor C.nulado AUloru:..çio 
A;;IO 

Snp~mtll ... do Açlo 

0181 9.190.0S0.oo(GND I) 14/ IV15 

"'" 13.000.000,00 (GND 3) IS7V 13.000.000,00 (GNU 4) Portaria STJ nA99dc 

4236 4.SOO.000.OO (GNU 4) 4236 4.SOO.000,00 (GNU l ) 14112115 

"'"" 1.000.000.oo (GND I) FONTF. SOFIMP 
DKrtto slndc 

16J12J1S 

TOTAL 144. 162.645,00 103.162.145,00 

r""l<: SIMI 201 S • BOl ... 

40. Por meio da Medida l'rovisória n. 667, de 5/ 112015, foi abcno erédilo extraordinário 
em favor do STJ, no valor de RS 18.807.864,00. O çrédilo adkional objetivava autorizar 11 exc<:ução 
de um teJ"í:o das dotaçôcs deslinadas 11 investimentos (GND 4), constanles do PLOA 2015, em vir
tude da não aprovação tcmpesliva da lei orçamentâria. Essa medida provisória não foi convcnida 
em lei , por decurso dc prazo, per(kndo cfeito as aheraçõcs orçamcntârias por ela insti tuídos. No 
e1llanlo, foram cancelados apcnas RS 15.664.744,00 restando RS 3.143.120,00, que foram bloquea
dos pela Seçretmia de Orçamento Federal - SOF (201SND800049), 
41. Com relação ao impacto das movimentaçôcs de créditos na dotação inicialmente a
provada para o STJ, pode-se constatar que foram RCn:scentados RS 36,000.500,00, sendo RS 
36.000.000,00 acrescidos a ações relacionadas ao pagamento de Pessoal c EI1cargos Sociais. l)esse 
montante , RS 27.000.000,00 deslinaram-sc a complementar a ação OItU- Pagamento de Aposenta
dorias e Pensões. Ressalte-se que a ação lambém recebeu RS 9.190.050.00, oriundos do cancela
mento de outras dolações consignadas ao STJ. 
42. No que tange a essa aç.lIo, não há informações no RG 2015 sobre as ra~õcs para os 
acréscimos. Trata-se de um aumento de 14% em relação à dotação aprovada pela LOA 2015 para a 
ação (RS 256.578.933,00). É falO que eSlimar o numero de novas aposentadorias e pensões parn o 
exercício seguinle demWlda a apuração de métriças que possam auxiliar na ante<:ipilção de progn6s
ticos, tais como os quantitalivos dc servidores com abotlO pemluoencia e com dircito a aposentado
ria ao longo do tempo. Tais medidas estatisticas não são apuradas pelo Tribunal, conforme consta· 
tado na Auditoria Operacional para Conhecimento c Avaliação da Política Utilizada para Alocação 
da Força de Trabalho. Ponanto, li ~1imativa realizada baseia-se exclusivamente na evoluçAo do 
gasto. prova~'elmcnte por meio da aplicação de um percentual ao montante gasto no exercido ante
nor. 
43. Com relação ao impacto das movimentações internas de créditos na execução gera! 
do orçamento, pode-se constatar que, da dotação il1 icialmente aprovada para o STJ, foram clll1ccla
dos RS 108.162. 145,00 remanejados para ações do próprio órgão. Esse montlll1te equivale a 8.31% 
da dolaçllo aprovada na LOA, encontrando-se, em principio, dentro do limite rawãvel. No entanto, 
foram constatadas situações que merl'Cem maior destaque. 
44. A aç!o 4236 - Apreciação e Jufgume/JIo de Causas no STJ sofrcu, em setembro, o dI 
cancelamento de Ittursos do GND 4 - Investimento para suplementar a Ilção 2549 - Comullicação C! 
e Divulgação Instilllcir}/)al. tlO valor tk RS 800.000,00. Contudo. em delembro, foi remanejado 
para o mesmo GND o valor de RS 4.500.000.00. cancelados do GND 3 da mesma ação. Portanto, o ~ 

!2 Y 
tê 
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total inicialmente cancelado retomou ao grupo dc despesa original. Ressalte-se. porém, que rcsta
ram disponívcis R$ 13.346.827.65 no GND 4, demonstrando que não fornm utilizados os m:ursos 
remanejados. 
45. Quanto ã ação 200./ - Assis/éncio Médiro e (Jdoll/o16gica, cabe registrar que foram 
remanejados RS 29.956.483.00 par .. outras 3ÇÕcS orçamenllírias. 
46. Deve-se ressaltar. ademais, que a dotação consignada na LOA 2015 para li ação /5 7V 
- /mp/anluçlJo e Modernização l/C "if",cSlrUllIra de 1"1 encontrnva-se aloo:ada quase exclusÍ\'amentc 
no GND 4, tcndo sido parcialmente remanejada para o GNO 3 da mesma ação. 
47. Resta registrar a provis.1lo efetuada li. UG 050002 - Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, !lO valor de RS 4.778.297,73. 

11.1.2. Execu çio das Açõe3 Orça mentária! 

48. A análise da execução das ações orçamentárias tomou por base as informações con
tidas no RG 2015. princi palmente no que tange às aná lises criticas apresentadas, bem como os da· 
dos obtidos no Sistema Integrado de AdminisTração Financeira do Governo Federal - SlAFI. O ob
jetivo foi avaliar o desempenho da Administrnção quanTO ao planejamento c li. ext"<:ução orçamentá
ria. considerando a razoabilidade do planejamento da meta orçamentária, por meio da comparação 
da dotação inicial eom a despesa rea1i7JK1a, e considerando, ainda. a aloo:ação dos créditos adicio
nrus. 
49. Apresenta-se. a seguir. quadro demonstrativo da execução orçamentária e flsica das 
IlÇÕCS integrantes do orçamento do STJ. 

Q uadrn 7 ~ [.ttuçlo O~am.nl' rl. d. 20t 5 

Afio Orpo ••• "riII DoI.~I. Au,.".iad. ~Io "-"KU,"" '"!" ~ 
, 

+0.. .. . M_ 
."" o..peso Uq.ld.~ .. FIoI .. ~1.,. 
C . . ....... " I .. ~ 

0.. ........ 1.duJd .. 
(b)/ j .) 

". .. 11<0 n.io:. 
Tltot. C •• « did .. _ R .. , .. . p .. " •• t ' K."do 

C.,..d ..... <Io "' •• 'o 10 t5 

1B1 .... oõoo d. CrH i •• 

Valo< (a) ][ Valo« b) ][ 

oo,,~ ":1 O.OJ'" 27'J.612.80 0.02% H .1l% 

09HS . ' ~ n~_ ,. , ,.- 88819.4S4At "'" 99.~ 1;"'" 

, 
~ 



I'IOWIII III~o.s .. ~""""Kall 
KCIl'UlAIIlCllll1llll.[_ 

1 ____ '" ' '*_,_"_""""I~",IMlIlJN, .. .uroI",loJIlI","'''''''''lIIKUo: ltml~ . .. ..n<U '" ."mlS! --, 0.,100<11 111 
'I ' ... "'~ _ . _ R mil 

' ndkf 
Aç" Orç ..... "ri. /)01.<10 A~ICH'w.d. 1>04-.; .. [,.,.Iod. •• F. • ..,~ .... 

I,QA . 
S" pk ... . I.~6n • Dali· 

Mria q ... lI",tbõdo. ' 
Ikopeso Llquld.d., , .... M.IO 

C . ............. -
Da .. q ... 

, •• I. ldos 
(b)l(o) 

Pr .. -bto flolc. 
Itn,"'. Posor .. 1'rJ; ... tado 

CoIeI;,:o Ti,.I" C .... t<lldos -
,,QA ~O ' 5 

Co~li ...... I ... <"I" 
181oq ..... d. C rHI,. 

V.ICH'("' W.{ V'''''(b) }~~~ 
fu,idb>oia .... Scni· 
darei I'UbIkos fed<-
roi. 

""' 
COI\SbIIÇtI> do BIOOQ G 

0.00 · 0.00 · · '" O da S«I< do STI 

14PV 
C.,.,.,.,..., do BIOOQ 
AocJco d< Apoio 11 0 00 · 000 · · H% O 

I S7l' ConstrIlÇao .Jo Ildifldo 
S<dc da E..'IIF"'M 0.00 · 0.00 · · ,. O 

1k<cn""I.irnrn'" • 
Implan1ao;Ao do SiI .... 

"'" m. dt !'ro<aso l u,di<1- 0.00 · 0.00 · · ,~ O 
,I EkIr1lni<.o> ... STI ' 

'" Impl"' .... Ao e MOiJef. 

"W niI~ de Infiocsw, 3(),OOO,OOO,OO 2,IS% 11,262.S5J,59 , .~ ~.~ - '''' 
""" <lo TI 
Imp ..... ~ do Si>1<' 

U7W .. ~ Mul!imidio, 
0.00 . 00 , ... O Monittnrnmto crrv · · · 

• Conlrok <lo Acnso 
AW..rnc:ia MódICo , 
OdonIQlógica -,.,. Scn-i"-', -- 7929133],00 M'" 79.131,11-10.00 um 99,81 % 
dos, ." .. ~ 

'" 
A>I.i~. "'. 

M ," E>coI .. """ Ikpcndrn, 
~, S89.4S1.OO 0,33% 4,53U \1.1, 14 0.34% 98,82% 

'''' dos Scnidorc$ • ,. 
",",11;0, TfIlUI>O'I<' aos 

M " Scni<lort< < Empr<ir" 42,756,00 0.00% )4,137.61 0.00% 79,84% 

'" A""II"'Ali""",~ 
2012 _ Scn-i<lort< t Em- 29,1 S$.:400,OO ,.- 28.130.11-1 7,42 2, 13% 98,S3% 

m 

200~ 
FormaçAo • Ap<rrdo;o: HOO.ooo,OD O.J7" .. ~.262.m.s7 O.J2% 81 ,98% ,."" '''' """"0 <lo Mogi .......... 

2(I'1'P P...,...,.., d. F'<ssoaI 
,u,632.l39,00 38,99% '~~ .6J2,JIJ9.00 .j{l,~ :!% l oo.O\N AlÕI'o 4a Unil<> 



~.mnüM~~.~S 
_ , _ O( fOIflIlIU mllIIO 

___ •• · ·.'._ . .............. , ... UOIII ...... wna .. W>I' .. _"" ..... _ .. naol1 . ... _ .. ' OImU) 

( ' ... ~'~ __ 10_ 
~ 111" 

Mio Or1; ..... '~rl. Ootaçlo '!'~'orlud. Dotoç .. I: ...... d. "::-
';"~ , 

M ... , .. , 
Dos""",, Uquidod .. F!siu MOU 

DosLllq .... lod.ld .. 
(b) l (o) 

, ..... Fllko 

Tio_ lo C.n.""i<!o< _ R ....... '.p, u E .. ULlldo 

C.~.i·I···do ... ~.o 
W'!' ZOlS 

fBloq. d .. d. C. tdilo 

Volor (o) ~!:, " . I .. (b) , t,~ 
,~, 

, , ,.- 11.622.137.110 0.86% S-l.2~ 18.699 21.683 

, • " 
U:l6 ~ de ea...... no I 188. 19S 167.1J.4 , . 8$.111% JSl.76 7 461.090 

TOl .... I. PROCAA ....... _ .., ,~- , 11.1'7% ..."" 
O181~ ,"'-

TOrALPROOR.\ ....... _ 
__ I, 

21.1J % 100.00% 

OS36 I ~ '.~' ... , ..... 3H{,O.00 ,00% 9'1.6J% 

·rOTAI. PIIOCIU.'IA_ ',,",00 "" "A>% 

""' 
::::~ ~ ..,'" 66.600.73 1.'$ ~.94'" 100.00"4 

~" 

~. 

~~"qJ 
oom I ~ jNbli<os Fed<· 

, ., .. 0,81% 100.00% 

. 0".;0""'''< do _. , ,~ 

~ ,.., 
,.H I ~_ 

T .... si· 

, ~:i: , 
"'" 00" 100.00"4 , 



I'IIIWIO ot (OIIlü Df WIdoo fWIKnIG K H" 
KCII'UIoO O( UIIIIIOU lII1UIID 

____ " .. _._ ....... ,."" I.tj .. 1M!I1"l, .. Ml1I .. ü/JI ... _,...-..mt .. nm,~ ... -..JU,,'''ntIll --, 00,10< "" (f' , ""''''~ _10_ -1111' 

l.dl .. 
Açlo <Kt . ... . t'. i. 1>oU{1. Auto.nad. D<tIoç "" E .... t.d. •• 

1:.1«. 
WH 

s.. pl ....... ç6< ... o.s ... 
.\lft. 

q~ .. Rotobld .. _ 
0.., ... Liquld.d •• .'bi<a M ... C .... , ..... , •• -

Don.qg .. I.".Ó<kII (b) / (. ) 
, ... 'lIt. n .... 

CokIip TI!.Io C",,<flIld .. _ R.., ... ' .... .. Eucutod • 

C • • ,iol<. <ia ••• ,. LO ... 1015 

/81 ... u ..... d. C ffill ,. 

V".'I·) ±l.; V .... (b) t~b; 
TOTAL 'MOGIt.\.\1.~ ,"I 82.7olUJ6,OO 50'1% ~1.7.oAJ5oO'l 6.14% ,00,00' 

Assislfn<i. Mo!dico • 
Odont<lklJi .. -''''' S«>id«< .. 1'.JI11'<"1" 1.nU52.68 0.11% 1.oI61.107J4 0,26% " ..". 
cIoo ....... [)q>e"""'" 
,~ 

U$7 
lul,""",nl' de cau$ll$ 

9.8.11.62 0,_ 1.866.6-1 ',00<0 1I.9S% no IIWiçr. F<Úm1 

l 'OTAL rltOGIlAMA 1:569 J.18II.1O.5.JO t1.Z7% l..46J.17l.!13 " .. 91,041% 

TOTAI.CEIlAL 1.J96.814.1n.?7 . J.J47J,H.760.lI . 96,047% 

, . . f_ SlA I !li". LOA 201l.1loIctim UIoI_ do STJ ~I l. RC IO I} 
Sou- ' D«lWoIoo .. . _ <Ir TU l .I;O 120.00 (CWdito 8 """"...., SOt) . R$ HIO("' • • " . ........ "Ioo._<mJ"""~ 

50. AI~m da pcrformllnce geral, importa avaliar 11 csecução individual das açõcs orça
mentárias. Algumas situações já foram mencionadas nos tópicos anteriores, nlio sendo necessário, 
ponanto, menção as ações relacionadas li execução de obras, implantação do PJE e do sistema de 
multimídia. monitoramenlO CFTV c controle de acesso. 
51. Excluídas as açi'.oes não ,ealizadas. a maioria dllS ações apreSl:nl0U um percentual dc 
execução superior a SO"A., inferior. 00 entamo. aos obtidos nos exercícios anteriores. Entre as que 
não atingirum esse percentual está incluída ação relativa o destaque recebido, também já menciona
do em tópico anterior. 
52. No caso de ações associadas ao pagamento de beneficios, como as ações Beneficios 
As$islenciais Decorrenles de Auxilio Funeral e Nmafidade e Auxílio Tronsporle aos Sen'idores e 
Empregados. as metaS orçamentárias são estimativas e sofrem influêllCias de f Olores externos que 
não podem 5eT controlados pelo órgão. Ponanto. n1l0 cabem maiores avaliações sobre sua execução. 
53. A ação ImplanloçJo e Modernizaçuo de InfraeslrJ/lJlrll de TI apresentou índice de 
exe<:ução de 60,SS%. Ressa lte·sc que foi conlingcnciado na ação o monJante de RS 2.000.000.00, 
fato indicalivo de que. caso fosse manlida a dotação inicial, o percentual da exe<:ução orçamcntâria 
seria ainda menor. Não foram idenlificadus, 1\0 RG 2015. justificativas paro o ocorrido. 
54. Resta resistrar a melhoria de desempenho observada na ação Fornwçiio e Aperfeiço
amemo de MagislraJus. O (ndicc de execução orçamemãria da ação foi de 36,97% em 2014 e 48,01 
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% em 20 13, Neste exercicio. fordlt1 executados SI ,98% dos recurws disponibilizadas a UG 050002 
- ENFAM, o que é indício do aprimoramcnto da gestão orçamentária da instituiçilo, Pennancce, no 
entanto, a discrepância emre a meia ti siea planejada e a eltecutada, conforme será mencionado mais 
dctalhadamentc em parágrafo especifico, 
55, Como já mencionado, li despesa mmerialmentc mais significativa, responsável por 
73,92% do tOUl) d;) despesa ex~'CuUlda, é a relacionada ao GND I - Pessoal c Encargos Sociais, As 
ações relativas ao pagamento de pessoal ativo c iwtivo e à contribuição previdenciária patronal 
possuem seus recun;os alocados cxclusivameme nesse GND, Excetuando-se as ações relacionadas a 
essa despesa, a ação Apreciaçtlo ti. Julglll/Jclllo de CaUStlS, na qual estão inclusas as despesas com a 
manutenção geral do 5TJ. possui maior representatividade orçamentária (13,97% do total executa
do), 
56, A aval iação da eltecução das metas tisicas baseou-se lia vcrificação do seu cumpri
mento e na razoabilidade do seu plancjamemo, mediante a comparação emre as metas previstas e as 
rcali1,adas. 
57. No que tange à taxa de processos julgados, indicador previsto para a ação Aprecia
çiio e Julgamento de Cau,\'as_ o Indice estimado para o elterelcio foi superado em 30,45%, O de
sempenho j udicante do órgão, com o qual se relaciona diretamente a meta fisica d3 ação, será mais 
bem explorado no item [1,2 - Anâlisc do Desempenho da Atividade Judicante, A ação Comunica
ção e DivlIlgaçiIo Insfifuciollal apresentou resultado ::!1,31 % superior à meta fisiea planejada, 
58. Em ~lação aos projetos relacionados à execução de obras e a implllI1tação do PJ E, do 
sistema de multimída e de infraestruturas de TI, as metas não foram atingidas, em virtude da incxc-
cuçâo das ações, As considerações quanto ao assunto já foram apresentadas quando da análise de 
sua execução orçamentária, 
59, No entanto, quanto á ação Fornll/!;ilo e Aperfeiçoamento de Mtlgi~f,ados, importa 
ressal tar que a discrepânei3 apresentada entre a meta fisica planejada e a executada vem-se repetin" 
do desde o exercício de 2011, A ENFAM, confonne relatório ane)to ao RO do STJ de 2015, apre
sentou a scguintejustific3tiva para a inexecução da meta planejada: 

A mfUl flsica Id.uiva' açilo fOfTJ\aÇlo e Apcrieiçoame01o do: MagÍSll'lldos nilo foi .,;ngida em 
rn:1o dto dificuldade da Enfam para cstnllurar ações de f~ao_ capaciW' profISSionais, prin
cipalmente fonnadorcs. e produçAo de material didatiro pano atendOlJ 7S00 m(lgi,uados, 
Pan i!:$O, seriam necessários in"fSl;mmlos nO ~umcnto da equipe. em ftçOts de fonnaçlo de 
formadores para atuaçlo de fO<nll: atinhada. Pois I qUes\lo nAo ~ apenas aurtlCnlar turmas. 
profissiO/lllis. TamWm, ~ preciso ;" '1:5timo"'05 de ltCur50S e tempo pan preparaçlo dos pr0-
fissionais pan que aluem de forma alinhada b dirctri7.l's e"onnas da Enfam, 
EnmllMlo. mesmo nilo ,endo lido alcançada a meta esw....tecida para O nen:lcio ÓI: 2/)15, 01>
ser'atam-se U seguinles s ~ ... çOes tomo a,'lInÇO: 

• HOIIve um aumento di! equipe da Enfam, parim nilo suficierne para alcntkr i re~IÍ7.11-
ÇIO das ações edLIQCionais ~.iM8S nI'l ptar.ejamen'o; 

• tmpk:mentao;lo r'IO orÇamcnlo da Enfam: 
• ln'.51Ímento na f""",,lo • orienloçilo dos formadores: 
• Aproximoçlo da Enr.m b Escot ... Judk;"i. c da M.gi'tralura: 
• Aval>ÇO tecnotógico nas fClTlltneflllU de CDmun1caçlo da E~ fam tom o seu pUbtico, 

60. Porém, O!l fatos narrados. no entender da equipe de controle, não justificam a manu
tenção sequcociada de meUlS fisicas incltequiveis, É preciso que 8 metodologia ut ilizada para o pla
nejamento da meta leve em conta as atuais limitações da Escola, Ponanto. permanece a recomend;)-

~ 
17 ,_ 

li.!'" 
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ção contida no Relatório de Audi toria de GesllIo 2011, reiterada nos documentos de 201 2, 2013 c 
20 14, sobre a necessidade de revisão da metodologia adotada para a dctenninação da mcta flska, 
61, Constam no RG 201 5 metas associadas 1t capacitação de recursos hullUlllos e 1t gest,;1o 
do sistema integrado dc informação (POs 002 e 006 relacionados 1t ação Apreciuçiio e Ju/gume/Jfo 
de Cm<$os), Conforme o re latório, no que tange a eapacilaçlio dos servidores, a meta proposta. que 
era de oferecer 6.000 oportunidades de capacilaçlio, foi superada, tendo sido ofcll:cidas 6,840 opor
tunidades de capacitação, Quanto li gestão do sistema inlegrndo de informação, a meta proposta, 
que era implwltar 21% dos sistemas previstos, não foi alcançada. tendo sido implantados 11 %. Não 
existemjl,lStifieativas f}Q documento para nenhum dos casos, 
62, PaI fim, é ainda apresentado no RG 2015 o numero de servi<k!n.'S beneficiados pelas 
ações Assis/lincio Médica e Odoll/ol6gico, Assü/éucio Pré-Esco/or, Auxilio-Alimentoçiio c Auxilio_ 
Trall~rte, todas relacionadas ao pagamento de beneficios, Não constam no documento os mime· 
TOS C'Stimados 11 epoca do plwu:-jarnenlO das ações, o que impede li avaliaçilo da adequação da meto
dologia miH7;lda para o levantamento das estimativas. 

fI ,1.3. A,'ali~çio Q uanto li Conrormid~de da Inscriçilo de Res to! a Pagar nio Procesudos 

63. O ,'alar total de Restos a Pagar nllo Processados inscritos para execução em 2016 foi 
de RS 154,803.020,95. 
64. Desse montante, RS 300.090,75 referem-se à reinscrição de Restos li Pagar nilo Pro
cessados inscritos em 2008: R$ 308,258,65, à reinscrição de Restos 11 Pagar não Processados inscri· 
tos em 2010; R$ 2,016.459,27, à reinscrição de Reslos a Pagar ndo Processados inscritos em 2012; 
R$ 4.155.988.11, li ll:inscrição de Restos a Pagar ndo Processados inscritos em 2013; c R$ 
38.346.046,23, li reinscriçllo de Restos a Pagar nfto Processados inscritos em 201 4, Dessa forma. 
deduzidas as rcinscriçõcs, o montante inserito em 2015 foi de R$ 109,676.177,94. 
65. O quadro li seguir apresenta li composição dos " lIlorcs inscritos em Restos 11 Pagar 
ndo Processados, por grupo de despesa. 

Finanulro 
(A) 

F""I.: SJNl WU: 2014 .201$, 

V.lor(C) 

Trilnio 20 13 - 201 S 
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66, Obscrva,sc quc, no cxerdeio dc 20 15, a inscrição em Restos li Pagar não Processa, 
dos teve um acréscimo de aproximadamente 36,33% em comparação ao \'alor tOlal inscrito em 
2014. Houve um aumento significativo nos valores inscri tos relativos às despesas correntes c de 
pessoal. apesar das percentagens de participação no total inscrito terem se mantido bastante próxi
mas aos índices apurados no WlO de 20 14. 
67. A relação entre os montantes da inscrição em Restos a I'agar não Processados e da 
dotação autorir.ada foi de 7.115% (Quadro 1), um pouco superior aos percentuais apurados nos exer, 
cicios anteriores. 
68. No que tange as despesas correntes e de capital, os empenhos inscritos com valores 
mais representativos relacionam-se à aquisição de equipamentos de informática, entre eles rwilches 
e slOrage. e de licenças de SO/Mores, bem como à contratação de serviços na área de 11. Além dis
so, a inscrição de empenhos relacionados à ação Assis/inda Médica e Odamol6gica representou 
19,44% do total inscrito. Por fim, estão inseridos nesses grupos os empenhos referentes às despesas 
contratuais, cujas faturas relativas ao mês de del'.cmbro serão apresentadas para pagamento no exer
deiodc20l6. 
69. A execuçãn dos Restos a Pagar não Processados no exercicio de 2015 encontra-se 
aprcsenlada no Quadro 5 do Relatório de Gestão 201 S, fi, 122. Do montante inscrito em Restos a 
Pagar não Processados em 2014 para execução em 2015, 6,30-;" forom cancelados. 42,0 1% foram 
pagos c 51,690/0 restaram a pagar. No documemo não foram apresentadas justificativas para li baixa 
cxt.'ClIÇão dOll Restos li Pagar não Processados no exercido. 
70. No próximo demonstrativo, encontra,se listada a execução acumulada de Restos a 
Pagar não Processados nos últimos sete exerciciOll. 

Quadro '1 _ ~:~""dçlo A.umulad l do lI.est ... . pawor 010 P...,. ..... d ... _ ""'lflo om 3tl t1l201S 

E.o",I<;o 
d. los<riç'o 

,." ,.,., 
"" 
2011 

2012 

20t1 

2014 

r"" ... SIMI :!OI'. ~I' 
/l_ ; 

Valor . "5<ri10 
Valor Can.olodo 

(') 

36.081.472,19 9.785.190,15 

6O.76l.449.61 9,696.517,27 

47.860.419.40 !6.S87.368.SO 

96.286.993,30 37.859.176.62 

Sl.761.608.IS 9.3t3.(I.I6.02 

75.000.338.27 9.31 8,372.74 

80.44 7.1~6.91 5.354.914,17 

V.lor Pago Vator Rolo .. rho 
(P .... OU":Iç1JO (B)I(A) 

( ' ) em 2016 

2H47.978,7S 448.303.09' 7 1.64% 

51.066.932,34 - 84,(1.1% 

30.%4.19225 J08.2S8.65 64.70% 

5&.427.816.6& - 60,611% 

41.432.102.86 2.016.459,27 78,51% 

61.J09 .1ll.01 4.172.832.52" 81.75% 

36.699.392,73 38.392.840,01 '" 45.62% 

. .... 1 .. G ........ RS 14a,11U< 11OOWEOOlIJO) * Rt<oGo. "-'" ". __ ._. ~..,""'" • "- .-fendo pono _ • P __ 
~-~ 

•• Indu; • ..- * RS lI6.W,~ 1 (20IJS~OOI610) do R.,.,.. p_ """ 1'I"",,,.dOO Uqui<bod<>l • p""" _~ pono R""'" • "- f'roc<o.. 
_ -~ AnItrioRt. 
... _ •• _ do: R$.06 7'11,71 (~ I~NE0007] 1 _ RS 1 I'II.~ 20 1~~'EOO1191 _ RS S.IlO, II, 2014SEOOll~1 _ RS I \l21.T.Z, 2014I-1EOOI1'96 _ 
j($ ) 414.lJ: 2014Ntoo191J - RS 19.19 1.2'; 201'Nt002S61- U I 119.19; < 1014Stoo26J.l_ RSl.9!U9) do: R.- ....... Mo '" ...". Uqu_' "-__ paro _. Pop "'O< ",",-1roS<nIOI.. 
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71. Como mencionado no ~lat6rio de auditoria de 2013, os índices de execução relativos 
aos cxen;icios de 2010 e 2011 rdleliram a fragi lidade dos procedimentos efetuados no encerramen
to do CJCercicio, que acabaram por pennitir a inscrição de empenhos que não seriam liquidados. A 
tringem que deveria ()Ç(Irrcr antes do encerramento foi efetivamente realizada no exercício seguinte. 
o que gerou os cancelamentos apresentados. 
72. Os valores dos exerdcios de 2008 c 2010. reinscritos paro execução em 2016, refe
rem-se a despesas com fornecedores. cujos empenhos foram mamidos inscritos a pedido dos "':;pec
tÍ\'OS gestores. No que tange a 2012. 1'01110 já mencionado no I'rocesso de Contas 2014, destaca-se o 
montante de RS 1.805.288,45 (2012NEOOO799) relativo ao pagamento de precatórios. Esse montan
te representa cerca de 8<)0/0 do valor reinscrito. 
73. Em relação ao e~ercicio de 2013, como também já mencionado no I'rocesso de Con
ta<; 20 14, os valores reinscritos para execução em 2016 de maior materialidade são: RS 817.920.00 
(20I3NE003092) e lU 3.215.602.25 (2013NE003097), que reprcscntam 92% do monlante reinscri
to. Embora a Administração tenha decidido não dar continuidade à eXe(:uçllo do objeto do COlmato 
STJ 10612013. relacionado aos empenhos ci tados. o gestor solicitou a reinscrição do saldo, pois. 
scgundo ele, foram identificadas pendências a serem sanadas com a empresa. 
74. Por fim. quanto ao exen;icio de 2014, o montante de RS 24.161.247,07 refere-sc a 
despesas com Pessoal e Encargos Sociais (2014NEOOOO8: 2014NEOOOO 11: e 201 4NEOO2592) e o 
de RS 12.397.916,60 a despesas tom a.quisiçõcs de equipamentos e eontrataçilo de SClViços de Tec
nologia da Informação (2014NEOOD807; 2014NEOO11 83; 2014NEOO1185; e 2014NEOOI743). O 
primeiro grupo responde por 63% do total rei1l.'lcnlO e o segundo por 32% do total reinscrito. Res
salte·se que no caso das despesas relativas a TI. os contratos encomram·sc enecJT1ldos. mas segundo 
os respectivos gestores, restam pendências a serem sanadas. 

11.1.4. Evolução do Orçamento do ST J 

75, Nos últimos três excrcicios, o orçamento do STJ representou. em média, 3,31% do 
orçmncnto destinado ao Poder Judiciário federal, confonne se pode observar no Quadro 10. a. se
guir. 

Quadro 10_ P.nki .... ~lo doo 6'110' no OrçamulO do Podor J udidárlo r "'en.1 

DoIa l o AU lorizada U)A 
2011 l Ot~ 2015 

6 '110 
Valor ." % ." ,.) tl.~ 

Valor 
tl.~ 

Valor 
~~~ 

Superior Tribu nal 
U)lH8S.6lS,OO ,." 1.111.1$.I .967,OO J,lS 1.301.664.660.00 3,J9 

d~ JUJliça 
Sup .. mo TrIbunal 

SI9.lIO.690..00 1.67 S~. 1 ~6.016,OO 1.61 603.8$S.61'!1.00 1.$1 
r"'tnol 

Con ... lbo Na.lonal 
lJ2.56S 63j,OO ." 219.26l.\\MO ,.~ 18S.16O.1M.OO O.j~ de J u,r • 

Ju" a rNulIt ' .764.040.936,00 2~.9.Il 8.99!I.6H.! 12.00 2.<;.8 I IO.192.6.ro.978.00 16.S5 
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76. Em lemlOS nominais, observa-se crescimento 1105 valores destinados a todos os ór-
gàos. No demonstrativo a seguir, estão apresentados os percentuais de variação da dotação de cada 
órgão em relação ao ano anterior, 

Quadro) I - f'crct,,'ual dt V.ri.çAo do Ol'f'lmonl"o'" RelaçJ"aO " no ",,,,.rIo, 

6'110 

,; 1.011,~I!5 ,635,OO 1,1ll.l5:l,%7,OO 110,72 UC1.66:I,660,OO 114.87 

SI9,$I(l.690.00 ~J~6,036..00 103,53 603.m.61&.OO 101,04 

2J2,~',6II',OO ~ 19,~62,\ I~,OO <).U8 2UJ.60,J,6S,OO IJC.IS 

77, Como pode ser observadn, o orçamento do STJ apresentou um crescimento médio 
anual de 12,63%, No exercício de 2015, a variação do orçamento do Tribunal foi superior 11 varia
ção do orçameoto total do Poder Judiciário, 

21 , "? 

tE 
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78. Conformc Quadro 12, percebe-se que a relação percentual enlTC o valor do orçamen
to do Podt'T Judiciãrio e do STJ e o valor do Produto Interno Bruto - pm tcm aumcntado anualmen
te. Portanto, analisando-se apenas os Indices de variação Mual c a relação eom o PIR pode-se con
cluir que o orçamento do Poder Judidario Federal , em especial o do Tribunal, tem aumentado subs
tancialmentc no decorrer dos anos. Porém, é necessário avaliar essa evolução em comparoção com a 
da inflação no período, de form a a separar o montante associado à rc<!omposiçao dos valores c o 
relativo ao ganho real. Ar.resenta-se, nos demonstrativos a seguir, os orçamentos relacionados a 
dois índices de preços, o ndice Nacional de Preços ao Consumidor - lPCA Amplo, apurado pelo 
Inslituto Brasileiro de Geografia c Estatística· IBGE, e o índice Geral dc Preços - lGP-M, apurado 
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. 

Quodl"O 13 - ["otuçlo do O",omoolo . I"di«. do PreçoS 

Oot .... o Orçam.RI!.I. (LOA) 
IPCA' 

A<umulado A<u mulado 
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Qu~dro 14 - Orçam~n l" Atualizado 1"10 IPCA 

Quadro IS _ Orçlmonl o Al u.llu do 1"10 lGP-;\1 

Dollçlo OrçlmntJ rla (LOA) 

Podor Ju dldirlo r edual S'U 

27.3$4,726.7'17 Jl() 886.662.747,00 

Valo,"" Alul lI .... dOl pdo IG P_M (0110112010 • 01101120 1 5) _ 3"Q46.82·", 

201 S I 38.03$.877.730,'12 I 1,:!l2.876.Hl,81 , ,. .. ,liLlodo • ~ • • , ...,. I.oob- "fO'II" ... 
bitR " .. ~, "" ... brOI CIDAQW 'llhhm"""WH Z """"*"I"'P1l1GI1'YI 

79, I'or meio dos quadros apresenJados, pode-se apurar o ganho real no penodo 20 10 a 
2015, CQnfonne a seguir: 

• IPCA-Amplo - Poder Judiciário Federal - RS 1,125.363.968,51, que r-cpresenla um aumento 
de 3,02% em comparação com a dotação orçamemária do cxercicio de 201 0: STJ - RS 
93,953.656.92, que repr-csen ta um aumento de 7,78% em comparação com a dotação orça
mentária do exerdcio de 20 10. 

• IG1'-M - Poder Judiciário Federal - RS 348,979.377,08, que represema um lIumenlO de 
0,92% em comparação com a dotação orçamentária do exercício de 20]0; STl - RS 
68,788,306,17, que representa um aumento de 5,58% em comparação com a dOlação orça
menlâria do exercido de 2010, 

80, Considerando. que nos tiJtimos cinCQ anos o Podcr Judiciário Federal ampliou o nú
mero de varas. o quadro de scTllidores e o número de funções e cargos comissionados, o quanlilati
vo dc profissionais leT(:eiri~.ados c teve seus CUS105 de manutenção majorados pelo efeito da infla
ção; considerando, ainda, que confonne o Acórdllo TeU 1.29512015 - PlenArio, em 20 14, a despesa 
com pessoal reprcscnlou 75,25% da dotação orçamenuíria do Poder, conSlala-se quc os servidores 
do judiciário fedeml recebem hoje. em lennos reais, menos do que recebiam em 2010. Obviamente, 
os recursos associados à reposição das perdas inflaciom\rias nos salários foram ut ilizados p3l1I fazer 
frente li c.~ pansão e li manutenção dos serviços da j ustiça, Segundo o cilado acórdão, 8S despesas 
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com pcS50aI aumentaram. no pcriodo dc 2010 a 20 14, 19.33% contra uma inOação oficial acumula
da de 34,53%, Ressalte-se que o citado aumento também fez frente ao incremento do quadro efeti
vo, do nümero de funções c cargos em comissão e do nümem de novas aposentadorias c pensões no 
periodo, 
81, Conclui-se que, dcduzindo·se a inflação, o orçamento do J' oder Judiciãrio FcderJ\ em 
2015 era, !lO máximo, 3,02% superior ao do excreício de 2010 e o do STJ. 7,78%, É posslvel quc ao 
se considerar uma séric histórica mais ampla, se configure uma perda reaL De qualquer fonna. dian
te do atual cenário f,,'Conômico, essa situaçao tende a se agravar, acabando por ocasionar perdas reais 
nos próximos exereicios, 

11, 1,5. Análi~e do Relatório de Ges tão 20 15 - Item 3,4 • J)l$em~nho Orçamt'nlário 

82, Os dados apresentados no Relatório de Gestão 2015, relativos ao desempenho o~a
mentmo do Tribunal, foram avaliados pela equipe de audi toria para cumprimento do disposto no § 
8" do artigo 9" da Oedsão Nonnativa TeU n, J47f20[5, Foram identificadas as inconfonnidades 
apresentadas no Quadro 16, a seguir. 

Quadro 16 - tnconrormidades do RG 2015 - htm 3,4 - ~mpenho Orç.mtn"rlo 

Quadro~, n, 26, 

Quadro 6, n. 27, 

Qtladro 10, n, 29_ 

Quadro 13. n, 32. 

, 
~laq"" concodOdo à UO 090026 - ValGr Divulgado RS 94,0$4,t8: 
Val",Colmo RS 94.096,68 , 

2. De.taqu. <oncodido I UG 040001 - Valor I)jvulgado R$ 4.044,47 no 
GND 3: Valor Colmo RS 3,900,00 no GNO 3 c K$ 144,47 no GND 

•• 
3. Dem.quo ~.bido da UG 150040 - V.lor Divulgado RS 1.000,00; 

Valor Correto R$ 0,00 ( ..... de"tquc foi ... ornado ronronnc 
201 51'COOOO 17). 

4. fkl1.quc "",.bido da UG Wl002 _ AçIo 0005 _ OND t - Valor Di
vulgado RS 5'i.838.622,00: Val",Colmo RS 53,761.596,00, 

S. tkstaquc ~ebido da UG 201002 _ Ação 0625 _ OND 1 _ Valor Di· 
, .. Igado RS 8,971.330,00: Valor COlmO RS 5,192,478,00. 

6, Campo ~rvaçlo: TeX1Q Divulgado KT"",t.;", for"", repugados 
para 11 STJ reCllnM par" Ilqwlda<;1/o <k dHJl,os jwdldal:$ I",J da or_ 
tk", de RS 88.599,J /J.OO I" ,/': V.1Gr CO<1'eIO RS 81,743.436.00, 

II'W d. 

" @' 
24 .' 

87 
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Quadro 14, f1.13. 

Quadro 15. fi. 34. 

--, 

mm 1 - Outros Serviços de TerceUm - Pl - De,!,""" Empenb.da 
Valor Divulgad<> RS 137.851.602.33; Valor Correto RS 
138.005.279.5$ (incluldo ))9139 - R$ 153.6n .Z2). 

2. GNO 3 _ Outros Serviços de Tercdro< _ Pl - Despesa liquidada
Valor Divulgado RS 97.219.5&4.08: Valor Com:!O RS 97.114.181.92 
(incluido 339139· RS 114.597.84). 

3. GN O 3 - 0u1JOS Serviços de Terceiros - Pl - Despe ... P"lI" - Valor 
Oi,ulpdo RS 95.850.942,30; Valor Con-e1o RS 95 .965.540.14 (in
c1uldo 339139 _ R$ 114.597.84). 

4. GNO 3 _ Demais Elrmen10S do G",po _ Despesa Empenhada - VIIor 
Divulgado RS 60.899.763.92: Valor COITCIO RS 60.746.0&6.70. 

$. GNO 3 _ Demais Elemen10S do Grupo _ Despesa Liquidada - V. lor 
Divulgado RS 56.429.510.06; Valor Con"<'10 R$ $6:314:911.22. 

6. GN D ) - Demais ElemenTOS do Grupo - DcsPfU Paga - Valor Di· 
VIIlgado RS 56.284.036.79: ValorCon-em RS 56.169.438.95. 

, 
Açlo 4236 -
Valor CorreIo RS 

Divulgado RS &.749.409.00; 
(ÍllClui RS 3. 143.120.00 - G:-IO 4 

83. Observou-se. ainda, a ausência de justificativas para variações imponantes, C(Instlltll
das quando comparada a execução do orçamento 2015 com a cxecução do orçamento de 20 14. Co
mo exemplo citll·se: a baixa execução dos Restos a Pagar Não Processados inscri tos em 20 14. o 
aumento da exc<:ução nas modalidades inexigibilidade (201 4 - RS 9.927.612,02; 2015 - R$ 
13.786.253,19), suprimento de rundos (20 14 - RS 48.277,44; 2015 - RS 1G4.481,iO) e diárias 
(201 4 - RS 197.742,70; 2015 - RS 2.790:322,01). 
84. Outrns situações, nas quais não são apresentadas juslificativas suficientes ou adt'qua-
das ã situação em anál ise,já foram citadas nos tópicos anteriores. 
85. Por fi m, resta mencionur quo:: nos quadros relativos à execução das açÕt:s orçamcntá
rias, não solicitados pelo Teu. mas inseridos IX'la unidade técnica para pennitir uma análisc mais 
acurada da gestão orçamentária. nlio foi inclulda nota explicativa dc romla a esclareccr o leitor 
quanlO à C(Imposição do campo ·'dolaçoo olt/Ulizado·'. Esse campo inc luiu os créditos suplementa
res e não incluiu os destaques e provisões concedidas c os destaques reecbidos. 
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11,2. Análise do Iksempenho da Atividade Judicante 

86, A presente anãlise foi realizada lomdo por base os dados e infonnaçõel; obtidos no 
Iloletím Estatístico do STJ. !lOS relatórios de ativid3des das unidades que atuam na ma fim e em 
outras fontes consideradas confiãvcis pela equipe de auditoria, Foram utilizados, subsidiariamente. 
alguns indicadores relacionados 11 iniciativllS estratégicas que objctivavam a melhoria da prestação 
jurisdicional. Ao longo destc tópico serão apresentandas algumas dcssas ações e os resultados al
cançados pelo STJ no exercício de 2015, 
87, No ano de 2015, foi publicada a Lei n. 13.105, de 161312015, que instituiu o !lOVO 
Código dc Processo CÍ\'il - CPC e. no exercício de 2016. a Lei n, 13.256, de 412120 16. que dispõe 
sobre o pmccsso c o julgamento do rceurso extraordinãrio e do recurso espa:iaL 1'1lrte dos dispositi· 
vos inseridos nos mencionados normativos legais tem efeito direto no fWlcionamenlo desta Corte. 
demandando ajustes imediatos no regimento interno do STJ. 
88, Com foco nas modificações trazidas pelo 00\'0 CPC, foi instituída, pela Portaria 
STJfGP n, 258, de Il f6l2015, uma comissão temporãria de minislTOs eom o objetivo de analisar os 
principais impactos da nova realidade nas TOti11lls de trabalho do STJ, Os ~ultlldos. provenientes 
dos levantamentos efetu3dos. tomaram possível a previsão de ml.'Canismos que eontemplassem as 
novas demandas decorrentes das modificaçõcs no Código. objetivando a celeridade do t!'-.imite pm
eessuaL 
89, O bom desempenho judicante do STJ no exereíeio, que será demonstrado nos tópicos 
seguintes, foi alcançado por meio de diver.;as açõcs de gestão, algumas totalmente implementadas e 
oulrolS ainda em curso. As açõcs mais significnlivas serão comentadas neste relatório. 
90, !)estaea·se. neste exercício, pela importância no aprimortlmomto da prestação jurisdi· 
ciolUlI no que se refere li apreciação sumária dos óbices, as atividades do Núcleo de Repercussão 
Geral e Recursos Repetitivos - NURER, vinculado diretamente 11 presidência do STJ. O NURER 
atua assessorando o presidente no que tange às de<: isôes c despachos nos feitos de competência re
gimental e naqueles ainda não distribuídos, bem como efetuando o gerenciamento dos recursos re
petitivos, 
91. Dada a sua relevância, importante se faz traçar um breve hi5lórieo da atUJIÇão da uni· 
dade: 

• 

• 

• 

Inicialmente denominado Núcleo de Agravos da Presidência· NAPRE, tinha por eompelên· 
eia a análise de admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra li inadmissão do 
recurso especial, cabíl'el áquela époo::a, Posteriormente. com a Lei n, 12.322, de 9/912010, 
que alterou dispositi\'os do antigo CPC, esse mesmo agravo de instrumento foi transformado 
em agravo nos próprios autos, 
Em 2010, com a rcestruturaç1lo das unidades do Tribunal, passou a ser denominado Núcleo 
de Procedimentos Especiais da Presidência - NUPRE, sendo responsável pela análise dos 
recursos especiais cuja matéri a jã ha,~a sido afetada ao rito do artigo S43·C do antigo CPC, 
que trata do processamento dos recursos com fundamento em idêntica questão de direito, os 
recursos repetitivos, sem prejulzo à análise dos pressupostos objetivos, 
Com a publicação da Resolução CNJ 0, 160, de 19f10f2012. que dispõe sobre a orgaIlÍ7.ação , U 
do Núe](,o de Repercussão Geral e Re<:ursos Repetitivos nas estruturas administrativas dos @' 
tribunais, o NUI'RE passou a ser denominado Núcleo de Repereussão Geral e Recursos Re· ~ 

~/ 
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pctitivos - NURER, Entre as mudanças iotroduzidas, a unidade passou a tcr como atribuição 
a uniformização, em âmbito nacional, do gerenciamento dos procedimentos relacionados !o 
sistemática dos recursos repetitivos, conforme disposto no artigo 2° daquela resolução, rara 
tanto. for.un criados uma séric de controles e procedimentos dc monitoramento, destacando
se, enlre eles, a elabomçilo de relatórios quantitativos dos recUI'S()S sobrestados no STJ. o le
vantamento de informações sobre a publicação dos acórdlIos dos recursos pam.digmas, a de
finição de procedimentos que objetivam gamntir o encaminhamento dos processos sobresta
dos ao órgão julgador cQmpctente, bem como o monitoramento dQS recul'S()S dirigidos ao 
STJ, a fim de identificar controvél'$ias c subsidiar a seleção, pelo órgão competente, de um 
ou mais recursos rcprescnlativos da controvérsia, 

• Em março de 2015, a unidade também passou a analisar a viabilidade do agravo em recul'S() 
csJX.·.::ial mediante a admissibilidade ootejada desses m:UI'S()S, oom eventual aplieação do c
nunciado da Súmula 182 do STJ, 

92. O NURER atua em harmonia e pmaJelamentc às St'Crelarias Judiciária - s10 e dos 
Órgãos Julgadores - SOJ. Os processos direcionados ao Núcloo são triados na SJD em treS nívcis: o 
dos pressupostos recursais cxmnsecos; o da admissibilidade cotejada, quando se trata de agravo em 
recurso especial; e o da análise da matéria repeti ti l'a, com o apontamento de leses afetadas c recur
sos paradigmas, um avanço significativo na eeleri dad~ do trâmite desses instruml'fltos, 
93, Está atribuido ao NURER o gerenciamentQ do Projeto Estratégico ARESP (Agravo 
em Recurso ESpet:ial - AREsp), considerado por esta equipe de audi toria um dos mais importantes 
em CIIJ'SQ nn Tribunal, atualmente em fase de conelw;ilo, restando a implementação de relatórios no 
Sistcma Justiça c u mensumção de indicadOTe$, A execução do proj~to foi motivada pela ausência 
de gestão efetiva sobre essa elasse processual, que ocasionava a distribuição aos ministros de pro
ecssos manifestamente inadmissíl'eis ou de processos que não tivessem utacado todos os fundamen
tos de admissão do Recurso Especial (ar1, 544, § 4°, Inciso I, do antigo CPC), Com a implantação 
do projeto, passou a scr possÍ\'el identificar, de forma automati7.ada, esses problemas. registrando-os 
à Presidcncia. sendo somente distribuldos os processos que cumprem os requisitos de admissibili
dade, 
94, A detttção precoce dessas falhas acarretou a otimização do esforço da força de tra
balho das unidades. sobretudo nos gabillCtcs, bem como maior agilidade dc processamento, Com a 
triagem alllomatizada, em 2015. el'itou-sc li distribuição aos gabinetes de 32% dos processos rece
bidos, Sem o mencionado controle, esses processos seguiriam para a arnIlise dos gabinetcs e só en
t1l0 teriam sua tramitação interrompida, Além disso, eonfonne apurado por meio do indicador de 
"Agilidade no 1ulgamento", hou\·e significativo ganho de agilidade processual (a meta estipulada de 
62% foi superada, CQIIl um resultado de 69,54%), assim como redução em 18% no númcro de pro
cessos distruídos, em relação ao nUmero apurado em 2014, 
95. Vale destacar que os custos para a implementação do projeto já estavam contempla-
dos nas despesas de custeio e de pessoal do STJ. 
96. Rcgistre-se que o I'rojeto ARES!' deu origem ao Projeto Triagem PlU'lIJT1etrizada com 
Automação de Minutas, inscrito na edição de 2016 do Pr;:mio Innov3J'e, cujo objcti\'O é o reconbe
eimento e a disseminação de práticas transformadoras que se dt'SCn\'olvcm no interior do Sistema de 
Justiça do Hrasil , independentemente de alterações legislativas, 
97, Em Outra frente, mas também de suma importância para a mclbor qualificação dos 
serviços pre~1ados pela área fim, foi insti lufdo o Gabinete Escola, por meio da Instrução Normativa 
STJlGP n, 18, de 1711212015, que objetiva proporeionar aos scrvidon.'S formação tcórica e prática 
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para atuação em gabinete de ministro, O Gabinete Escola é um pro.:rama vinculado ao NURER e às 
Coordenadorias de Triagem e Autuação de Processos Recursais· CT Ar e de Allãlise e Classifica· 
ção de Temas Juridicos c Distribuição dc Feitos - CT1U, ambas integrantes da Secretaria Judiciãria. 
Todos os servidores ingressos no STJ e com formação juridica passarão pelo programa, asseguran· 
do·se, assim, n qualificação dos servidorL'$ e o aprimoramento do d=penho da atividade judiean· 

" 98, O STJ também tem implemenllldo novas metodologias de traballlo para reduzir o 
"tempo médio entre a afetação e a publicação do acórdão", indicador alinhado à MeIa 7 do CNJ que 
orienta priOri1.ar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos, cuja 
meta é de 90 dias a ser atingida em 2020, Destaca·se: que entre fevereiro a dezcmbro de 2015. o 
tempo médio alcançado foi de 248 dias contra os 330 dias obtidos no mesmo periodo em 2014, A· 
pesar da meta estipulada (180 dias) não Icr sido atillgida, a queda no número de dias (82 dias) de· 
monstra a melhoria do desempenho do STJ. O indicador está ligado ao Objetivo Estratégico ''Tratar 
demandas repetitivas e de grandes li tigantes" . 
99. Outro resultado das açôes implementadas pelo STJ foi o Tl,'Cebirncnto. em nO\'c:mbro 
de 2015. do Selo Justiça em Números, categoria Diamante, concedido pelo CNJ aos tribuTUlis que 
invcstem TUI excelência da gc:stAo da informação. Para a eoneessão desse selo, a extração de dados 
analíticos deve ocorrer por meio de sistemas padroni7Mos cm eonfonnidade com as regras das Ta· 
belas Processuais Unificadas, ~stipuladas pela Resolução CNJ n. 46, de 18/1212007. 
100. Apresenta·sc, a seguir. projt10S estratégicos concluídos, cuja implementação influen· 
ciou. de fonna direta ou indireta, os resultados alcançados. 

• Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI): 
Foram implementadas as operações previstas no Modelo Nacional de Interoperabilidade, 
instituldo pela Resolução Conjunta CNJ/CNMr n. 3, de 161412013, que propiciam a plena 
interoperabilidade entre os sistemas do Poder Judiciário. do Ministério Público e das demai~ 
instituiçõcs e órgãos componentes do Sistema de Justiça. No STJ, já era utilizado o sistema 
Gestão de Peças ElelrÕnicas (GI'E) - iSTl, de envio c recebimento de processos judiciais, 
instalado nos 32 tribunais do país. Até então, esse sistema era responsável pelo tráfego de 
aproximadarnCTlte 80"10 dos processos. Optou-se por adcquâ·lo li estrutura de dados proposta 
pelo MN1. Desde setembro de 2013, o STl já baixou mais de 60.000 processos uti1i7)!ndo o 
MNI c, desde março de 2015.já recebeu mais de 6.000 proccssos e 49,000 petições via MNI 
(até 15/1212015). 

• Intimaçôes Eletrônicas: 
Foi aperfeiçoada a fonna de intimação dos entes pÍlblicos efetuadas pelo STJ, passando·se 11 
mili7)!r tecnologia eletrônica de transmissão de dados. Nesse: sentido, o padrão implantado 
pelo MNl foi de fundamental imponâneia para esse projeto, garantindo a agilidade na co· 
municrn;ão dos atos processuais, li redução de custos administrativos e a eliminação de di· 
versas rotinas de trabalho que foram abarcadas pela oova rerramcnta. Disponi bi li zado no 
Ponal do STl, o Sistema de Intimação Eletrônica de órgãos públicos, principal resultado do 
projeto, pernlite que representantes de órgãos públicos sejam intimados eletronicamente e 
possam visuali7.ar a íntegra do processo, o que evita os custos das intimações presenciaill. 
Até o dia 1511212015, mais de 49.000 intimações já haviam sido realizadas utilizando o no
vo pon al, 

101. Encontram-se em andamento os seguintes projetos, relacionados a melhoria de pro· 
cedimentos associados li atividade judicante do ST): 
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• Gestão de Processos Múltiplos: 
Iniciado em novembro de 201 4, tendo sido enlregue um módulo infonnatiUlllo, que penni te 
aulomaçllo integral do controle dos dados referentes aos processos sobrestados no STJ em 
virtude da Repercussão Geral e dos Rccursos Repetitivos, Para sua eonclusão, resta a emis
são de relatórios, O projeto surgiu da necessidade de padronizar os procedimentos adminis
trativos e jurisdicionais relacionados a processos submetidos ao rito dos artigos 543-B (re
percussão gel1ll) e S43-C (recursos repetitivos) do antigo CPc, O objetivo foi alcançado por 
meio da unifomização de processos de trabalho, da i ntegra~lio de infonnaçõcs e da imple_ 
menmçàl) de sistemas infomlatizados, que possibilitaram a gestão dos "temas" e processos 
submetidos ao rito dos artigos supraci1lldos, A oova funcionalidade substilUiu procedimentos 
manuais de atualização de planilhas Exeel c de dados gerenciais. referentes aos processos 
múltiplos, que demandavam esforços operacionais adicionais e retrabalho. Como principal 
emrcga, temos a disponibiJu.ação das infonn<lÇÕes na página do STJ, com atualizaçõcs on 
fillc, 

• E- r ET versão 3 ~ Peticionamento Eletrônico: 
Em 2009, foi desenvolvida a apl icação r:.-STJ para pemlitir o envio e o acompanhamento de 
petições eletrônicas no STJ. Em 2010. foi adicionailo 110 projeto o módulo de visualização 
de processos eletrônicos, AtWllmente. há três módulos principais: Autenticação, I'etiçõcs E
letrônicas e Visualizaçilo de Processos, A partir da Resolução STJ n, 14, de 28/612013, que 
regulamentou o processo elctrônico no Tribun~l , o pt1icionamenlO eletrónioo passou a ser 
obrigatório no STl, Constatou-se, no entanto, que os dados registrados no peticionamento 
eletrônico de inicial não são plenamente aproveitados no Sistema Justiça p<lra as atividades 
de processamento do feito, o que pcarreta um grende número dc operações manunis. Além 
disso. constatou-se a necessidade de simplificar as configurações exigidas IIOS equipamentos 
dos usuários finais e de promover alUlllizações tecoológicas decorrentes dos novos padrões 
estabelecidos para a internet, que aumentassem a capacidade de e\'olução da aplicação. Com 
a tOlal implantação do projeto, parte das etapas de processamento das pelições iniciais será 
automatizada, bem como será posslvel a importação dos dados, alimentados pelos p<:ticio
nantcs, e a indexação automática dos processos, 

• Importação de Me1lldados dos Tribunais de Origem: 
A implementação do projeto objetiva pennitir a carga automática de dados de processos ju
diciais dos tribunais de origem. Com essa iniciativa, a atividade de autuação processual scni 
reali7.ada com maior agilidade e eficiência. disponibi!izando a mão de obra, atualmente vin
culada à atividade. para a cxecução de tarefas de maior complexidade. Os testes já foram i
niciados com a troca de dados entre o STJ c os Tribunais de Justiça do Rio Grunde do Sul, 
Minas Gerais, Santa Catarina. Distrito Federal e Territórios, São Paulo, Parllm\, Rio de Ja
neiro, MaIO Grosso do Sul e remambuco, bem como com o Tribunal Regional Federal da 3" 
Região, 

• Modcmi7.açllo dos TrAmi tes ProceMuais nos Órgãos Julgadores: 
Em Janeiro de 2015, foram iniciadas as atividades voltadas à ef~tivação do projeto. Atual
mente , o projeto encontra-se na fase de análise de viabilidade técnica, A finalidade é promo
ver a celeridade c a eficiência processual por meio da otimi7.ação e racionalizaçllo das tare-
fas desenvolvidas pelos ó rgãos julgadores e por meio da modemi:r.açllo dos serviços c pro- tit' 
cedimentos cartorários, seja nos julgamentos monocráticos ou por colegiado, Destaca-sc o 
papel da SOJ. que atua, após a d istribuição processual, em todas as fases do j ulgamento, fi,'9J' 

" . 

6 
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Embora o pnxesso eletrônico lenha sido implantado no STJ em 2008, parte dos trabalhos 
desempenhados na SOl ainda seguem a rotina dos ~cSS()s flsicos, fazendo-se nt:<:cssária, 
portanto, a rcadequação dos processos de trabalho com vistas ao aprimoramento do trâmite 
processual. Além da melhoria das rotinas de mbalho e, consequen!emente, melhor aprovei
t3mCn!0 dos recursos humanos disponíveis, a implementação do projeto resultar .. cm maior 
agilidade na emissilo de ccrtidõcs de julgamento, com o apro\'eitamento de dados para a sua 
conf~'Çção no ambiente do sistema Justiça, e na publicação de acórdãos, que passará a ocor
rer imediatamente após as sessôcs de julgamento. Além disso. a implantação das tecnologias 
previstas no projcto possibilitare que unidades distintas pratiquem simultameamente atos 
processuais. Registre-se que o desenvolvimento do projeto cnoontrou dificuldades relacio
nadas a limitação de recursos humanos na área dc desenvolvimento técnioo, ocasionadas pe
las nO\'llS demandas rebcionadas à entrada em vigor do novo CPC. 

• Alinhamento Estratégico 201 5-2020: 
Regulamentado no STJ pela Instruçlo NonnalivalGDG n. 6, de 19/412016. tem por objetivo 
o desdobramento do Plano Eslratégico do STJ . a partir do entendimento dos objetivos e in
dicadores estratégicos, para cada uma de suas unidades. DcsSll fomla, as unidadLo;; poderão 
visuali7.ar. mais dararnenle, sua contribuição para a execução da estr .. llêgia do Tribunal, ori
entando o estabelecimento de objetivos, indicador.:s e iniciativas sctoriais alinhadas com o 
l'lano Estratégico. Embora sua regulamenlação tenba ocorrido em 2016, iniciativas de ali· 
nhamento já permeavam o planejamento estratégico do STJ desde 2004, quando foi adotada 
a metodologia l3alanced Scorccard - I3SC. O projeto encontra-sc em sua segunda fase, da 
qual participam a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STl, Secretaria 
de Documentação - SED c Secretaria de Serviços Integrados de Satide - SIS. Na primeiro fa
se foram consideradas alinhadas a Secretaria de Jurisprudência - SIR. Secretaria Judiciária
S1O, Secretaria de Admin i,tração _ SAD, Secretaria de Gcstlio de Pessoas - SGP e Assesso
ria de ModcmilllÇão e Gestão Estratégica - AMG. 

102. Desde a instalação do Tribunal, já foram realizados cerca de 5,4 milhões de julga
mentos sobre variados ternas, tais como questõcs de família, direito do consumidor. meio ambiente, 
satide e previdência, cujas decisões emanadas noneiarn os rumos do direito infrdConstitucionaL 
103. A representatividade do STJ como órgão do Poder Judiciário pode ser observada.. 
ainda, em suas relações institucionais. Em 2015, no âmbito internacional , a participação de minis
tros e servidores em dezesseis missões, resultou na assinatura de protocolos de cooperação e na e
xecução de projetos em parceria com instituiçiksjudiciárias de outros países. 

11.2.1. EvoluçAo dos T râ mites Processuais 

1()4. Para a verificação do desempenho da atividade judicante, silo obtidos (ndiccs dos 
trâmites processuais, cujos conceitos acham-se ordenados li<) quadro a seguir. 
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Quadro 17 - Conooltor Rolali,·os lo • • 'ases do TrI .. il~ Proxu.sual 

Trlmll~ Proc:as~.l Cono.llo 

PNCnso prolocolado e da.sificad<>, seja de compol.!ncia originaria 

Rt«bido. Classifocodo 
(ingrnsados dimamente ... Cone), $O!ja recursal (em gra~ de re-
curso de: Oo.Itros I1'ibu""i.~ cOIlrO)l"lm' O disposlO no an. 105 da 
Conslituiçlio "edml. 

Dlstrlbuldo 
Processo que, após recebido. c1assifkad<>, ~ deslinado lOS gabiM-
tos dos minimus para rel.lona. 

Jul~.do "oito 'I"" St acha com a Stn'on,a prolatada, 

.. 
Clasocs rec...sais <ncamiMadas direwneme 10 m'nlllro retalGr 

Embal"JM Ded ... t6r1oo. ~ redigiu o aeórdilo embargado ou q"" prolatou a d«is!o im-
Ag ... ·o R'1:imtnla l pugnada. coororme 85 disposições contida!! nos ans. 13 e 75 do 

RISTJ. 

105. O desempenho do órgão no que tange ao trâmi te processual. no quinquênio 2011 -
2015, quantO aos quantitativos e à variação anual foi o seguinle: 

r.u .. d.io " 

T rimll. 
P~u. 1 

• 
) Recebidos 

) Distribui 
e R~gis 

" .. ,,' 
. C) Julga 
os, excet 
~_AgJaVOS 

Ojlimcnlllis 
os Embar 

" D«C= 
órios 

" Julga 
~ R.1ati 

" ~ ...... 
p-:lantMos 

A '" 

QUld ro 18 - ["oluçlo dos Qu.otit.ti'· ... d. I'roc ...... por F • .., do Trfn,ite P rocessuo l 
(Qu l"q u!aio 2011-:(15) 

2011 lO l2 lO13 2014 2015 

Varlaç_o Vl rllçAo V ...... çlo 
Q~ ... tldad. ua"tldad i-c~"'~l uuUdad ;~~l uanlidad I~l p uantkbde 

C'l f') C WA ,C) (O) '" (%)' (%)' (% )' 

304.2N 262.567 ·13.69% 299.820 14,1 9% 325.155 8,611% 327.84 1 

290.901 289.S2~ -0,47% 109.677 6,96% 314.3 16 <."" 332.905 

248.237 287.293 15.73% 274.465 4.47% 306.49\ 11.67% JS8.81l 

68.868 8U25 22.44% 80.378 ..... 6&% 83.561 3.96% 102.677 

IriAçl 

I~~ual 
' "" ,%) 

0,61 % 

5,91% 

17.07% 

22,88% 
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79.993 a5.720 7. IW. 81.525 -4.89% 82.527 1.23% 94.581 14.61% 
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106. Como se pode verificar por rn.;,io do Quadro 18. em 2015 o quantilati,·o de processos 
recebidos Ilumenlou em 0,61% em relação a 201 4. No mesmo semido, conSlalou-se o acréscimo no 
numero dc processos julgados (C.I), representando uma variação dc 17.07% em relação ao ano an
umor, superando o quamitalivo dos recebimenlOS, sendo esse o melhor desempenho dos últimos 
cmcoanos. 
107. Cumpre ressaltar que a atividade de distribuição apresenlou um aumenlO de 5,91% 
em relaçllo àperfvrmam;e em 2014. O quami tativo de 332.905 processos di~uibuídos em 2015, o 
maior dos úhimos cinco anos, superou o nlimcro de recebimcnlos. como se pode verificar na rela
ção j ulgados/recebidos fdistribuidos apresentada no Gr.I!ico 3. Esse número seria com cerrew maior 
caso as ações relativas à análise precoce dos feitos, mencionadas na inlrodução deste tópico, não 
houvessem sido implementadas. 
108. Destaca-se, ainda, o awnento em relação a 2014 do Total de Julgados e dos Acórdãos 
Publicados. 
109. A seguir, serão apresentados graficamente os resultados obtidos no quinquênio, seno 
do posslvel visualil.ur a evolução do quantita,ivo dos processos recebidos, dos distribuldos c dos 
julgados no período de 2011 a 2015. Observa-se o bom desempenho no pcriodo cm relação ao pel'
ccntual de distribuidos, cujo quantitativo manteve-se em crescimento. 
110. Da mesma foona, observa-se a manulCl1ção da nscensão do gráfico em relação ao 
recebidos ejulgados. 
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! ! I $ Outra forma de demonstrar essa evolução é a apresentação pertentual dos I'Csultados 
da rela<;ão entre as principais ações j urisdicionais, com base nos quanti tativos de processos envolvi
dos. 

Q uadro 19 _ R. toç!l« . Rlu ProUUO$ R ... bldos. I>ISlribuldol • JlIlgadOl • 
Anos lOll a20 15 

RelaçJo 1011 20 12 !OIJ 10 1 ~ 

Julgado$' lR=bitk.s 81.60% 109,42"'-;' 91.54% 94.06% 

J .. 19ados' fDi.uibuldos 85,33% 99.23% 8U3% 97.51% 

o;, tributdoslRo:cebidos 95,62% 110.27% 103,29% 96.46% 

ACÓfdlos J>ubli<ados Julga· 116, 15% 10 1.65% 10 1.43% 98.76% .... 
R. ... bidos mmos Julgados ' 55.987 -!4.726 25.355 19.364 

l>ismbuHlos mmoo Julgados' 4l.664 2.23 1 35.112 1.825 

F ...... IW_Fmo_dc><_"' 2011 .;>Q1S 

• J ......... .,.''''idoo'''~L.~ 

• • JoIpIoo "'-'>'OI _ Ed<! ... pt." 

20 15 

109,4'% 

107.78% 

1(lI.So(% 

92,12% 

-)0.972 

.25 .908 
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112. Os dados expostos demonstram que, em 2015 o Tribunal, embora não tendo conse, 
guido super.u alguns resultados alcançados em excn:ícios anteriores, obteve uma performonce posi
tiva se considerados os números absolutos. I-louve um crescimento real nos índices referentes a pro
cessos recebidos, distribuídos c registrados, total de julgados c acórdãos publicados. conforme de· 
monstrlldo no Quadro 19_ 
113. Ressalta-se, ainda. quc a causa para li queda no percentual de processos recebidos c, 
consequentcmenlc, de distribuldos, foi o encerramento abropto, em 11/1 ]12015, da ]NFQV]A-JUD, 
cOlltrato administrativo celebrado e gerido pelo Conselho Naeional de Justiça - CNJ firmado com a 
BrasilTelecom. O objelO do certame era a prestação de serviÇO de transmissão de dados entre os 
Tribunais de todo o país. Com o encerramento do contrato. o Tribunal deixou de receber processos 
eletrônicos dos 27 estados e do DF, fazendo com que a média de procL'SSOS recebidos por dia caisse 
de ! .540 para 336 processos. Conforme dados da Secretaria Judieiá.ria, quando a conexão foi rces
tabcledda ainda em 2015. o estoque de processos \'oltou a Cre5l;cr, havendo previsão de aumento 
do nllmero para 2016. 
114. O próximo gráfico apresenta a evolução do eSloque de processos pendenles de jul-
gamcmo acumulados no periado de 2011 a 2015. 
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115. Observa-se que, mesmo com todas as aç~s empregadas na busca da melhoria da 
prestação jurisdicional. seja por meio de aperfeiçoamentos da legislação ou de adequaçõcs nos pro
cedimentos, o estoque de processos pcnnanccc crescendo desde 2010. Contudo, há de se ressaltar 
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essa relação vinha $C mantendo maior que um desde 2011 , no cnlanto, em 2015. isso nilo ocorreu. 
Vale ressaltar. que em termos quantitati\'os os Acórdilos Publicados pi..'Il1W1ecem em ascensão. 
119. Uma vez que apenas os processos julgados em sessllo geram acórdãos, as publica
ções n.:fcI'Cmes às dedsõcs monocráticas não entram no cõmputo. Em virtude disso, nlio se pode 
comparar o total dc acórdãos publicados com o t01llJ dcjulgados. 
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120. J:)(:S1llça·se. 1IImbém, o cresccme número de petições protocol izadas no Tribuna!, 
como pode ser visualizado no Gráfico 6. Os quantitativos registrados representam uma média. no 
último quinquênio, de 460.421 peliçõcs anuais, sendo que. de 2014 para 2015, houvc um acréscimo 
de 94.935 petições, sete vczes mais que o acréseimo ocorrido entre os anos de 2013 c 2014 (12.6 15 
petições), conforme quadro a seguir: 
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121. Por fim , é imponante lembrar que o STJ adota como ferramenta de gestão, entre ou
Iras, o cálculo de indicadores estralégicos (resullados apresentados no Rclm6rio de Gestão 2015 -
ns. 40 a 64), Por meio deles é possível observar os esforços empreendidos no que tange ao alcance 
dos objeti,'os eslT1ltégicos do órgão. 
122. I'or meio dos resultados dcrnonSlrados na análise realizada neste tópico, concluiu-se 
que o STJ tem mantido exedeOle palamar de desempenho. 
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m - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES INSTITUÍDOS PARA A 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO 

123, A an!llisc dos indicadores instituídos para a avalinçllo dos resultados da gestão foi 
reali:....ada tendo por base as Metas Nacionais c Especificas do Poder Judiciário para o ano de 2015, 
Subsidiariamente, foram util izados os resultados apresentados no Relatório Estatístico 2015 e 00 

Relatório de Gest!lo 2015, Foram analisadas as cinco metas nacionais e a.~ duas metas t'Spccifieas 
aplicadas ao STJ. listadas a seguir, 

Melas Nacionais 
• Meia I: "Julgar mais proc~sÇQS que os distribuidos" r Julgar quanlidade maio. de 
proc~ssos de conhecimento do que os distribuídos no ano co=nte. Pretenderge inibir 
a fommção de 1lQVOS estoques de processos, tendo como referencial os quantitativos 
do ano em curso. 
• Meta 2: "Julgar processos mais antigos" r Identificar ejulgar. até 3111212015, pelo 
menos, no Superior Tribunal de Justiça, 99".4 dos processos distribuídos até 
31112/2010 e 90% dos distribuídos em 2011 . Busca-se reduzir estoques j!l ronnados, 
pelo julgamento de processos di stribuldos há longo tem po. 
• Meta 4: "Priorizar o julgamento dos processos relativos à eoTTUpção e à improbi
dade administraliva" - Voltada a dar eeJcridade à tramitação desse tipo especifico de 
lIÇão, rencti ndo a perct:pçào, por pane do Poder Judiciário, de que 11 sociedlldc espera 
uma resposta tempestiva nos processos que visam à persecução das condutllS viola
doras dos priocípios da Administração Pública, dos deveres de probidade e da coisa 
pública A meta imp6c percentual maior às ações mais wltigasr 
Parte I: Identificar c julgar, llté 3111212015. 9O'Yo das ações de improbidade adminis
trativa e das ações penais relacionadas a crimes eonLr3 a Admin istraçllo Pública, di s
tribuídas até 3111212012; 
" arte 2: Idcntiticar e julgar, até 3111212015, 60"10 das ações de improbidade adminis
trativa e das ações penais reloeionadas a crimes contra a Administração Pública. dis
tribuldllS em 2013. 
• Meta 6 - "Priorizar o julgamento das ações coletivas" - Idemifiear, a partir de 
2015. os !"C(:u!"Ws oriundos de açõcs eo\ctillllS e priorizar o seu julgamento_ Ao prio
rizar ações coletivas, há retomo mais rápido a um maior número de pessoas. raciona
lização e economia processual. Além disso. o processo coletivo contribui para uma 
maior confiança 1\a atuação do Jud iciário, uma vez que evita d<x:isões conflitantes 
sobre controvérsias semelhantes, 
• Meta 7 - ""'riorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos !"Ceutr 
50S repetiti\'os" - Reduzir o tempo médio da afetaçâo ã publicação do acórdão dos 
recursos repetitivos plltll 180 dias. Seguindo raciocínio semelhante ao da Meta 6, 
bUSCll-se reduzir o tempo de trnmitação desses proccssos, concreti7.ando os principios 
da eelcridade na trnmitação dos autos. da isonomia de tratamento às part~s processu
ais e da segurançajuridicar haja vista O reflexo do julgamento das leses idênticas. Ao 
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ser julgada uma tese afet~da. os repetitivos que aguardavam ~'1ll ilL~tàncias inferiores 
terão um indicativo de solução, sem a net:essidade da subida it instância superior. 

Melas l:sptcíficas 
• "Reduzir para 51% a taxa de congestionamento, em 2015": 
• "Aumentar para 62% o percentual de processos baixados em menos de ano. em 
20W. 
Ambas as metas buscam redu:ár o congestionamento e dar celeridade às baixas. 

124. Como já mencionado 00 Processo de Contas 201 4, a Resolução CNJ n. 70 de 
181312009, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégiea no âmbito do Podcr Judiciário, 
determinou, por meio do seu art. 6·, a instituição de indicadores de resultados. metas. projetos e 
ações de âmbito nacional , comuns a todos os tribunais. Em virtude do normalivo. li partir de 2009. 
durante li reali7.açilo dos Encontros Nacionais do Judiciário, passaram a ser definidas metas anuais 
de desempenho para o Poder, Inicialmente chamadas de metas de nivelamento, tinham por objetivo 
reduzir o estoque de processos, organizar o trabalho nas varolS, informatizar os procedimentos e 
proporcionar maior transparêocia da geslão. Após alguns anos, por meio da definiçao de metas es
pecificas, passaram a ser estimuladas ações voltadas à responsabilidade social, à priorização do jul· 
gamcnto dc ações de improbidade administrativa. penais relacion.adas a crimes contra a administra
ção pública e coletivas, li priorização do julgamcnto de processos dos maiores litigantes e dos recur· 
sos repetilivos, ao fortalecimento da estrutura de controle interno dos tribunais e ao desenvolvimen
to de sistemas efetivos de licitação e contratos. 
125. Em 2014, as Metas Nacionais do Poder Jud iciário passaram a ser acompanhadas de 
Metas Especificas. aplicáveis a de1erminados segmentos da Justiça. No mesmo ano, foram aprova
dos os Macrodesafios do Poder Judiciário para o periodo 2015-2020, dentre os quais se dcstacam 
~efetividade na prestação jurisdicional", "cc!eridadc e produtividade na prestação j urisdiciona l ~, 

"combate A eorrupção e à improbidade adminislrnliva" e "gestão das demandas repetilivllS c dos 
grandes litigantes". Ressalte-se que. a partir daque le ano. decidiu-sc acompanhar somente as metas 
estipuladas a cada ano, uma vez quc essas passaram a englobar as metas dos anos al1leriores eventu
almente MO cumpridas. 
126. As metas nacionais e especificas para o ano de 20 15 foram aprovadas no VIIl Encon.
tro Nacional do Judiciário, em Florianópolis/SC, oportunidade em que foram debalidos temas vol
tados à modemil'.açlio do Judiciário, ao aperfeiçoamento da gestão dos tribunais e A melhoria da 
prestação jurisdicional, em consonância com os Macrodesafios do Poder Judiciário para o periodo 
2015-2020. 
127, Nfto há dúvidas de que 11 impll\lltação pelo CNJ de uma polltica de metas par,! o Po
der Judiciário foi um grande passo para permitir a quantificação e a avaliação do desempenho dos 
tribunais c, cOI1S<.'quentemente, o aperfe içoamento da gestao. As melas nacionais evidenciam a per
formunce de cada corte de julgamenlo e tomam públicos os resultados alcançados, contribuirKIo 
para li tran.sparência e o lICCOllnlllbl/ily, É o Judiciário preslando contas à sociedade das atividades 
desenvolvidas c dos resultados obtidos pelo segmento. Além disso, a importância da mediçllo de 
deStmlpenho organizacional como ferramenta de gestão é indiscutível. fornecendo as informações 
necessárias para a correção de rumos. 
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128, Como se verifica, por meio das Metas Nacionais. priori~.a-se o combate à manuten' 
ção de estoques, instando os tribunais a impedirem a formação de estoques novos, a acelerarem a 
baixa dc estoques antigos e a dar tralamentO prioritário a ações com reflexos significativos na dimi
nuição desses estoques, AI1!m disso, as metas estabelecidas alinham-se aos anseios da sociedade, no 
que se rt'fcre ao combate à corrupçâo, 
129. Aperformunce do STJ foi bastante positiva, como será demonstrado a seguir, Embo· 
ra não tenha havido o alcance da totalidade dos objcti\'o$. das no\'e metas e suas subdivisões. quatro 
foram cumpridas, uma foi cumprida parcialmente e quatro não cumpridas, sendo que dessas apenas 
UI1Ul será objeto de análise mais acurada, 

M ..... Rt$"ttados 

Mola 1 • Julgar quanti<!adc moiOl' de pl'<>CH"'" de cooM<:imento do q"" 
Porcentual de Cumprimmto 

OS d;>tribuldos no "110 cOtT'tntc. 
108,lSo/. 

Mo.a 6 · lde"tirlcar, a pan;r de 2015 , no Superior Tribunal de J ... tiÇI, os 
recunos orilllldos de .çõcs coleTivas. priorizar o sc:u julgamCl1'o, "" 

Tau de CongeSliona~nto 
M,' a H p«rtica - Reduzir para 51 % . laX3 de cong .. tionamento, om de 2<115 
2ll15 , 

~0,9l% 

PercenTual de procenos 

,\1ft. esp«lfica - Aumentar para 62% o pm::entual de processos baixados baixados em menos de "'" 

om II\('nOS de um ano. em 2015 , ono,"" 2015 

69.54% 

. 
F-., R....- "-<mO <IM M<uo -. .... 20 1 ~ • ~ f'oo,_ .... M<w &j>«lr_ 1*' W I ~ (dIspon, .... "" .h .. do CNJ) < 
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130, Mem:em deslllque positi\'o OS !'eSul\adO$ das Metas 1 e da Meta Especifica, rt'fCTente 
aos processos baixados, quO! fecharam o período com um percentual de 8,35% e 7,54%, respecti
vamente, acima da mela estabelecida, Quan[o a essa última, le\'e fundamental impacto na mensura
ção do indicador o lrabalho dO! triagem de processos realizada an leriormente à distribuição aos gabi
neles de ministros, já mencionado no lópico anlerior, que otimizou sobrcmaneira o trabalho dos 
gabinetes, 
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Quadro 1~ - M~tas Nado".is ,a ... 101S - Cumprido Po rclalm~"T~ 

Meto ResulTado. 

P=eOlll3,S de Cumpi~nto: 

Mot. 4 - l<!enlm.ar e julgar, .T~ 111l2J20 15. 60% das açOcs de impro- Nlo~umprid.: 

bidadc administrativa e d ... açOcs penais n:lacionadas. crimes conin. Improbidade: 92.95% 

AdminiJlJlIÇIo Pública di,uibuldu em 20 Il - rane 2. Cu,,"ptldas: 
Crimo" 109,32% 

Cornbale I ConupçAo: 
1030*% 

, 
F"""", 11.05 .. 11_ hrci ... doo Mct... )0:" ....... pon UlII 0 ....... _ hrciao. <IM M<Ia> E>p:cif.,.. pon UlII (~h'o" no .~io doCN.!) o 
RrlOIório ~ GoSIJO lQ!1 doSTJ (~ I~~ p<il>t_ .......... 01< ;>016. 

131. Registre-se que restaram pendentes para o cumprimento da Meta 4 somente treze 
processos. 

Quad ro 15 - Meta. Nadou ;" P'" 11115 - NIkI C umpridas 

Met., nlo Cumpridas ResulT.dos 

Mtt. 1 - IdcnTif.:at e julgar, aTé J 1/1212111 S, 99% dos prDCtsSOS diSlri· rm:auual de Cumpr'm<nlQ 
buldos at~ 3 II ll12010 . Parte 1. 93,31% 

Mel. 1 - ld.",ificar e julgar. at~ 1111 21201 S. 90% dos distribuidos em PercenTUal de Cumprimento 
2(111 - Pane 2. 98.97% 

M ..... 4 . ldentiflCllt e julgar. at~ 3111212(115, 90% das açôcs de impro-
P<=nIU ... & CumprimenTo: 

tmprobidade: 88,40% 
bidad. a.dmini,tmli ... e das ações penai, relacionada, a orimes '<)I1lta a 

Crimes: 89.6W . 
Adoninistraçlo Pública. distribuldas alé 3 11121'20 12 • Pane I. 

Combale te lo' 89.62'~ 
Meta 7 - Redll7.it o !~rnpcl m~i() da afctaçl<> I publicaçto do lICórdlo Pau,unal de eumprimrnto 
dos rttlUSOS rcpcrti,i~O$ P"no t 80 di3$. 

72.61% 

, r_ R .... _ 1'>«0 ... doi ~ No< ....... pon 201' • 11.<00_ ""'''' .. doi ~_ Esp«lfoeoo pon 2011 (dioponf .... no .100 do CNJI o 
I!.<IIOlno cio GalIo UlI1 doSTJ w.-o 19~ p<il>tÕ<ado .... _ ... 01< 2016. 

132. Quanto às metas não ewnpridas. os resultados da Meta 2 e da Meta 4 - Parte I fica
ram bem próximos ao estipulado para o exerdeio. EmrelallIO, o resultado da Meta 7, que trnta da 
redução do tempo médio da afelação 11 publicação do acórdão dos recursos repetitivos, para 180 
dias, dcmonstrn a necessidade de implementação de novas ações com o objetivo de alcançar o resul
tado pretendido. No ano de 20 1 S, o tempo médio CIllrC a afetação do processo ate a publicação do 
acórdão foi de 248 dias. sendo, ponanto. 68 dias acima do que estipulava a meta. Cabe registrar que 
os esforços empreendidos resultaram na redução do tempo em 82 dias, em relação a 20 14. 
133. Os resultados obTidos pelo Tribuna! ficam evidenciados em suas estatisticas. que 
demonstram elevados índices de julgamento e distribuição, fazendo face aos números. sempre as-
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cendentes, de processos recebidos, É fato que os estoques de processos têm crescido, contudo como 
eonscqucncia das demandas crescentes e não de uma possl\'el quc<la de produção, 

IV - AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DE PASSIVOS 

134, Conforme apresentado no Relatório de Auditoria integrante do Processo de Contas 
2014, existiam valores pendentes de pagamento pela Administr.lção, registrados na conta 
22242,0000 - Pessoal a I'agar de Exereicios Anteriores. não quitados em virtude da ausência de 
apresentação pclos beneficiârios da documentação ou dos dados bancários neccssãrios ao pagamen
to ou da falta de indicação de sucessores por meio de ah'ará judicial. Em razão da implantação do 
novo Plano de Contas da União, em 2015, a mencionada conta foi extinta, sendo o seu saldo tl'1lIlS
ferido para 11 conta 221 ! \,0 100 - Pessoal a Pugar, Em 3111212014. o valor registrado cra de RS 
29.863,38, 
135. Em 3111212015. os valores registrados foram baixados, tendo sido efetuados novos 
registros de forma genérica, portanto. sem identificação por credor, resultando no saldo de RS 
U52,265,37 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil , duzentos e sessenta e cinco re3is e trinta e 
sete centavos). Os mencionados registros foram avaliados pela Setorial Contábil do órgão. que soli
citou os ajustes que considerou necessários. conforme comido no Processo STJ 29.94012015. Esse 
fato encontra-se mencionado no Rcl.3t6rio de Gestão 2015. fls. 223 e 224. 
136. Os registros efetuados tiveram por base a planilha confeccionada pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas - SGP. inserida às fls. 26 a 41 do Processo STJ 29.94012015. Ressalte-se que não 
foi identificado o registro do valor referente à despesa com Cl'ICargos patronais, de RS 15.218,63 
(quin7.c mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e três centavos). 
137. Os valores referentes ao Processo STJ 5.85912006 não integraram o montante regis· 
trado em 2015, pois foram considerados prescritos, conforme decisão da Administração inserida no 
Processo STJ 6.99112015. 
138, No saldo atualmente existente, estão incluídos os registros de passivos relativos ao 
pagamento de revisão de aposentadoria de ex-servidor falccido (Processo STJ 3.6(812003), indeni
zação de férias (STJ II.B8I20(9) e mudança de opção (STJ 8.54712012), que integravam o saldo 
da conta 22242.0000. em 31/1212014. Além desses passivos, compru;eram o saldo da conta 
22111.0100 os registros relativos ao pagamento dc indenização de férias (Processos STJ 
18.17012015 e STJ 11.33112013), conversão de licença'prêmio em pecúnia (Processo STJ 
7.05312015), VPNI - quintos (Processo STJ 25.38812015), correção monetária (processo STJ 
17.77112015), abono pennancl'ICia (Processo STJ 26.1 481201 S). adicional de qualificação - açõcs de 
treinamento (I'rocessos STJ 2,14912015, STJ 9.71212013 c STJ 7.73412013). atualização ou mudan
ça dc opção (Processos STJ 28.01 412015 e STJ 7.62812013). vantagem Art. 193. Lei 8.112190 e 
provcntos (Processo STJ 11.40712011 ) e Gratificação de Atividade de Segurança..(iAS (Processo 
STJ 5.93312015, antigo STJ 4.63 112007). 
139. Por fim, considerando que a setorial conUÍbil do STJ pemmnece acompanhando os A7 
registros de passivos do órgão por meio de processo especifico, sendo os autos periodicamente cn- (:IJII 
caminhados â Coordenadoria de Pagamento para atualil.ação das informações sobre os passivos 
existentes. inclusive no que tange 11 data de ocorrência da prcseriçao quinqucnal c 11 idcntificação de ~ 

':ff~ 
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situações cm que não foi efetuada a notificação dos credores, não foi efetuado, no exercido, traba
lho voltado à validação dos registros contábeis, 

v -AVALIAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO 
lMOBILlÁRIO DE RESPONSABIUDADE. DA UJ 

140, Conronnc apresentado no Relatórin de G~'Stão 2015. Os. 85 a 88. ao final do exerei
cio de 2015, o Tribunal possula sob sua responsabilidade sete imóveis de uso especial, sendo um 
residencial , um para uso recreativo e cinco ondc estão instalados a sede e os pn.'dios de apoio admi. 
nistrativo, eonfonne relacionado no quadro a seguir, Rcgistre-se que o cstado de conservação dos 
imóveis é bom, regulnr ou novo, 

Qu~d ro l 6 - r.,rim6nla IlIIoblli'rio .ob R<'Sponsabil idadt do ST J 

Edmcioil'ridio Sede do STJ 

Garagem 

G ...... gem 

Clube 

[mó,,", R~id<ndal SQS 315. blo<:o A. apatlOm('Olo 103. a ".,Uia - Df 

Fon1<: S1AFI201j 

141 . Segundo nota explicativa relativa ao Quadro 29 do Relatório de Gestão 2015, o valor 
dos imóveis, em 3111212015. registrado nos sistemas SPIUnct e SIAFI é de R$ 193,166.084,04. 
tendo sido, portanto. solueionada 3 divergencia enlrC os registros, identi lkada em 2014. relativa ao 
imóvel de RI P 9701,32811.5()(}.4. Importa registrar que nos meses de novembro e de/.embro de "ri 
2015 foi reali ... .ada a atualização dos valores dos imóvcis dc uso especial , com base na pauta de valo- MI· 
res venais de tem:no e edifieações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Terri torial Urbana - IPTU, publicada no DODF n. 273, de 30/121201 4, edição ... :{\} 
extra. pág. 15. atualit.ada em ó,33% sobre a pauta do exerelcio de 2014, conforme disposto no De· IDY 

.~& 
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creIO n, 36,210, de 3011212014, O registro efClUlldo gerou uma variação !Ia conta 1232\,0100 -
Ikns de Uso Especial Registrados no SP1Unel da ordem de 7,76%, passando o montantc de RS 
179,246,837,09 para RS 193,166,084,04, como já menciorrndo, O referido procedimento foi basea· 
do em orienlação obtida na Secrctlllia do Patrimônio da União e no disposto na Instrução NomlBtiva 
STJ n. 2. de 111212014_ Registrc·se que a referida norma institucional foi revogada pela Instrução 
Normativa n, 16, de 15/1212015, quc passou a determinar o prw.o de 90 dias, contados a partir da 
publicação da pauta de valores, para a conclusilo da reavaliação dos bens imóveis, 
142, A Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura - CEAR e responsável pela execução 
de ações relativas á elBborução e conduçiio de projctos arquitetônicos e li manutençllo gcral dos i
móveis e dos diversos sistemas rclacionados às instalações pl\.-diais. De acordo com a informação 
registrada no Quadro 30 do Relatório de Gestão, em 2015 o STJ despendeu RS 10,620.598,24 com 
a manutenção dos bens imóveis e R$ 2An,819,6:l com reformas. Nesse montante estão incluldos 
os valores relativos à manutenção dos imóveis funcionais sob a responsabilidade do Tribunal, que 
inlregram o patrimônio da Superintcndêneia do Patrimônio da União, Como já infomlado nos rela· 
tórios integrantes dos pTO!:essos de contas anteriores, não M como determinar o valor gasto indivi· 
dualmcnte com a manutenção dos imóveis, uma vez que ril:o há um sistema especifico para esse 
fim, 
143, Alem das despesas realizadas diretwncnte por esta Cone com a manutençllo dos bens 
imóveis, mediante repasse de recursos. foram gastos RS 532,000,00 com a manutenção de imóveis 
funcionais do Scnado Federal, como apresentado no item II.U , deste relatório. J>arn tanlo, Coi fiTo 
mado o Termo dc Cooperação 301201 4, quc tem por objeto o ressareimcnto das despesas relativas à 
manutenção e c01lSC'lVação dos imóveis funcionais pencnceotcs à reserva técnica daquela Casa Lc· 
gislativa em uso pelos ministros desta Cone, 
144, No Quadro 32 do RG estão infonnadas as cessões de cspaço fisico em imóvel da 
União sob a responsabilidade do STJ, identificando o documento de cessão c do processo adminis· 
lralh'o respectivo, os cessionários, a data de vigência da cessão, o valor do contrato (aplicável em 
cessões onerosas), o local c a IÍrea ocupados. 
145. No tocante ao Termo de Cessão STJ 00 112005, firmado com a Caixa Econômica 
Federal, encerrudo desde o exercício de 2012, continuaram sendo efetuadas ações para a formalir.a· 
ç1io de no\'o Tcrmo de Cessão de Uso, a titulo oncroso, Conforme minuta inserida 00 Processo STJ 
11.03512015. fis, 936 a 944, pela utilizaçi'lo de 209,8 m' a instituição financcira arcaria com uma 
13.'(3 de utilização mensal no valor dc RS 24.867,59, além de efetuar o ressarcimento de despesas 
com energia e1t!trica c água. Em 31/0812015 , o Direlor.(jeral aprovou 1\ minuta, solicitando apenas a 
indicação. no documento. do prazo de vigência de sessenla meses (fi, 933), A retificação foi efetua· 
da e, conforme solicitado pela Secrc\llIia de Administração por meio do Despacho SAF n. 0149313, 
os autos foram devolvidos à unidade, quc deveria dar ciêncíi à instituição bancária do I'IOVO Termo 
de Cessão, No entanto, conforme Despacho SAD !l, 0163136. dc 231912015. o processo roi nova· 
mente rel1H:tido ã Assessoria Jurldica, unidade na qual pennanccia ate a data de elaborução dcste 
tópico, scm que constem, nos autos, justilicativas para !anto, Atualmente, a instituição financeira 
arca apenas com o ressarcimento das despesas com energia elétrica c ãgua. como consta no RG 
2015, 
146, Pane das despesas registradas no SIAFI na conta 3323 1.0900 - Locaçao e Arrenda· 
mcnto Mercantil Operacional rcferem·sc ao Termo de Cessão dc Uso de Espaço Acroponuário, 
celebrado com a Inframérica Concessionária do Aeropono dc Brasília S/A - lnf~rica, autll8do 
no STJ como Termo de Cessão de Uso STJ n, 00412014 (Processo STJ 6,67snOI 5. Os. 940 a 960). 



PIIKfSSOtlOlllfMNw.latnUlKlllO tlltll 
I(afl uu. tl COIIIIIIU 11_ 

(_.. ' , '._ .......... .,., ... LoIo,'Ml.,,'l, .. lMtIo,WlO!M,_ .... lI/IaIo, 7JmIL ... _o, l"/lIIS) 

_ .II1< ... r_ ..... 
(!!ro"W~ _._ 

~n _ 

li: II1fl 

o valor mensal estabelecido é de RS 2\'350,00, que engloba os valores re!ath'os ao espaço (RS 
17,600,00 - área total de 44 m'). à disponibilização de seis canÕts de acesso ao Estacionamento (RS 
750,00) e ao rateio de água, esgoto c energia elétrica, utilização de infraestrutura de tclc<:omunica
ções, remoção de lixo, limpeza c conservação, seguros contra incêndio e outros correlatos, locação 
de sistema de infonnação de voo e curso de ambientação !lO AVSEG (RS 3,000,(0)-
147, Por fim, com relação à conferência do Relatório de Gestão, verificou-se q ue no Qua
dro 32 - Cessão de Espaços Flsicos, fls. 87 e 88, foi incorretamente informado o Termo de Cessão 
de Uso 1/2015 relacionado à ecssion:lria Caixa Econômica Federal quando, conforme já menciona
do neste tópico, o Termo de Cessão STJ 00 112005. firmado com a instituição financeira, encontra
se encerrado desde o exercício de 2012, sem que tL'TIha ocorrido, até o momento, a assinatura de 
novo ajuste, Além disso, o quadro não incluiu 3S informações referentes aos TemlOS de Cessão de 
Uso 6/2014 (cessionária TlM Cclul3l' SAl, 112015 (cessionária AMERlCEL SA) e 212015 (Tele
fõn ica Brasil SAl, todos ainda vigentes, 

VI - AV ALlAçÃO DA CONFIABllIDADE [ EFETIVIDADE DOS 
CONTROLES INTERt'i'OS RELACIONADOS À ELABORAÇÃO DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

148, Inicialmente, deve-se esclan:x:er que, por força da sistemática adotada pela Sc<:retaria 
do Tesouro Nacional. com o objC\Í\'o de garantir a confiabilidade c a integridade das informaçõcs 
contábeis prodllZidas pelas diversas unidades integrantes do balanço da União, é exigido o registro 
no SIAFI das conformidades de registro de g~'Stmo e contábil. 
149. A conformidade do registro dc gestão, reali7.ada diariamente, é diso::iplinada pela Ma
crofunç!o SIAFI 020314 e tem por objetivo verificar se os registros dos 3tOS e fatos relacionados à 
exa:ução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão foram realilados em obse1'lãncia às nor
mas vigentes. bem como verificar a existência de documentação supone adequada para essas opera
ções, 
150. A conformidade contábil, registrada mensalmente, é disciplinada pela Macrofunção 
SIAFI 020315 e consiste na cen ificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo SlAFL Essa 
conformidade é realizada por profissional fonnado em contabilidade com registro ativo no Conse
lho Regional de Contabilidade, 
151, Os sc1'lidores rcsponsfL\'eis pelos registros das conformidades oonstam do cadastro 
das unidades gestoras vinculadas ao órgão, sendo quc no Tribunal estão lotados na Secretaria de 
Orçamento (confomlidade do registro de gestão) e na Sc<:retaria de Administração (conformidade 
contábil). 
152, Quanto ã conformidade contábil mensal, verificou-se. quc ao longo do exereicio, foi 
realizado, pela Setorial Contábil do STJ. o registro das inconsistências identificadas. 
153, As unidades da Secretaria de Controle Interno atuam analisando e auditando os atos c 
fatos relacionados à cxa:ução orçamenulria, financeira e patrimonial. Algumas dessas análises estão 
vol tadas para a avaliação da conformidade dos procedimentos e da documentação supone; outras, 
mais especificas. têm por objetivo li análise dos registros contábeis rcali7.ados. 
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154. No exerdcio de 201 5, foi implantado o novo Plano de Contas da União, que segue a 
estrutura de padronização do Plano de Contas Aplicado 110 Setor I'úbliço - I'CASI'. adcquudo aos 
dispositivos legais vigentes, ois Normas Brasileiras de Contabilidude Aplicad:ls ao Setor Público 
(NIlC T SP), aos padrõcs internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedi
mentos de Estatísticas de Finanças Públicas TCt:onheddas por organismos internacionais. Trata-se 
de uma mudança estrutural de grande dimensão. que impactou diretwnentc as rolinas alo! ~ntão ado
ladas pelas unidades responsáveis pelos registros contábeis. Mesmo tendo sido tomadas, pela SetQoo 
rial Contábil do STJ, diversas medidas na tentativa de minimizar esse impacto. era de se esperar, 
como consequência natural de um processo de mudança com essa envergadura, que ocorressem 
impropriedades nos registros contábeis. 
155. I'or essa razão, no segundo semestre de 2015, foi realizada auditoria com li fina.lidade 
de avaliar a confonnidade das ações relacionadas à implementação do novo Plano de Contas da 
União no âmbi to do Tribunal. Constatou-se que nem todos os procedimentos adOladoS no STJ para 
execução e comubilização da despesa estão em confonnidadc com as instruções da SL""Cretaria do 
Tesouro Nacional. Algumas das falhas identificadas poderiam originar distorções relevantes nos 
demonstrativos eonLlÍbeis do órgão, demandando ajustes imediatos por parte das unidades envolvi
das. Após as análises realizadas, verificou-se a necessidade de inclusão. pela Setorial Contábil em 
sua rotina de trabalho, de análises voltadas especificamente para a verificação da confonnidade dos 
demonstrativos contábeis, mesmo que para tanto seja necessário limitar a análise da confonnidade 
dos processos administrativos àqueles relacionados aos registros indevidos e às despesas de maior 
materialidade. bem como aos que subsidiam as infonnações solicitadas pelo Órgão Central de Con
tabilidade do Governo Federal. Observou-se que D. instrução processual era inadequada c que não 
e){istia cópia dos documentos conLlÍbeis. o que dificulta. sobremaneira, a análise dos registros. Fo
ram identificadas as seguintes impropriedades: inadeqUllção dos procedimemos adotados para a 
apropriação de despesas de exercícios anteriores; utilização de VPD's MO compatíveis com o obje
to da despesa ou do ato administrativo; utilização de uma única conta dc VPD para o registro de 
consumo de material; uso de empenho indevido para a apropriação de TCstilUiçõcs/indenizaçõcs de 
moradia: inadequação do registro da despesa com contribuição patronal: ausência de separação en· 
tre as despesas relativas aos servidores estatutários e aos celetistas; existência de saldo nas contas 
relacionadas a lemlOS de execução deseentralizada a comprovar; registro indcvido na conta dc ajus
te de exereicios anteriores; registro em dupHcidade de prL'(;alórios a JXlgar; saldo alongado na coma 
2.1.3.1.1.04.00; e pagarnemo de despesa por meio de empenho inadequado. No item 1.1.5 do Anexo 
I deste relatório, ~"T1contram·se apresentados os principais achados e as providências da Administra
ção para a solução das pendências. 
156. Por fim, no que tange às nolllS explicativas que compõem o Relpt6rio de Gestão, não 
foram identificados elementos indicativos de problemas ou falhas que pudessem comprometer p 
qualidade das demonstmçôes contábeis do órgão. Porém. na Demonstração das Variações PatrimQoo 
niais (RG. fls. 306 e 307) nio conJtam va lo res. MO tendo sido prestados, 00 documento, esclare
cimentos paro essa ausência. Em contato com a unidade responsável pelas infonnações, foi esclare
cido que na. data da emissão do referido demonstmtivo o SIAFI apresentou problemas. «,tomando o 
documento sem valores anexado ao RG. 
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PARTE B - COORDENADORIA DE AUDITORIA DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS - CALC 

VII - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
MEDIANTE ACORDO, CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO 

DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO 
OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 

157, No exercício de 201 5, eneontravam-sc vigcntes 00 Tribunal cl llCO ajustes envolvendo 
rcpasses de recurws financeiros a órgãos publieos, quais sejam: 

• Termo dt Cooperaçio ST J n, 312012 - Firmado cllIre o Superior Tribunal de Justiça -
STJ e o Senado Federal- SF em 24/512012, c ainda vigente, tem corno objeto a impres
são, por meio da Secretaria Especial de Editoração e Publieaçõcs do Senado Federal, de 
exemplares do texto consolidado da Constituição da República FederativD do Brasil, 
com capa personalizada do STJ, O Tribunal destacou àquela casa legislativa, em 201 S. o 
valor de lU 22,754,49, respeitando, assim, o limitc de RS 75,000,00 cstabclccido no 3" 
Termo Aditivo ao mencionado ajuste (Processo SE1241 371201 5), 

• Acordo de Cooperaçio Tétnic~ STJ n, 812012 - Firmado entre o STJ e o Supremo 
Tribunal Fedcral - STI', com vig['Dcia de 23n 120 12 a 23n!20 17, tem como objeto a di
vulgação, pela TV Justiça, dos programas institucionais produzidos pelo STJ, Com pre
visão inicial de despesa no valor de RS 15,977,00, por ano, foi U'!U15 ferido em 2015 ao 
Cooperado, por meio de Nota de Crédito - NC, o valor de RS 6,81 8,16. Ressalte-se que, 
apesar do re<:~ ter sido disponibilil'.ado no exercício referenc iado. a despesa é relativa 
li. cxa:ução do exercíeio de 20 14 (Processo SEI 1252912015), 

• Ttrmo de Cooperação ST J o, 212013 - Firmado entre o STJ, STF, Conselho da Justiça 
Federal - CJF e vários outros órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Publico da U
nião, com vigência de 60 meses a contar de 13/snO I3, tem como objeto o intercâmbio, 
entre os panicipcs, de conhecimento, informações e ta:nologias rclacionadas ã educação 
corporativa, na modalidade presencial c à distância. e o eompanilharnento de espaço fi
sico para as ações dc capacitação, Em 2015, o STF promoveu o Ctu1iO de "Avaliação Fi
siotcrapêutica e Raciocfnio Clínico" c. para viabilizar a panieipação de servidores do 
STJ nesse evcnto, foi repassado àquela Corte o valor de lU 3,900,00, No mesnto ano. o 
CJF promoveu o curso "Trilha de Desenvolvimento Gerencial Estratégias para Equipe e 
Ambientes Saudá\'eis" e. para a panicipação de scl".'idores do Tribunal 1\0 mencionado 
curso, o STJ descentralirou ao CJF o valor dc R$ 1,012,50 (Processos SEI 643212015 c 
55S6(2015), 

• Termo de Cooperaçb STJ o, 1212013 - Firmado entre o STJ e o CJF, vigente por 
sessenta meses a eonUlr de 4/ J 212013, tem por objeto a conjugação de esforços entre os 
panCeipcs para a reali7.ação de serviços gnificos de interesse institucional do STJ. No 
exercício de 2015 o Tribunal destacou àquele órgão o montante de RS 57,751 ,53, do to- @ 
UI! pactuado de RSI90,OOO,OO (Processo SEI 1592712015). 
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• T ermo de Cooperaçllo ST,J o, 301201" - Finnado entre o STJ e o SF, vigente por ses
sema meses a «lOtar de 8/1012014, tem por objeto o estabelecimento de medidas que 
possibilitem o ressan:imcnto das depesas relativas ã manutenção e conservação dos i
móveis funcionais penencentes à reserva técnica do SF, atualmente ocupados por Mi
nistros desta Cone, Em 2015, foi deseentrolizado o valor de RS 532.000,00, entretanto, 
desse montante. RS 76,000,00 são relativos às despesas dos meses de novembro e de
zembro de 2014 (Processo SEI5R66/20 15), 

158, Além dos instrumentos citados, foram realizadas mais duas descentralizações de cré
dito no exereício de 2015, avaliadas por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira
SIAFI. sem nenhuma \'inculação eom convênio ou outro instrumento congênere, A primeira, no 
valor de RS 56,817,53. em favor do Ministério Público Federal - MPF. foi destinada à oquisição de 
ecm mil etiquetas autoadcsivas, em caráter emergencial. A segunda, no volor de RS 144,47, em fa
vor do STF, foi para o conseno de cadeiras emprestadas ao Tribunal. danificadas na ocasiào do em
préstimo (Processos SEI 2506612015 e 5821 1201 5), 
159, Dessa forma, após análise das openlções quc compuseram as transferências de recur
sos concedidos mediante termos e acordos de cooperação. consideramos ~'Omo suficientes os con
troles internos e a estrutura de pessoal e tecnológica existentes na Administração. utilil':8.dos para 
execução das citadas operações, consignando qllC. de modo geral, os objetivos definidos na execu· 
ção dos ajustes foram atingidos. 

VIU - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

160, No exercicio de 2015, a Coordenadoria de Auditoria de Licitações e Contratos -
CALC, à época denominada Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão Adminis
trativa, por intennédio das unidades que lhe são subordinadas, Seção de Auditoria de Licitação e 
Contratos - SAUC, Seção de Auditoria de Dispensas, Incxigibilidades e Despesas Diversas - SA
DID e Seção de Auditori a de Despesas Contratuais - SADEC, prot~'(\cu à \'erificação da confonni
dade dos procedimentos licitatórios (todos na modalidade pregão eletrônico), dos atos dc dispensa e 
inexigibilidade de licitação, das aq uisições de bens realioatdas por adesão a registro de preços. dIl 
eXIX:ução dos contratos administrativos de terccirização e de aquisiÇllo de bens c serviços. bem co
mo da transferCncia de recursos dIX:orrentes de convênios, contratos dc repasse e outros instrumen
tos congêneres, 
161. Além das atividades genericamente descri tas acima, esta unidade de auditoria tam-
bém realizou, por amostragem c quando demandada por autoridade superior, a "erificação da regu
laridade da formali7~ilo de aditÍ\'os e apostilamentos aos contratos administrativos, dIl execução 
dos instrumentos de cessão de espaços públicos do STJ a tereeiros. do ressareimento ao erário de 
valores decorrentes de multa por infração de trânsito e extravio de bens. do reembolso de despesas 
médico-hospita lares e, ainda, a confo nnidade dos procedimentos de eoncL'SSão e aplicação de su- él! 
primento de fundos no âmbito do STJ, 
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162. No locame ao balanço numérico da atuação da CALCISCI, no e.~erdcio de 2015, 
quanto ao aeompal1hamento e orientaÇão da geslAo. destaca-se a emissão de 72 documentos de in· 
formação decorrentes de análises licitatóri as, tamo na fase interno como externa. 96 re lacionados a 
procedimenlOS por dispensa e inexigibilidade de licitação c, ainda. 100 atinentes ã fiscalizaçllo e 
controle da execução dos contratos de aquisição de bens e serviços e de tcrceirização de mào de 
obra resideme no STJ. 
163. Destacam-se, ademais, outl1lS iniciativas da CALC/SC1. quais sejam: idealização e 
elaboração de manual dc orientação sobre o "Sistema de Banco de Horas nos ContralOs de Tereeiri
wção do ST}"', com lançamento previsto para agosto próximo; contribuição JXlTa implantação de 
modelo dc Plani lha dc Custos e Formação de Preços a ser adotado pelo Tribunal; elaboração de 
vários relatórios de auditoria de confomlidadc, relac ionados aos mais diver.iOs assunlOS; inspeção 
nos contralos de prestação de serviço com alocação de mão de obra. com o objetivo de verificar o 
atendimento das recomendaçõcs feitas à Administração ao longo do excrcfeio. dentre oUltas ações. 
164. Não obstal1le em 20! 5 a CALe/SCI tenha promovido grandes e importantes altera· 
ções na mctotodologia de acompanhamento da gestão administrativa, dando mais destaque aos tra· 
balhos de controle baseados em anãlise qual ilativa c não em fatores quantitativos, o que possibil itou 
li Administração. com base nun19 visão sistêmica da situação, intervir ou aluar diretamente na causa 
e não apenas no efeito dos problemas de gestão apresenlados, outra~ mudanças, ã época. na eompe
tcncia da Coordenadoria. se faziam imprescindlveis como forma de desvincular suas atividades de 
auditoria das de controle interno, estas de caráter exclusivamente administrativo. 
165. Desse modo, ainda em 2015, atcndrndo determinação do Tribunal de Contas da Uni
ão. proferida no Acórdão TCU n. 2831 12015 ~ Plenário, dirigida especi ficamente ao ST' em decor
rência do resultado da fiscali7.ação realizada pela Cone de Contas no Tribunal, a qual encontrou 
comprovação de que a unidade de controle realizava ali vidades de cogestão. a Secretaria de ConLrO
le Interno iniciou as tratativas de alteração das competências de suas unidades subordinadas e das 
atribuições de seus titulares. culminando na aprovação do Manual de Organização do ST' , promo
vida pela Instrução Normativa STJlGI' n. 8 de 23 de maio de 2016. 

VIII .I . l'roccdimeDt05 Licitatórios 

166. No decurso de 2015, para fins de avaliação da gestão das contratações, a CALC/SCI 
valeu·se do trabalho de ucompanharncnto preventivo realizado durante todo o exercício. o que in
cluiu análise prévia de editais. de homologações, de termos ad iti\'os c apostilamentos, com vistas a 
mi tigar riscos que pudessem comprometer, onerar ou dificultar o alcance dos resu ltados almejados 
pe la Administração. 
167. Além do t'Qmro le prévio, também foram expedidas orientaçõcs e recomendações li 
Administraç!lo re laciolladas às contratações de serviços e à aquisição de bens decorrentes de pregão 
cletrõníco e de adesão li Ata de Registro de [' reças-ARP. Esses documentos, de cunho orientativo e 
informativo foram elaborados li panir de análises cremadas nas minutas dos editais, dos contratos, 
dos aditivos ele, bem como em resposta às consultas form uladas pela Administração do STJ. a res
peito de assuntos diversos. 
168. Com o objetivo de reunir informaçõcs sobre os procedimentos adotados pelo ST1 nas 
contratações de 2015, esta unidade de auditori a analisou processos de eOlltratação originados de 
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diversas unidades do Tribunal. Esses proce$liOS, selecionados com base na materialidade. relevânc ia 
e critiddade do objcto contratado, foram atmlisados e monitorados em consonância com os objeti
vos delineados no Plano Anual de Atividades da CALClSCI para o ellercício. 
169. Assim. a avaliação da gestão de compras c control~ões deco1TCntes de licitações e 
de ades1lo à ARP buscou a regularidade e a conformidade das ações relacionadas aos procedimentos 
licitatórios e suas respectivas contratações. a fim de garantir maior eficiência na utilil'~çllo dos re· 
cursos públicos e de mitigar riscos operacionais, legais e patrimoniais. sem deillar de observar, tam· 
~m. a adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental nos respectivos procedimentos. 
170. Tratando dos procedimcntos lieitat6rios, especificamente eom rel~ão ã pesquisa de 
preços, obscrva·se quc, a panir do Iarn;amento do MmlUllI (le OriclIIação de Pesquisa de Preços, em 
dezembro de 2014, pela CALC/SCJ. ã época denominada Coordenadoria de Orientação e Acompa
nhamento da Gestão Administrativa, o niunero dft ineonsist,bcias na realização de pesquisa de mer
cado e na apresentação da estimativa de eustos para contral<lç<'lo abr,mdou consideravelmente, em
oom ai nda seja "~i"c~.i va ~ u<;on€nc'a UC jncoufom.<.l3<ks. 
171. Na fase interna da li cit.aÇão, que OCOrTe desde f). nc<:cssidade da demanda até o estágio 
anterior li publicação do edital, pereebe-se que, nos termos de refer':neia elaborados pelas unidades 
lé<:nicas do Tribunal, não constam todos os elementos es[Yelfieados no Decreto n. 5.45012005. ne
cessários ã elaboração do edital, especialmente no que se refere ã metodologia utilizada na defini· 
ção do quantitiativo do objeto a ser adquirido. 
172. No que se refere às contTat.açõcs de serviÇOl continuados. com dedicação cxclusiva 
dc mão de obra, a Administração ainda tem utilizado pos!'J ce trabalho como critério dc remuocrd" 
ção da contratada, em detrimento da adoção de metodologia de mcnsuração de serviços baseada nos 
resultados obtidos, conforme orientação do TCU. Entretanto, veri iicam-se mudanças pontuais nes
sas contratações com a utiliwçllo. pelo STJ, de unidade de medida e produtividade a fim de possibi· 
lilar a quantificação dos serviços e a aferi ação dos resultados. 
173. A contratação de serviços continuados, por sua natureza e complexidade. geralmentc 
é responsável pelo maior número de n:<:omendações exaradas por esta unidade de auditoria c. por 
sua rt:levâneia e eriticidade, recebe atL'11ção especial do Tribunal d~ Contas da União - TeU. Tanto 
assim é que, l\.Il dcçifião proferida no Acórdão TCU n. 2831 t2015 - Plenário, a Cone de Contn.~ re
comendou DO STJ que incluíssc. nos cstudos técnicos prelirrin:lrcs li elaboração de edi181 para con
tratação de serviços de limpeza e de condução de veieulo, a IIvaliação das altcrnatÍ\'as de soluções 
disponiveis no mereado para atender à necessidade que originol,/. a contratação e, roo caso dos servi· 
ços de limpe7..11, nilo prorrogasse o Contrato STJ n. 39/2013. 
174. Quanto à questilo de inserção de critérios de sustentabilidadc I\.IlS eontratações, res
salte·se que. no ano de 2015. o CNJ edi tou a Resolução n. 261 de 3 de março de 20 15 quc dispõe 
sobre a criação e competências das unidades ou núcleos sod~,2lnbientais nos órgãos e conselhos do 
Poder Judiciário c implantação do respectivo Plano de Logisítica Sustenu\vc1. Tr,ua-se de resolução 
de cunho estratégico, com diretrileS amplas para a imp1anta~o de instrumentos de sustentabilidade 
ambiental no Poder Judiciário. 
175. Nesse sentido, em conformidade com a Rcsoluç~o CNJ n. 20112015, o STJ editou, 
em 17/ 1212015, a Resoluçêo STJ/GP n. 17, que trata do Plano de l.ogJstica Sustentável do Tribunal, 
que permite estabelecer e avaliar práticas de sustClltabilidade. racionalização e qualidade que pro: 
movam a eficiência do gasto públko c melhor gestão dos processos de trabalho, critérios esses que, 
dC$de a edição do normativo interno. são de obscrvânci3 obrIgatória pela Administração c de verifi
cação pcnnanente nas análises das contrataçõcs de obras, equipamentos, comblL~ti\'Cl, serviços de 
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vigilância, de limpeza, de telefonia, de apoio administrativo e de manutenção predial, por parte des. 
ta unidade de auditoria, 
176. No que diz respeito aos controles internos administrativos, vcrifica-se que, embora 
incidentais, os proced imentos adotados pela Administração têm contribuído para gestão regular das 
eontrataçõcs, 

V1I1,2, Contratações O riunda! d e I) is p~ nsa e Inu igib iJidad~ de Lidtaçào c Despesas Dive l'llas 

177, Assim como ocom:u no ano dc 2014, em 2015 constatou·se a baixa ocorrencia de 
contratações emergenciais embasadas IK) ineiso IY do anigo 24 da Lei n, 8,666, dc 21 de junho de 
1993, Dos t~s IIj\L~tes analisados, de competência da CALC (operação de elevadores, manutenção e 
conset'\'ação de área~ ajardinadas e contratação de técnico cm saUde bucal), verifica-se que 11 cxcep
eionalidade da si tuação, em cada caso, não decom:u de falta de planejamcnto da Administração, 
mas de fatores c."clusivamentc relacionados iI situação a:onõmica das contratadas , 
178, Além disso, pe la anIIl isc dos autos, constatou-se que as contratações emcrgenciais 
atenderam ao disposto no artigo 26, parágntfo único, incisos I c 11 da Lei de Licitações e Contratos, 
acima mencionada, ou seja, comprovação da sitU.1Ção emergencial, razão de escolha do foma:~-dor 
ou executante c justificativa do pr~o contratado, 
179, Em relação às demais contrações por dispensa de licitação, no exereício de 2015. das 
análises processuais promovidas pela CALC, verificou·se a regularidade dos procedimentos TU: ges
tão adollldos pela Administraçilo, tanto no quc se re fere ao cumprimento do objeto pela contratllda, 
como ao pagamento da despesa pelo Tribunal, 
180, 1)a mesma fonoa, também fonun nnalisados outros elementos essenciais ao processo 
de dispensa, como 8 definição clara e precisa do objeto, a existência da justificativa da oontrataçilo, 
sua conveniência c: oportwtidadc:, a especifieação das eondiçõcs de execuçilo do ajuste. os prw,Os 
estabelecidos para início e fim dos serviços ou de entrega do objeto adqui rido, as condições de pa
gamento etc, 
181. Ademais, em todas as análises submetidas ao crivo dcs\.(\ unidade, não foi constatado 
fracionamento de despesa ou fuga do processo licitat6rio cabivel, decorrente da falta de planeja· 
mcnto prévio ou de falba no processo de licitação, ocasionada por improficiência administmti\'a. 
Mesmo assim, sempre que poss;l'el, foi reiter:ldo à Administração que se valesse dos cuidados ne
cessário~ a observar o limite: fi:-;ado no inciso 11 do artigo 24 da Lei n, 8666J 1993, evitando, desse 
modo. realizar sucessivas compras ou serviços da mesma natufCr.3. no mesmo e~crcicio, 
182, No que concemc aos processos relacionados às infraçõcs/acidentes de tnlnsito e su
primemo de fwtdos para aquisição de bens ou prestação de serviços de terceiros, verificamos que as 
inconsistbtcias dctectadas quando da instruçfto dos autos constituíram-se de questões de menor re
levância, a maioria relacionada li erros materiais e inexatidôcs aritméticas que, após diligenciados 
pela CALC, fonun corrigidos e regularizados. atendendo às formalidades constantes dos normativos 
legais que tratam das matérias, 
183, Da análise da regularidade dos processos de contratação e aquisição por inexigibili
dade de licitaç30, autuados no exercIdo de 20 15, a atuação da CALClSCI foi pautada na apuroção 
dos motivos que fundamentaram a inviabilidade de competição, a razão de escolha do foma:c· /lJ/ 
dor/prestador de serviço e ajustilicativa do preço a ser pago, atentando, ainda para as exigências de (W' 
cunho fOTTlUlI na:cssárias iI validação do procedimemo, como a verificação da exclusividade do ~ 
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fornecedor, da singularidade do serviço e da notória especialização da empresa dou do profissional , 
da existcncia de pesquisa de preços etc, 
184, Dessas análises, foram verificadas apenas impropriedades de natureza formal que 
não tiveram o condão de macular a atuação da Administr'dção. tampouco resultaram em prçjUi7"o ou 
dano às contas públicas, bastando apenas, para saná·las e impedir que se repetissem, pedidos de 
csclarecimelltos dou recomendações para adoção dc medidas cabíveis. 
185. Ainda no que conccrne às conU1ltaçõcs por inexigibilidade de licitaçAo, verificamos 
que os ajustamentos voltados ao treillllmento e aperfciçoamento do corpo técnico do STJ, no e,xereí
cio dc 2015, foram fundamentados nos lermos do que dispõe o inc iso II do artigo 25 elc inciso VI 
do artigo 13, ambos da Lci n, 8.666/1993, dispcrlsando-se a publicação do extrato na imprenso1 ofi· 
cia[ nos casos de eonU1ltaÇôes com valores até o limite previsto r>O artigo 24, inciso 11 , do mesmo 
normativo. 
186, Também no exercício de 20\ 5, para as contratações de cursos e eventos voltados a 
treinamentos e apcrfeiçoamentos, q~ não exigir.un a ronnali7~1I0 de instrumento contratual, nos 
termos do que trata o § 4" do artigo 62 da Lei n, 8.66611993 , os autos passaram a ser instruidos com 
minutas-padrão previamente aprovadas pela Assessoria Juridica, consoante autorização do Acórdiio 
n, 39212006-TCU-Plenário, dispensando-se a obrigatoriedade estabek'(;ida no parágrafo único do 
artigo 38 da Lei de Licitações e Contratos, 
187, A respeito das doações de bens insctviveis do Tribunal , forma[i;w.das em 2015, veri
fica-se que a Administração manteve a. sistemática adotada nos anos anteriores. consistente na reali
zação de procedimento público denominado "Aviso de Desfazimento de Bens", mediante o qual é 
elaborado edital simplificado, publicado na página oficial do Tribunal e no SIAFI, dando conheci
mento aos órgãos e entidades interessados nos bens disponiveis para doaçilo e, assim, eonfcrindo 
m~ior transparência ao processo de alienação dos bens e salvaguardando o interesse público, 
188. Em que pese à sistemática de doação de bens ter sido a m~smo1 perfilhada nos anos 
anteriores, é importante destacar que o normativo que trata da matéria foi aperfeiçoado em 2014 
com a edição da Portaria STJ n, 40912014 (atualmente revogada pcla Portaria STJ/GP n, 139120[6), 
sendo que boa parte das mudanças pontuais que ocorreram nessa norma revogada foram provocadas 
li partir de proposituras da CALC, por meio de diligências nos proccssos analisados, 
189. Em termos gerais, verifica-se que os procedimentos adotados pela Administraç1lo em 
2015, relativos às aquisições e contratações que fugiram à regra da lieilOção, atenderam aos rcquisi· 
tos exigidos na legislação vigente. à jurisprudência predominantc do TCU, que trata da matéria, 
bem como às boas pTÓ.tieas de gestilo e modemi7.ação adminisU1lv3. 

VlIl.J. ~:ncu çiio d os ContnllOJ Administnlt i.'as 

190. A a\'aliação da execução dos contratos adminisU1ltivos no exercicio de 20[ 5 foi rea
lizada com base no Plano Anual de Auditoria da Secretaria de Controle Intemo, Com relação as 
atividades estabelecidas nesse planejamento. cabe esclarecer que a verificação foi pautada oa análi
se processual, por amostragem, com fulcro nos principios da racionalizaçilo administrlltiva e da e
conomia processual e nos critérios de materialidade, relevância e risco, 
191 . Ressalte-se, por oportuno. que a metodologia descrim acima nilo tem sido mais em· 
pregada por esta Coordenadoria, tendo em vista a reestruturação da Secretaria de Controle Interno -
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SCI promovida pela IN n. 812016, a qual desvinculou as atividades de auditoria daquelas de eonrro· 
le interno, de caráter excllL~ivamentc administmtivo. 
192. Nesse sentido. no exercido de 2015, os trabalhos contemplaram a fiscalização da 
execução das despesas decorrentes de contratos de tcrceirização, tllmbl!m daqucJes finnados para 
aquisição de bens c demais scTViços, além das despesas decorrentes de convênios e acordos eongê· 
neres, por meio de seleção de amostras. considerando os processos polcndalmcntc relevantes c ma
terialmente expn..ossivos. 
193. Das anál ises realir.adas. resultamm o regisrro de impropriedades encontradas e na 
conscquente elaboração de recomendações c sugestÕCS aos gestores dos eonlnltos ou acordos, com o 
objetivo de orientar a Administração a adoção de melhores práticas para o saneamento das questõcs 
suscitadas. além de contribuir para o aprimoramento de suas ações e assegurar a eficiência, clicáeia 
c efetividade do controle da gestão institucional. 
194. Outro ponto rclevante \'crificado na avaliação da gestão foi o cumprimento da Reso· 
luçào CNJ n. 98 de 10 de novembro de 2009, com as al terações promovidas pelas ResoluçOcs CNJ 
n. 169 de 10 de novembro de 2013 c n. 183 de 24 de outubro de 2013, que dispôl.'m sobre a retenção 
de provisões de encargos trabalhiSlas, prcvideociãrios c do FGTS, por intennédio da conta·depó,~ito 
vinculada - bloqueada paro Illovimentaçoo. Tal instituto é um instnunento de awdlio 00 aperfeiço
amento da execução e fiscali7.ação dos eontnuos de terecirização. deseovolvido e mantido, no âmbi· 
to do Podcr Judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. que tem por fim mitigar riscos de 
responsahili7.ação subsidiária do Tribunal pela inadimplência de débitos trobalhistas que oxorrem 
reiteradamcnte nas contrataÇÕCS de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. 
195. Nesse contexto. as unidades gestoras implementaram, de fonna sistemática, controles 
mais acurados com o intento de garantir o ewnprimento dos direitos trabalhistas. como o coteja· 
mento entre valores salariais descritos no instnuncnto contratual. na folha de pagamento c no com· 
provante de depósi tos Imnc.1rios; concess;lo dos beneficios de vale·transpone e vale-alimentação; 
repa5SC de unifonncs e equipamentos de proteçào individual, quando necessários /t redução de aci· 
dentes e doenças ocupacionais; disponibilização de assistência médica c seguro de vida. em atendi· 
mento 11 previsão contnltuaJ e às convenções coletivas <k: trnbalho. 
I %. Ante o expoSto, considerando que as análises processuais, em 2015, por parte desta 
unidade de audi toria, fomm efetuadas por seleção de amostra. em confonnidade com o escopo do 
trabalho delinido no Plano AnUIII de Auditoria, conclui-se que, de fonna geral, a Administração tem 
incorporado boas práticas nos procedimentos de eXl'Cução dos controtos. 
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PARTE C - COORDENADORIA DE AUDITORIA DE PESSOAL · CAUP 

lX - AVALIA ÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

IX, 1. Obsen 'ância l Legislaçã O) de Pess(lal 

197. A Coordenadoria de Auditoria de Pessoal- CAUP é a área da Secretaria de Controle 
Interno - SCI responsá\'d pela análise dos atos e dos processos administrativos referentC'S 11 gestão 
de pessoal, atividade reali7.ada mediante aOOitorius e exames proo::cssuais. 
198. Ik inicio, pontua-se que o subsidio mensal dos ministros do STJ para o exercido de 
201' roi fixado pela Resoluçao n. !l44. de 13 de janeiro de 20] S, do Supremo Tribunal Federal -
STf. Com relação li remunelllÇão dos servidon:s. incidem as disposiçõcs da Lei 0, 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com as alterações promovidas pela Lei n, 12,774. de 28 de dezembro de 2012, e 
da Lei n. 10,698, de 2 de julho de 2003 (que trata da Vantagem P«unima Individual - VPl). São 
observadas, ainda. as pn:scrições da Lei TI. 8,112, de lIde dezembro de 1990. a jurisprudência do 
Tribunul de Contas da Uni30 - TCU e do STF, as decisões do Consc:lho de Administração desta 
Corte e as demais nonnas atinentes a pessoaL 
199, lnfonna-se que nos atos de gestão de pessoal praticados pela Administraçào do STJ, 
de forma gcral. têm-se observado as disJlOsições dos nortnlltivos citados. No relatório de auditorias 
planejadas e cumpridas pcla SCI em 2015 estão eleneados os trabalhos efetuados pela CAUP/SCI, 
com as recomendações expedidas e as n:spostas das unidades auditadas. 
200, No tocante li ,cssão de scrvidoTl-'S (do S1'J para outros órgãos c de outros órgãos para 
o Tribunal), regulamemada internamente pelo Resolução STJ n. 3] de 21 de setembro de 201 2, vale 
TIOticiar que, em 2015, foram analisados proo::essos administrativos, por amostragem. e concluiu-se, 
de modo geral. pela regularidade das ações praticadas pcla Administração, 
201, Quanto às nomeaçõcs de servidores, os respectivos autos foram remetidos li 
CI\UI'/SC[, a qual. após a análise de sua competência. enviou os fonnuJãrios de admissão ao Teu_ 
por meio do SisacNet, considerando o pl'll7,o fixado na Instrução Nonnoti\'1l - IN TeU n, 5S de 24 
dc oUlUbro de 2007, alterada pela IN TCU n, 64 de 20 de outubro de 2010. No que di:€. respeito a 
esses processos, averiguou-se que, em gemI. os procedimentos adotados pela área dc pessoal são 
satisfatórios, 
202. Impende acrescentar que a CAUP/SC1 examina os prQ(essos sdministrativos de va
cância de cargo efeti\'o, por omostragem, porém as infonnaçôcs relativas ao desligamento de servi
dores são traru;mitidas ao TeU pela área de pessoal, em consonância com o § I~ do art, 7" da IN 
TCU n, 5512007. 
203, Com n:lação à concessão de aposentadoria e de pensão estatutária, apresentam-se 11 
segui, os principais diplomas legais que disci plinam esses beneficios ou tratam de matérias a eles 
relacionadas: 
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Quodro 21-Nnrm .. sob~ Ap<tSCnt adori. t r . nllo 

• 

• 

• 

l.tgiJlaçln 

0, 2011998, R, 41f.!OOl e n, 4112001; Lei Com-
, )5, tIe 14 1<n9;Lein, 1,71 111912: R • .." 

115, 
i D, 

, R, IIAl 612006, n, I e n, 
Il , l l~, de 17 RC$OluçJo STJ n, 58, de 22 
de 1992, COfII as BlLeraçi)e$ promo.idas pela RC$Oluçao STJ D, 6, 
11 de maio de 199:\, e ponana STJ R, 162, de 21 de maio 
moditicada pela Ponari. STJ D, 194 , de } de j unbo de 2008, 

• , . I 

n, 19412ooB. 

204, O exame dos atOS de concessão e de aJternçllo de aposentadorias e pensões estatutá
rias demonstrou que os processos que tratam deS5e$ assuntos foram tempestivamente encaminhados 
ao controle interno c atenderam, em sua maioria, os dispositivos legais que versam :;obre a matéria 
205, Ressalta-se, contudo, que, na análise inic ial do Processo PA 23711996 (atual STJ 
2997912015), em julho de 1996, da aposentadoria do Ministro dc matricula MOOO756, esta unidade 
manifestou-se de maneira contrária à inSl'rção da vantagem do inciso [J[ do art, 184 da Lei n, 
1.71 1/ 1952, nos proventos do interessado, o que ensejou a transmi~'Ião da ficha SisacNel com pare. 
eer de ilegalidade, 
206, I'or sua vez, a Corte Federal de Contas, ao julgar a matéria, em novembro de 2002, 
proferiu a Decisão n, 50012002 - 2" Câmara, na qual rn:gou o registro do ato e n;quereu ao STJ a 
suspensão dos pagamentos in(\cvidos, di spensando o ressarcimento das importãndas I\.'tebidas de 
boa-fé, em consonãoda com a Súmula n. 106 do TCU, 
207. Após essa deliberação, o lnati\'o interpôs recurso junto ao Teu, o qual foi negado 
por meio do Acórdão TCU n. 528912008 - 2" Câmara, de 18, li ,2008, que ratificou os termos da 
primeira deliberação daquela Corte, 
208. Em 11.12.2008, o STJ enviou o Oficio n. 906!GP ao Ministério da Justiça, para noti· 
ciar 11 posicionamento do TCU, com vistas ã retificação do decreto que outorgou a aposemadoria ao 
Senhor ministro, e possibili tar, assim. o encaminhamento dc novo formulário ã Cortc de Contas. IJj 
209, No dia 8,10,201 5, expediu-se outro oficio ao citado ministerio, para que fosse eum- &P' 
prido o Açórdão TCU n, 4947/2015 - I i Câmara, que determinou ao STJ 11 emissão de novo ato &./ 
livre da irregularidade aponUlda, no pra:lO de tdnUl dias, ~ 
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210. A esse respeito, cabe explicar que os processos de aposentadoria de ministros são 
autuados no STJ. No entunto, após ajuntada dos documentos comprobatórios, os autos são remeti
dos ao Ministério da Justiça, par.! análise e elaborução da minuta de lk"<:fCtO, a scr assinada pelo 
Presidente da República. Em seguida. silo devolvidos a este Tribunal, para a conclusão dos proce
dimentos administrativos. 
21 L Em 12.11 .2015, oonStatou-sc a publicação do decreto que excluiu o art. 184 da Lei n. 
1.711 /1952 dos fundamentos legais da ooncessão inicial. Por conseguinte. foi preenchida nova ficha 
5isacNet, sem a vantagem impugnada. a qual foi remetida ao TCU em 11.12.2015, para apredação. 
212, Acrescenta-se que essa rubrica jã havia deixado de ser paga em janeiro de 2005, 
quando os magistrados passaram a ser remunerados por subsidio. 
213. A seguir apresentam-se as infoml3~iks atuali7.adas referentes aos atos de aposenta
doria das scl'\~doras de matriculas 501 4332 e S013026, cujos casos fomm comunicados [\Q relatório 
de Avaliação de Gestão de Pessoas de 2014, Ílem "Observância à legislação de pessoal", porém nilo 
foram finaliZlldos naquele cxcreicio. 
21 4. Com relaçilo ao I' rocesso ST1 9977f2015 (anligo STJ 7801(2013), que cuida da apo_ 
sentação da servidora de matricula SOl 4332 rIO cargo d.:: Analista Judieiârio. Área Judiciâria - Ofi· 
cial de Justiça Avaliador Federal. cfctuada em 21.8.2013, verificou-se. li. época.. quc haviam sido 
iocluldas no cálculo dos provcntos a Gratificação de Atividade Externa - GAE e a Opçilo do ano 
193 da Lci n. 8.11 2/1990. 
215. Ao apreciar o referido ato de aposentadoria, a CAUPISCI. em 25.11 .2013, apontou 
divergência cntre a metodologia adotada nesta Corte e o posicionamento do Conselho da Justiça 
Fedcnll- CJF, de 21.10.2013. de quc nào em possívcl o recebimento eunlllb tivo, na inatividade, da 
GAE e da opção. 
216. Posteriormente. a matéria foi submctida ao Conselho de Administração, que. em 
11.6.2014, confirmou o entendimento do CJF quanto li. impossibilidade da pereepção cumulativa 
dessas vantagens. 
217. Em 22.9.2014. a aposentada interpôs recurso para contcstar a decisão daquele colegi
ado. Em 13.3.2015, a Assessoria Juridica - AJU manifestou-se no sentido de nlio conhecer do recur
so c detenninou a adoção de medidas oom o fi to de alterar o aIo concessório e, se fosse o caso. ins
truir processo apartado para a revisllo dos valores pagos, obedeccndo-se ao ri to estabell'Cido pela 
Instrução Normativa 5T1 n. 4. de 27 de setembro dc 2012. 
218. Com base no cntendimento de sua Assessoria Jurldica, o Diretor-Geral. em 
23.3.2015, despachou os feitos à SGI' para adottlt as providências recomendadas peja AJU. Notic i
ada da decisilo, a interessada formalizou, em 17.4.2015, a escolha pela manutenção da \'antagem do 
art. 193, atinente ao cargo em comissao de Assessor de Ministro - código CJ-3, em seus provemos, 
em detrimento da pereepçilo da GAE. 
219. O tcnno de opçllo 10i enviado li. área de pagamcnto, quc promo\'eu a exc1usllo da 
rubrica na folha normal do mes de maio de 2015. QuantO aos efeitos pretéritos da decisão, ressalta
se que a unidade de pagamento apurou o montWlIe de RS 20.779,43, a ser devolvido pela inativa, 
referente li. GAE do periodo dc 15.9.2014 (data da ciência da decisilo do Conselho dc Administra
ção) a 30.4.2015. c que estilo sendo adotadas as providências para a cobrança do débito. 
220. Devido à opç.llo feita pela inativa, elaborou-se a Portaria 5TJIGP n. 280, publicada no dI ., 
DOU de 26.6.201 5, para alterar, a partir de 21.8.2013, a Portaria n. 45412013. retirando do funda- llt:Y 
menta legal o an. 16 da ui n. 11.41612012 (GAE), com rene.~os financeiros rctrootivos a 
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15,9,2014, Finalmente, encaminhou-se o Formulário de concessão n, 20763905-4-2013-000052-1 
ao TCU em 27,8.2015, 
221, Foi constatada situayllo semelhante na aposentadoria da servidora de trultricula 
S013026, rIO cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal, 
ocorrida em 5,3,2013 (Processo STJ 158512013, atual STJ 1043712015), Naquela oportunidade, a 
CAUP emitiu part,"Cer de legalidade na ficha SisaeNcI n. 20763905-04-2013-000020-3, sendo que a 
inativa também havia carreado para os seus proventos a GAE e a vantagem do an. 193 da Lei n. 
8,II V I990, 
222. Todavia, (;om a decisão do Conselho de Administração de 1i ,6.2014 acerea do tema, 
a Portaria STJ n. 117 de 4 de março de 2013, que deferiu a aposentadoria, foi modifieada pela Por
taria STJ n, 176 de 5 dc maio de 2015 (DOU de 6,5,2015), para excluir do fundam eniO legal a GAE 
(an. 16 da Lei n. 11.416/2(06), a partir da concessão inicial. com reflexos financciros a contar de 
15,4,201 S. O ajuste financeiro foi realizado na folha de maio de 2015. 
223. Em face da modificação implementada, os autos foram remetidos ã CAUP para novo 
exame, Em 24.6,2015, foi encaminhado novo Formulário de concessão ao TCU, sob o n, 20763905-
04-2015-000027-6, excluída, lIaquela oportunidade, a GAE, 
224. No tocante aos fcilos en\'Olvendo a concl,,'Ssão de pensão. confirmou-se, no Processo 
STJ 22452120 15. que foi deferido o beneficio às dependentes de ex-servidor falccido em 17.8,2015, 
Ocorre que a favorecida de matricula B019179, além de ter declarado ser separada de fato do insti
tuidor desde setembro de 2006, não pen::ebia pcns~o al imenticia estabelecida judicialmente. não se 
enquadrando, porlanto, em nenhuma das hipótcses previstas no arl , 217 da Lei n. 8, IIVI990, alte
rada pela Lei 11, 13,13512015, 
225, Instada a se manifestar, a área de pessool, em dissensão, informou que foram obser
vados os preceitos constl!1lCi011llis e infraconsti tucionais aplicávcis lo situayllo. bem como a jurispru
dência do TCU (Acórdãos n,s. 6786120 14. 678712014 c 30721201 5, todos da Segunda Câmara) 
226, Vale esclarecer que os casos abordados nos menci011lldo$ acórdãos versam sobre 
situações que aconteceram sob a vigência da legislação amerior. ou seja. antes das alterações inlrO
duzidas na Lei n, 8,11 211990, pela Medida j'TQvisórill n. 664, de 30 dc dezembro de 2014, convcni
da na Lei 11. 13.13512015, 
227, Extrai-se, ainda, que a Súmula TCU n, 284, de 22 de janeiro de 201 4, enuncia que o 
bcnellcio da pensão deve atender a legislação em vigor na data do óbito do instiluidor, Assim, esta 
unidade de controle opirlOu pela legalidade do ato em relação às beJ1Cficiárias de matriculas 
8013812 e BOl9187 e pela ilegalidade quanto lo favorecida de matricula B019179. conforme con
signado no Formulário de Pensão Civil n. 20763905-05-2015-()()()()()9-7, 
228, Já no exame dos Processos STJ 005968/2015, 00640212015 e 01647212015, consta
tou-se a conccsslio de pensa0 a neto inválido. na condição de pessoa designada. e a mel101'CS sob 
guarda dos ex-servidores de matriculas 5004345, S003098 e S004582, nesta ordem. Impcnde desta
car que os atos firmados obctle<:cram às decisocs j udiciais impelr3das pelos dcpendemes. tendo a 
Administração adotado todas as medidas cabiveis ao cumprimento das liminares. 
229, Todavia, os formulários de concessão de pensão, relativos a esses instilUidores, fo
ram encaminhados pelo SisacNet com pllfecer de ilegalidade da unidade de controle intcrno. em 
facc do posicionamento do TCU, então vigente, prolatado nos Acórdãos n. 2,51512011 - Plenário e YI/ / 
99212014, da I' Câmara, rIO sentido de que o arl, 5Q da Lei n. 9,717, de 27 de novembro de 1998, W 
havia suprimido do regime próprio de previdência social dns servidores públicos da União a C<ltego-
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ria de pensão civil destinada, dentre OUlras, ao menor sob guarda c :\ pessoa designada. Dessa for
ma, esses dependentes nào teriam direito à pensão da L.ci n. 8.1 1211990. 
230. Vale esclarecer que o TCU alterou o entendimento sobre essa matéria no AcórdAo n. 
237712015 - Plenário, no sentido de que, "( ... ) consoante jurisprudC'TIcia do Supremo Tribunal Fede· 
ra1 e do Superior Tribunal de lustiça. o an. 217 da Lei n. 8.112/1990, incluídas as alíneas 'a', ·b'. 
'c' e 'd' do seu inciso 11, pcnnaneceu vigente até a edição da Medida Provisória 664, de 
30/ 1212014." Com isso, os atos de concessão de pensão a menor sob guarda (alínea 'b') e a pessoa 
designada que viva na dependência ct:onômiea do servidor, alé 21 anos, ou, se inválida, enquanto 
durar a invalidez (alioca 'd' ), emitidos até a data da publicação da referida MP n. 66412014, têm 
amparo legal. 
23 I. Outro ponto tmtado no item "Observãncia à legislaçào de pessoal", do Processo de 
Contas de 2014, diz respeito à concessão de auxílio-alimentação aos magistrados do STJ. No ano 
passado,jâ foi noticiado que o Conselho de Adminislração do STl. lia sessão de 26.9.2012, dct:idira 
que o beneficio deveria retroagir cinco anos da data do protocolo do requerimento da Associação 
dos Jui~s Fedcrais do Brasil - AIUFE junto ao CNJ, ll.'Caindo, portanto. no dia 19.5.2004. 
232. Ocone que, em 2.7.2012, o Conselho Federal da Ordem dos Ad,'ogados do Brasil 
OAB ajuizou a ADI n. 4822 no STF, queslionando a consti tucionalidade das Resoluções n. 
1331201 I , do CNl. e n. 31 112011 , esta última do Tribunal de Justiça de Pernambuco. as quais insti
tuiram o beneficio para os magistrados. 
233. Em 2.10.2013, o Ministro Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade dos noT
mativos. Já na sessão de 20.11 .2013, o Ministro Luiz Fux apresentou voto-vista, j ulgando a ação 
improcedente, e o Ministro Dias TofToli pediu vism dos aUIOS. 
234. Em maio de 2015, constatou-se que os autos Mviam sido dcvolvidos para julgamen
to, em 20.3.2015, após pedido de vista do Ministro Dias TofToli. Em consulta ao sítio do STF, dia 
17.6.2016, verificou·se que o última ação processual se deu em 8.7.2015, com a inclusão de certj· 
dão de auluação para COOSUIT um novo advogado como repreSCl\tante do requerente. Dessa fonna. 
faz-se necessário continuar o acompanhamento da questão e info1T1lar os resultados nas próximas 
Contas. 

IX.2. Controleslnlcrnos AdministTll th'os Relacionados à Gestão de Penoas 

235. Confonne já exposto, a CAUP/SCI é a unidade que tem por incumbência a análise 
dos atos c processos administnuivos da gestão de pessoal, por meio de aud itorias e de exames do
cumentais. Com base 1105 trabalhos executados em 2015, foi possivcl avaliar alguns controles inter
nos administralivos das áreas abrangidas pelos trabalhos da Coordenadoria, em especial a SGP. 
236. Em razão de suas atribuições. o foco principal das análises realil'.adas pela 
CAUP/SCI é a aderéncia dos procedimenlos administrativos As diretrizes e nonnas legais, aspeelO 
que. no geral, tem sido observado pela SGP de fonna satisfatória. 
237. No que tange li conferencia dos valores pagos aos magistrados e servidores, apurou-
se quc, em vários casos, as rotinas dc cálculos sào fci!a~ automa1Ícamenle pelo SARa Vale infor- 111 
mar que tais rotinas são aval iadas com frequência pela CAUP/SCI em aud itorias c, de maneira ge- (!? 
ral. as quantias pagas condizem com o que é devido ao magistrado/servidor, bem como os deseon- k."{',.,/ 
tos são efetuados em confonnidade com as nonnas pertinentcs. Têm-se, como exemplos. as audito- \wy 
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rias sobre o desconto da contribuiç~o previdenciária (proçesso STJ 2196312015). sobre scIViço ex
troordinário (STJ 291 I 1!201 5) e sobre concessão de férias (STJ 15822/2 105), nas quais se verificou 
quc os cáJculos forom efetuados corretamcnte, com exceção das situaçõcs ponlllais referidas nos 
rrspectivos relatórios. 
238. Há, também, casos em que os demonstmtivos de cálculos são elaborados pela unida
de de pagamento, que, após, lança, manualmente, os valores no SARH. Nessa hipótese, é possível 
dete<;!ar um maior numero de incorreções nos cálculos c , consequentcmente, nos pagamentos efcti· 
vados. Como exemplo, cita-se a auditoria efetuada nos pagamentos de vantagens de exercícios ante
riorrs (proçesso STJ 19351 12015), na qual foram constatados erros no cálculo da correção monetá
ria e divergência na taxa de juros utíli7;u1a em alguns pagamentos. Es.~e tipo de falha em gemI de
com: da falta de confe~ncia das planilhas de cálculos, ou seja, há ne~ssidade de a unidade técnica 
aprimorar seus controles internos r>Csse quesi to. 
239. Cabe esclarecer que (I CAUP ainda não efetuou o monitoramento dessa auditoria 
sobre pagamentos de exercícios anteriores (Processo STJ 19.35112015), uma vez que a SOP solici
tou três prorrogações de prazo pata ofcredmento de resposta e, dessa fonna. tem até o dia 
16.9.2016 para se mani restar sobre as recomendações expedidas. 
240, Si tuaçl\o similar foi verificada na auditoria sobre scIViço extraordinário (proçesso 
STJ 291 1112015). em que roram encontradas algumas discrepâncias entre a quantidade de horas 
constante da proposta cadastrada pela unidade demandante no sistema próprio e o quantitativo de 
hOTllll autori7.ado pelo Diretor-Gcra1. A essc propósito. a CPAO infonnou que reforçará a conferên· 
eia dessas inronnações, a fim de evi tar posslveis pagamcntos indevidos. 
241. Na auditoria realizada para avaliar a concessão do abono de pennanêneia aos servi· 
dores do Tribunal , no penodo de janeiro de 2014 a fevcrei ro de 201 5, constatou-se que o dcfcrimeo
to do beoeficio no STl tem sido feito de fonna COTTCIa e tempestiva. Acrescenta-se que a concessão 
é efetuada ex-officio e que a área responsável , apesar de não contar com relatórios do SARI-! para 
auxiliá-Ia na tarefa, possui mecanismos de controle efica~s paro apumr a data em que o scIVidor 
ath'O preenche todos os requi~;tos para a aposentadoria, e, portanto, em que passa a fll7.cr jus ao 
referido abono. 
242. O SARH possui wna grande quantidade do dados cadastrais e financeiros e tcm mui
tas rotinas infonnatizadas., nas quais são inseridas críticas e outros controles, de modo a coibir erros. 
O ideal em que essa fcrramenta oontemplasse todas as demandas da SOP, com a automati7.açllo de 
cálculos e a geração dos relat6rio~ nl'Ccs.sá.rioS. Portm, existem informações refcreotes à gestão de 
pessoal que não estão registradas no SARII (por exemplo, por fal ta de campos l'SpCCificos) c há 
várias atividades que são realizadas rom do sistema, por meio de planilhas c outros controles parale
los, tendo em vista a ausência de rotinas infonnatizadas. 
243. Em algumas auditorias executadas em 2015 e nos anos anteriores, roram expedidas 
várias recomendações que tinham como objetivo o aprimoramento de controles intemos das áreas 
auditadas. Com o intui to de atender essas solicitações, as unidades da SOP declamram que a solu· 
ção dos problemas levantados se daria com a implantação do Sistema Integro. visto que nesse siso 
tema havia a previsão de rotinas que saneariam as deficiências expostas. 
244. Valc eselarecer que o Integra em o sistema de geslAo de pessoal que esta\'a em de
senvolvimento, com vistas à substi tuição do SARH. Contudo, em dezembro de 201 5, a contratada 
manifestou-se pela impossibilidade de continuar a execução dos scIViços e propôs a rescisão am;· 
gãvel do Contrato n. 10412013, finnado com o STJ. Nesse sentido, foi publicado o respectivo Ter
mo de Distmto em 9.5.2016 (Contrato n. 10412013). 
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245. Isto posto, os controle il"llemos que seriam otimizados com a impl!1l1tação desse sis-
tema pemmna:em. pol enqu!ll1to. carentes de melhorias. 
246r Por lim, cabe ressaltar que a Administrnçilo continuará buscando, junto a outros ór
gãos públicos. alternativas para efetllar a substiruiçilo do SARIL J)essa forma, poderá atender me
lhor as ncçessidades das diversas áreas da SOl'. 

IX.3. Tempestividade e Qualidade dos Registros l'cr1inenh:5 DO Sistema de Pe550al 

247. O registro dos atos de pessoal no SARH é um dos pontos examinados pela CAUP na 
análise de processos. Nesse particular. pode'S('. alimwr que, em geral, os lançamentos silo efetuados 
correta e tempestivamente. As impropriedades eventualmente detectadas são informadas à. SGI' , que 
pro11lQve a devida adequação dos dados. 
248. Nas auditorias, dcpc:ndendo do tema. também é leito o exame da qualidade dos regIs
tros do SARH. Normalmente, essa anãlise é feita de fonna ampla, em razão de que o universo audi
tado é, muitas VC7.e5. o total dos servidores abrangidos pelo assunto, no período verificado. Vale 
ressaltar que, nessas situações. a equipe de auditoria cfctua consultas diretamente na base de dados, 
com o posterior tnItamento das informaçõcs coletadas, o que permite avaliar uma quantidade maior 
de elementos. 
249. Com relação às auditorias efetuadas em 2015, n!lo foram expedidas recomendações 
para ajuste/lançamento de informações no SARH, exceto quanto aos trabalhos mencionados a ser 
gu!r. 
250. Na auditoria efetuada para analisar os procedimentos adotados na ooncessIlo e no 
pagamento das férias aos SClVidores e magistrados dcsta Corte, nos meses de janeiro e fevereiro de 
2015 (I' roeesso STJ 1582212015). averiguourse que. apesar da ausência de alguns controles e roti
nas no SARH, os registros ,dativos à escala de férias. ao gozo. ils interrupções, às indenizações e 
aos pagamentos pcninentes ao usufruto das férias, no geral, silo consistentes. Nilo obstante. cabe à. 
unidade de pessoal aprimorar os controles relativos ao preenchimento da escala de férias. que gera o 
lançamento das férias no SARH. uma vez que na auditoria fOnlm identificados 39 servidores que 
n!lo haviam marcado os trintll de férias, relativos ao exereicio de 20[5. no sistema de pessoal. 
251 . Na auditoria com o objetivo de aferi r a regularidade da autorização e do pagamento 
do serviço extraordinário efetuado nos meses de dezembro de 2014 e junho de 2015 (Processo STJ 
2911 1f20IS), eonstatourse que as horas tr.r.balhadas no recesso forense e não consideradas como 
scrviço extraordinário são registradas em arquivos fora do Sistema de Ponto Eletrônico. uma vez 
que o sistema nllo dispõe de campo próprio para esse l:mçamento. Vale explicar que essas horas silo 
posteriormente usufruidas pelos servidores c o acompanhamento desses dados (lançamento e baixa 
das hOnls) é realizado por meio de planilhas elaboradas pela unidade técnica. ou seja. de forma par 
raleia. Diante da inadequação da metodologia para o controle da compensação de horas prestadas 
durante o recesso forense. a CAUI' propôs a inclusão de auditoria especifica no PAA de 2016, que 
deve acontecer no 2° semestre, a fim de examinar o tema de mancira mais detalhada. 
252. No trabalho em que se avaliaram os procedimentos adotados no lançamento de faha 
injustificada 00 histórico funcional e 110 desconto na folha de pagamento dos servidores do STJ, no 
exereício de 2014 (Processo ST1209SI20IS, atual STJ 986812015). foram identilicadas divergên- fi)/. 
cias entre as informações dc faltas injustificadas l!lI1çadas no SARH e no Sistema de Ponto Elctrõ- t.:/ 
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nico. I'or conseguinte, conchliu-sc que este último necessitava de aprimoramento, com o objetivo de 
evitar discrepâncias com os registros constantes do histórico funcional do SARH. 
253. Diante desse fato, em maio de 201 S, a área técnica esclareceu que o problema seria 
sanado com a implantação do Sistema Integra. que eSlava em d~'SC1lvolvimcnto à época. 
254. No entanto. como citado no item "Controles internos administrntivos relacionadns à 
gestão de pessoas", o Contrnto n. 10412013, firmado com li empresa responsável pelo desenvo lvi_ 
mento da solllÇão informatizada de gestilo de pessoas, foi rescindido em 29.4.2016. 
255. Portanto. não há perspectiva. li curto prazo, de resolução para a falta de registros es
pecificos, em decorrência dc falhas estruturais do SARH, como já mencionado em auditorias c aná· 
lises processuais realizadas anteriormente pela CAUP. Por exemplo, tem-se a ausência de campo 
para o lançamento do saldo de licença-prêmio convertido em pecúnia, paT"il o registro da contagem 
ponderada de tempo de sen'iço averbado (o Sistema sh aceita a quantidade certificada dala a data) e 
para o lançamento do saldo de licomça para capacitação, um:ido pelo servidor de outros órgãos. 
Nesscs casos, as unidades c 11 sei. sempre que neccssltam de intbrmaçO\.'S, precisam recorrer aos 
processos administrativos dos interessados. 

IX.4. Qualidade dos Controles para Identifica r e Tra ta r A~umulaçÕC5 Ilegais de Cargos, 
Funções t Io: mpnogo5 Públieos 

256. No que tange IlOS instrumentos de controle utili zados para identificar acumulações 
ilieitas de cargos, empregos e funções publicas. noticia-se que. nesta Corte, encontra·se em vigência 
a Portaria STJ n. 255 de 6 dc maio dc 2014, que altcrou a Portaria STJ n. 4 d<: 12 de janeiro dc 
2012. estabelecendo rcgras e procedimentos concernentes llO assunto. 
257. Scgundo o normativo, os scrvidores do STl ocupantes de cargo efetivo ou de cargo 
em comissilo sem vinculo efetivo com a administraçoo públ ica. incluindo os cedidos llO Tribunal 
para o exereicio de cargo em comissao ou de função comissionada, devem firmar declar.lç1io de 
acumulação ou não de cargos, empregos c funções públicas, assim como de vencimentos e proven
tos, a cada três anos. no mes de março, mediante a utilizaçAo do formulário especifico, disponível 
na Intranet. 
258. Ademais, M a exigência de que os servidores que acumulam cargos, empregos ou 
funções públicas apre!\Cntem declaração do outro órgão ou entidade a que estiverem vinculados, 
contendo as informações sobre o cargo, o emprego ou a função, a carga horãria semanal e o horário 
de trabalho. 
259. Após, as declaraçõcs "positivas" silo e:omminadas pela área de gestão de pessoas, de 
modo a verificar a compatibilidade dos cargos/empregos/funçõcs exercidos. bem como dos horários 
de trabalho. 
260. Na última auditoria sobre o tema. realizada pela CAUP/SCI em 2015, foram utiliza-
dos os dados das declaraçõcs firmados no recadaslTamento ocorrido em 2014. 
26 1. Das análises efetuadas nesse tr.lbalho, que culminou na cmissão do Relatório de Au
ditoria n. 312015 (Processo STJ 14276/2015), notou-se que depois de encerrado o prazo inicial para 
a entrega das declal'3ÇÕCs. em 28.2.2014, do universo de 2.871 servidores sujeitos li. entrega., 489 f.iI...-' 
ainda não haviam se manifestado. Desse momante, 456 declarações foram apresentadas no decorrer 
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de 2014, 28, no ano de 20 1 S, e cinco continuavam pendentes até o f~hamento do relatório de audi
loria, em 2.6.2015. 
262. Cabe destacar que três dessas cinco pendências foram e,~cluídas da auditoria, em 
Tll7.Ao de serem concernentes a duas aposentadorias e a uma posse em cargo inacumulán:l, ocorridas 
em 2014. 
263. Em relação às outras duas, verificou-sI: que, embora a área de pessoal tivesse enviado 
oficios aos servidores, no intuito de n..'SOlvcr a situação, não houve, naquclo oponunidade, continui· 
dade das medidas saneadoras, frente à inércia desses. 
264. Por dctenninaçao superior. foi instaurado em 12.6,2015 I'rocesso Administralivo 
Disciplinar - I'AO para avaliação desses casos (STJ 1658012015). Após a análise dos fatos e oill\'3 
dos acllSlldos, concluiu-se, dentre outras coisas, que a cntrega das declanlÇõcs, ainda que fora do 
prlll'.o, permitiu a plena rcgulari7.açilo funcional dos envolvidos. Assim. a Comissão PCfTTlanente 
Disciplinar propôs o arquivamento dos feitos, recomendando que os interessados fossem admoesta
dos qUIIlllo iI obriga",ao d~ mwIl~r atual iLaolus ".,..s <:JIlkr~"Ol> e ~olltatus teldullicus, ue ,,,00.10 a v;a
bilizar o Il,.'i:cbimento de correspondências. o que foi acolhido pelo senhor Dirctor-Gcml. 
265. Nesse particular, a CAUPISCl observou que a Administração nào instaurou proce
dimento disciplinar imediatamentc. ou seja, em junho de 2014 (reaberturJ do prazo para entrega do 
docwncmo), para tratar dos casos dos servidores inadimplentes. A unidade responshel justificou 
que os procedimentos relativos ao recebimento e ã anãlise das declarações só foram finali~..ados em 
maio de 2015, em razão do acúmulo de atividades, ocasião em que o Diretor-Geral foi comunicado 
sobre a si tuação e logo dcterminou a abertura do PAD. 
266_ A nosso ver. o exame das declarações dos servidores que afirmaram acumular car
gos/empregos, bem como a apuração dos servidores de inadimplência, devem ser reali7..ados o mais 
breve possCvel , com vistas a prevenir cventual acumulação Ilicita de cargos/cmpregos. 
267_ Também se avaliou, na auditoria. se os documentos apresentados pelos servidores 
que declararam acumular cargos/empregos estavam em conformidade com os normativos e eram 
suficientes para confirmar a licitude da acumulação e a compatibilidade de horários. assim como as 
situaçõcs em que esses documentos não foram disponibilizados. 
268. A esse respeito. inferiu-se que a ãrea de pessoal não apreciou, de forma imt'<liata, as 
declaraçõcs pro"enientes de órgãos cxternos_ cootendo informações sobre o cargo exercido, a jor
nada semanal e horãrio de trabalho, entregues pelos servidores que apresentaram declaração positi
va de acwnulaçoo_ 
269. Como já mencionado, a unidadc de pessoal emitiu relatório das impropriedades de
tectadas durante o recadastramento. somente em 15.5.2015. ou seja. cerea de um ano após a solici
taçllo dos documcntos, rcalizada em março e abril dc 2014.19. a sugestão de providências nl'i:cssã
rias â resoluÇ<lo desses óbices ad"cio cm 20.5.2015. com o dcspacho profcrido pela SGI'. 
270. Cita-se, como exemplo, a ocorrência rel<lllva ã servidonl de matricula S039505. que, 
apesar de ter ofertado a documentação concernente ao cargo e ã jornada exercida no órgão externo 
em fevcreiro de 2014, só foi objeto de providências, por parte da área técnica, quanto ã incompatibi
lidade existente entre suas jomadns de trabalho, em 2015_ 
271. No eontexto delineado. enfatizou-se a relc\·ância da mat~ria. considerando que o ar-
tigo 37, da CF/88. veda, no inciso XVI. a acumulação de cargos públicos. As pennissõcs estabele- vf. 
cidas nas aHneas do dispositivo constitucional são exceçào, de modo que o controle pela ãrea técni- uY 
ta para detectar e trotar as acumulaçõcs ilegais de cargos públicos, deve ser realizado com a mãxi-
ma urgência e efetividade. @-' 
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• Contratações de scrviços de TI e gestão conlratual; 
• Estrutura de govemança corporativa; 
• l' lano Di,etor de Tecnologia da Informação; 
• Segurança da Informação no Desenvolvimento e Aquisição de Sistemas; 
• Engenharia de Sof;'wue. 

X.!. Contrataçõ« de Su viços de TI e Gestão Conlratusl 

280, Duranle o exerdcio de 2015. a Coordenadoria de Audi toria de TI continuou a 8valia
ção sobre os controles inlemos adolados pelo STJ para os contratos de TI, contemplando as ques
tões relacionadas à fase dc planejamento das contratações e aos controles utilizados para uma ade
quada gestílo contratual. Esse IrlIbalho teve como escopo as contrataçõcs realizadas por meio de 
pregão elelrônico e aquelas contratadas por meio de inexigibilidade e dispensa de licitação. 
281. Quanto à fase de plnnejamento das contratações de TlC, foram identificadas fragili
dades na qualidade da elaboração dc alguns anefatos, 11 saber: análise de viabilidade, análise de ris
cos, levantamento de soluções disponiveis no mercado. levantamento adequado da demanda. esco
lha e justificativa da solução mais adequada e análise de riscos, 
282. Uma das falhas recorrentes apontada nos trabalhos de auditoria foi a fragilidade na 
elaboraçllo do Documento de Oficialização da Demanda - DOD. nos quais se eonstatou a ligação 
incipiente entre ajustifieativa da contratação e a necessidade estrat~giea do STJ. 
283. Alem disso, em alguns casos, os gestores não adolarnm procedimentos objetivos na 
fiscalização dos contralos de serviços, apesar de previstos na jurisprudência pertinente, como. por 
exemplo, controle do escopo contratado, controle dos prestadores de SCJ"\<iço tereeirizados - para 
contrntos que envolveram mGo de obra residellle - e controle de materiais c insumos necessários 
para a execução dos contratos. 
284. A respeito do processo de cabcamento (Processo STJ 8.51 7/2013 - SEI 
I 1.392120 15). valor do contrato RS 32.795.90 1,12, cuja eOlllratação foi objeto de uma informação c 
de cinco notas técnicas da CAUTo A referida contratação também foi objeto de auclitoria do Tribu· 
nal de Contas da União nos autos do TC 026.06012014-0 (Processo SEI 00(33412015). As irregula
ridades apontadas nesse processo ainda não foram objeto de pronunciamento do colegiado do TeU. 
Tais im:gularidades e outras decorrentes de outros contratos !UI área de TI foram objeto do Processo 
Administrativo Disciplinar n. 175812015. no âmbito do Superior Tri bWU1l de Justiça, estando a apli
cação de penalidades pendente de decisão iX'r pane da Presidéncia do Sl'J. 

X.2. Estru tura de Co\'er nança Corporativa 

285. Desde a implantação da governança corporntiva, há no STJ, em nivel estratégico, a Kíi. 
preocupação com o acompanhamento e avaliação da dinâmica das ações implantadas, que se mate· l!C/ 
riali7.a no moni toramento do planejamento estratégico de TI. execulado anualmemc, que dá norte às ~ 
tomadas de decisão para o próximo ano. l.ll1"' 
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286, Devido à relcvância da panicipaçilo da aha gcrência c ánas dc negócios no planeja
mento dc TI, foi criado o Comit': Estratégico de TI - CEl'I , oom o objetivo de promover as devidas 
açõcs para que n estrutura de govem1lllça oorporativa e de TI possa atender às necessidades institu
cionais de forma mais abrangentc, 
287, O CETI, estabelecido pela Resolução STJ n, 1512012, tcm por atribuição revisar O 

Plano Estratcgico de Tecnologia da lnfonnação - PETl c o Plano Diretor dc Tecnologia da Infonna
ção - POTI em consonância com o Pluno Estrat~gico do Tribunal. acompanhando sua exccução e 
cstabeleceooo prioridades CIltre a~ demandas encaminhadas pelo Comitê Estrnt6gico da Secretaria 
do Tribunal para a resolução de conflitos, 
288, O Comilê Estratégico dc TI tem caráter estratégico institucional, razão por que en
\'ol\'e a alta OireçAo, inclusive minislros da Corte, Esse comilê tem como atribuição basilar assegu
rar qu~ a govemança de T[ seja devidamente considerada como par1e da govcrnança corporativa, 
Ademais, cabe-lhe decidir sobre o direcionamento estratégico e analisar os principais investimentos 
em nomc de toda a direção, 
289, O Comitê Exccutivo de TI tem Car3ter uiticoloperaciona[ c, portanto, está mais pró
:o;imo do dia a dia do Tribunal, visando detcrminar prioridades nos programas de investimentos em 
TI, garantir o a linhamento com as estratégias institucionais e prioridades do negócio, monitorar o 
estado atual dos projetos, resolver oonflitos dc recursos c monitorar níveis dc scrviço e suas melho
rias e oonstÍlui um instrumcnto cssencial no direcionam<:nto dos investimentos de TI, dando subsi
dio ao Comitê Estratégico dc TI, 
290, Durante os trabalhos de auditoria, rcstou demonstrado que, embora o CETI esteja 
formalmente instituído, não há evidências de seu regular funcionamento e envolvimento no Plane
jamento Estratégico de Tecnologia da InfommçAo, ump vez que não houve reuniões dele, em todo o 
ano de 2015, 
291 , Também não houve a elaboração do l'[ancjamento Estratégico de Tecno[ogia da [n
form:.çllo - PETI, no ano dc 20 15, Este documento, de caráter plurianual, é essencial para reforçar o 
alinhamento entre a 1'1 e o Plancjamento Estratégico lnstitucional - PEI, Uma vez que o PETI pnte
rior perdeu a sua \'igência ao final de 2014, juntamente oom o PEI anterior, e que houve a publica
ção do novo Planejamento Estratégico Instituciona[, vigcnte de 201 5 a 2020, o PET [ também deve
ria ter sido ptuali7.ado para l:star cm consonância com o no\'o Planejamcnto Institucional, 
292, O acompanhan1ento das providências quanto ao assumo estli scndo realizado por 
mcio do Processo SEI 01071412015 - Auditoria de Go\'emnnça de Tecnologia da InfomJação, refe
rente ao Planejamento Estratégico e ao P[UI'IO Diretor de Tecnologia da [nfonnaçào, 

X,J, l' lano Dird or de Tecnologia da Informaç i o - pnTI 

293, O Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI é o instrumento de diagnósti
co, planejamento e gestllo dos recursos e processos de Tecnologia da [nfonnação que visa atender 
às nccessidades tecoolõgicas e de informação dc um órgão ou cntidade para um determinado perio
do de tempo (IN STJ n, 412013 , art, 2°, inciso 111), 
294, Embora seja um docUIIJcnlo essencial para o bom funcionamento da gestão de Tec
nologia da Informação, restou comprovado que n1l0 houve elaboração de PDTI para o ano de 2015, 
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o PDTI, ao contrário do PETI, tem canlter anual, devendo ser atual izado a cada período em relação 
ao Planejamento Estratégico de TI, Como nem o PETI nem o PDTI foram atualizados em 2015. 
mesmo com a atualizaç1lo do PlanejamCT1to r:stmtégieo Institucional, a TI não contou, em 2015. 
eom um processo formal de planejllJlWnto estnuégieo ou de gesti'lo, nem houve alinhamento fonnal 
com o Planejamento Estratégico InstitucionaL 
295. Mnis do que uma falha formal, a ausência tanto do Plano Estratégico quanto do Plano 
Diretor dc TI demOllSrram fal has gravcs do planejamento da área de Tecnologia da Infonnação, 
e,~pondo a área - c, por eonsequência, todos os demais processos do Tribunal. uma vez que depen
dem foncmcnte da área de TI - a riseos graves. 
296. O acompanhamento das providências quanto ao assunto está sendo realizado por 
meio do Processo SEI 01071412015 - Audi toria de Gowmança de Tecnologia da Info rmação. rcfe, 
rente ao ]'Ianejamenlo Estratégico e ao Plano Diretor de Tecnologia da lnformaçâo, 

XA. Segurança da Informaçiio no Deseo,'oh'imento e Aquisiçiio de Sis temas 

297, Foi realizado Icval1lamento de infonnações eom a finalidade dc identificar, mapear e 
avaliar o modelo dc pTOl-'Cssos e os controles internos de Segurança da Informação com foco no 
desenvolvimento e na aquisição dos sistemas infOrnJatizados do Superior Tribunal de Justiça. 
298, O trabalho foi I\"alizado em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Con· 
tas da União e como critério toram utilizadas as normas da série A]]NT NBR ISOIIEC 27000:2013. 
que apresentam um conjunto abrangente de boas práticas de Segurança da Informação. 
299, O escopo do trabalho ficou delimitado pelos objeth'os de controle propostos pela 
ABNT NBR ISOIIEC 27002:2013, di retamente relacionados aos processos de gestão de segurança 
da informação nos processos de d~'SCnvol\'imento, sustentação e aquisição de sistemas e mais espe
cificamente nos seguintes pontos: 

• Organização da segurança da informaçâo 

• 

• 

• 

o Segurança da informação no gerenciamento dc projetos 
Controle de acesso 

o Restrição de acesso ã informação 
o Procedimentos seguros de entrada no sistema (/og-cn) 
o Controle de acesso ao código-fontc de progrnmas 

Segurança nas operações 
o Scparução dos ambientes de desenvolvimento, teste e produção 
o Registros e monitoramento de cI'entos 

Aquisição, desenvolvimento c manutenção de sistemas 
o Requisitos de segurança de informação 
o Politica e principios de desenvolvimento seguro 
o Gerenciamento de mudanças 
o Ambiente seguro de desenvolvimento 
o Testes de aceitação c segurança de sistemas 
o Proteção dos dados para teste 
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300, Como conelusão do trabalho foi evidenciado que não hã no STJ uma abordagem sis
lêmiea da segul'1mÇII da informação para garantir um nível razoável de confiabilidade aos si~1emas 
desenvolvidos, O tema depende de iniciativas isoladas dos servidores posicionados cm níl'el técni
c%pL-racional para garantir níveis mínimos de segurança aos sistemas, 
30], Não há visão integrada da segurança da informação rIO ciclo de desenvolvimento de 
sislemas, No gcrenciamento de projetos, por exemplo, não são previstas atividades de avaliação e 
tratamento de riscos. e diversos definiçÕlls necessárias para garantir a segurança da informação, 
como objetivos e requisitos de segurança. 
302. Inexistem políiicas, nomlas e procedimento para orientar a elaboração de rcgras de 
conlrole de acesso para os sistemas, o que reflete em dh'ersos padrões de controle e tratamento de 
riscos diferente para cada sistcma, 
303, O controle de acesso aos códigos fonte foi considerado como ponto positivo pela 
uti lização de ferramentas apropriadas. embora haja fragilidade quanto ã retirada dos acessos conçe
didos. 
304, Foi verificada a existência de I:ontroles para a separação dos ambientes de desenvol-
vimento, embora não haja normas para disciplinar e garamir o uso dos mesmos. 
305. Nao hã padrão nem norma para o registro e monÍlor.unento de operações realizadas 
nos sistemas. 
306. Não existe qualquer norma ou orientação para a claboração dos requisitos de segu
rança dos sislemas. Algumas funcionalidades de segurança são geralmente incluldas nos sistemas. E 
upesar de haver açôcs isoladas quanto ao lema por parte dos servidores, não hã garantia de que as 
boas prãticas sejam adotadas, como por exemplo, análise de modelos de ameaças e anãlises críticas 
de incidentes de segurança. 
307. A politiea de dL'Scnvolvim~'nlo seguro não está institucionalizada no STJ. A adoção 
de práticas de desenvolvimento seguro depende dos próprios servidores e de seu conhecimento. 
experiência c proatividade. 
308. Há procedimentos fomlais e institucionalizados, como a IN STJ n. I de 6 de agosto 
de 2012, que disciplina a gestão das demandas de manutenção dos sistemas informatizados, ne<:es
sários para o gerenciamento de mudanças de fonna a não impactar negativamente a segurança e 
dCSI..'nlpenho das aplicaçõcs. 
309. Os leStes de Hl:eitação e segurança são realizados pela própria scção que deSC11\'olveu 
o sistema, de forma intuitiva, com base no próprio conheçimento. 
310. Alguns sistemas considerados ç';ticos passam por lestes em uma seção espedfica. 
3 I I. Os testes realizados para 05 s istemas descnvolvidos de fomla terceirizada são feitos 
por empresa contratada e conferidos por amostragem pela S1'I. 
3 !2. Apesar de haver algumas prãticas relativas a teste de software. não há norma ou pro-
çedimento que diseipline e obrigue a reali7~0 de testes de segurança nos sistemas. 
313. As boas práticas adotadas relativas ã segunlllça no desenvolvimento estão em sua 
maioria vinculadas a pessoas chave em posição operneional. As ações de direção e orientação. nos 
niveis tático e estratégico. relacionadas à scgurança no desen\'olvimento de sistemas são poucas e 
eslAo restritas à gestão de configuração e mudanças. 
314. As providências quanto a esse tCm3 eSlão sendo acompanhadas no Processo SEI 
0066451201 S - Auditoria Opcrodona! oos Processos de Segurança da Informação. rJj 
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X.S. EngenhM riM d e Soft .... ore 
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315. O IC\'lIlltamento dc infOTITl3çôcs em Engenharia de SojMare foi realizado com li fina
lidade de identificar, mapear e avaliar o modelo de processos e os controles intemos de Engenharia 
de SOft .... are com foco em Desenvolvimento e Sustentação dos sistemas inform:llir.ados do STJ. 
316. Como critério para ° Icvantamento dc informações foi utilir.ado o Modelo de Refe
rência de Melhori a de Processo do SOjilmre Brasi lei ro (MPS.BR-SW). modelo que apresenta um 
conj unto abrangente de boas práticas de engenharia de $oftware. 
317. O escopo do Inlbalho foi delimitado pelos seguintes processos de engenharia de so!-
r .... are e respectivos controles, conforme proposto pelo MPS.BR-SW: 

• Gerenc iamento de Processos 

• 

• 

• 

o Política organizacional 
u Planejamento de vnJÇ,,~ 
O Monitoramento 
o Planej amento de recursos 
o Atribuição de responsabilidades 

Gerenciamento de Projetos 
o Escopo do trabalho 
o Dimensionamento de IJ1Jl: fas e produtos de trabalho 
o Defi nição de tarefas e produtos de trabalho 
o Estimativas de esforço 
o Cronogramll 
o Avalição de riscos 
o Planejamento dc recursos huIlUlnos 
o Planejamento de ambiente de trabalho 
o Planejamento de docwnentação 

Gerenciamento de Requisitos 
o Levantamento de requisitos 
o Análise dc requisitos 
o Rastrcllbilidadc entre requisitos e produtos de trabalho 
o Rcvisão de planos e produtos de trabalho 
o Gerenciamento de mudallÇas nos requisi tos 

Gerenciamento de Configuração 
o Sistema de gerência de conliguração 
o Identificação de itens de oonfiguraçâo 
o BúseU"e dc itens de oonliguração 
o Registro histórico de itens de conligllTllção c Mselines 
o Conlrole de modificações em itens de oonfiguração 
o Armazenamento, manuseio e liberação de itens de configuração e 

baseli"'!$ 
o Auditoria de configuração 
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318. A partir da avaliação dos controles internos relacionados aos processos de engenha
ria de software delimitados pelo escopo da auditoria, verificou-se a caréncia de padroni,.~ão dos 
controles internos utilizados pela0; unidades. 
319. TambCm foi constatado que não há na Coordenadoria de Desenvolvimento do STJ 
uma abordagem de proo::essos de engenharia d~ softll'ore, processo fundamental para organizar e 
estabelecer os controks necessârios para viabil izar a institucionalização e a melhoria dos demais 
processos utilizados nas unidades. 
320. Para os diversos aspectos do Gerenciamento de Projetos. verificou-se práticas de 
controle incipientes nas unidades e sem padrllo dentro da Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Soluções de Softwore • CDES. Não há um processo de gerência de projetos estabelecido, mas so
mente alguns controles internos estabelecidos nn ftmlmenla de gestão de demandas, utilizada pelas 
seções da Coordenadoria. Há carcncia, por c;o;empl0, dc definição clara do eseopo doo trabalhos 
realizados. 
321. Não há na CDES definição ou orientação quanto à uli1i,.~ão de modelos de ciclo de 
vida para uso nas unidades subordinadas. 
322. Ademais, não é prática comum dessa coordenadoria, a criação de cronogramas para 
controle das atividades das unidades a ela subordinada. 
323. Sobre gestão de riscos de projetos, constatou-se que a avaliaçilo de riscos não é reali-
7..ada. 
324. Nao há plant'jamcnto de recursos em relação a competências e atividades sob sua 
responsabilidade. Também não há planejamemo do ambiente de forma a prevenir situações indese· 
jadas relacionadas ao uso de equipamentos e ferramentas, por c;o;emplo. 
325. Não há diretrizes quanto à adoção de doo::umentaÇão fomal dos sistemas do STJ. 
326. Quanto ao processo de gerenciamento de requisitos, COnStatOU-sc que não há uma 
metodologia ou abordagem padronizada para disciplinar as atividades desse processo. Não há um 
padrão para a rastreabilidade de requisi tos; o controle de requisi tos é realizado por algumas seções 
de forma incipiente e sem 11. devida padronização. 
327. O processo de gerência de configuração apresenla-se em estado incompleto e infor
mal. Os controles mais operacionais estão em execução. No entanto, há can.'ncia de doo::umentação e 
de estabelecimento de controles de direção. orientação e IlOrmati1~lIo das ativiilildes do processo. 
328. Foi verificado que a atual gestão da Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções 
de Software está envidando esforços no scntido de elabornr estudo par'! viabilizar a identificação de 
problemas. com vistas a solucioná-los de foma padronizada para as unidades subordinadas. por 
meio da melhoria dos processos utilizados. 
329. As providências quanto li esse tema estão sendo acompanhadas no Processo SEI 
00892312016 - Auditoria Operacional nos Processos de Engenharia de Sofiware. 

X.6. Condusio 

330. Com base nos ponlOS levantados, verifica-se que a Gestão dc TI no S1'1 teve um Te-~ 
troces'lO em relação ao ano anterior. uma \'Cz que as iniciativas anteriores de Govcrnança e Gestão 
foram descontinuadas. Os trabaloos realizados pela Coordenadoria de Auditoria de TI tem o propó· 
SilO de sinalizar para o gestor a necessidade de criação de controles que irão contribuir paro a dici- • 

" 
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ência da gestão dos rec ursos de TI. além de acompanhar a conformidade da gcslão quanto aos nor· 
mativos e melhores práticas adotadas, cm consonância com os principios da legalidade, da morali· 
dade e da eficiência. 

XI - RECOM.ENDAÇÕES 

XI.! - Parte A - Coordenadoria de Auditoria c Anliação da Gestio - CAUG 

XI.I .I Ao Gabinete do Diretor·Gera l 

• Aperfeiçoar a metodologia de elaboração e de conferência do Relatório de Gestão, com o obje
ti\·o de garantir a apresentação de: 

• justificativas adequadas c sufieicnles para o esdarccimenlo de variações significativas 
de parâmetros. relacionando o dtsempenho da varia\'el com o obtido no e xereicio ante
nor; 

• Rmlliscs criticas fundamentadas e passiveis de comprovação. a serem elaboradas pelos 
agentes efetivamente responsáveis pela realização das ações; 

• explicru;õcs embasadas em fatos documentados; e 
• dados cOll"etos. 

XI.I.2 À Secrcla ria Executiv'l da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magislrados - ENFAM 

• Aperfeiçoar a metodologia de plwlejamento da meta fisic a da ação Formaçiio e Aperfeiçoamen
/O de A/agiSlrados, levando em eonsidcraçilo possíveis limitações à execução das ações preten
didas. dc fonn8 a evitar a ocorrência de grandes discrepâncias entre as metas planejacb c reali. 
1.ada para o exercício. 

Xli - CONCLUSÃO 

33 I. O presente relatório, que ora submetemos à cOllSideração do Senhor Secrclàrio de v11/ 

Controle Interno, expressa o resultado das anàliscs realizadas pela equipe da SecRtaria de Controle yr 
Interno - SCI. mr 

'(E 
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332. Esclareeemos que os exames que embasaram a opinião dos auditores foram efetua· 
dos de acordo com o Plano Anual de Auditoria da SCI, por meio da realização de análises processu. 
ais e auditorias. Os exames foram efetuados ao longo do exercício de 2015, na sua maioria, por a· 
mostragem, na extensão e profundidade adequ.adas para a fonnação de opini~o. Foram aplicadas as 
normas c técnicas relacionadls ã Auditoria Pública c ao Controle Interno Ff.o.cJcral. As anãlises indu· 
iram testes nos Controles internos das unidades, verificações quanto ao cwnprimemo da legislação e 
normas internas aplicáveis, eomprovaçõcs quanto à legitimidade dos docwnentos e dos atos de ges· 
tiio praticados. uvaliação dos aspectos de economicidade. eficiência. eficácia e efetividade da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial , contábil e operacional, além da aplicação dc outros prOCi:di· 
mentos julgados necessários. Esclarecemos que o cscopo e a metodologia das dh'ersas auditorias 
que subsidiaram as análises apresentadas constam de processos administrativos próprios e que não 
houve limi taçõcs à atuação da equipe de auditoria. 
333. Em face do tC()r do Rclatório de Gestão. bem como dos resultados dos exwlIes reali· 
zado~ nos tClmos do p'''6.I>'· .. fo ante, io., cOllsublota<,dados ne~te R<.:1atório d" Auditoria de 0"51110 e 
seus anexos, somos de opinião que a gestão referente ao exercrdo de 201 S, do Presidente do Supc· 
rior Tribunal de Justiça, Ministro Frnneisco Cândido de Melo Faleão Neto, do Dirclor·Geral do ór· 
g1Jo. Senhor Miguel Augusto Fonseca de Campos, e do Dirctor·Geral substituto, Senhor Sergio José 
Arrn:rico ?edreirol. é REGULAR. sem ressalvas. 

L<~a.~ 
Coortlmodor. de AU<U'ori. c 

Avolioçllo ao úesIIIo 

llrasiJia, U 3 de agosto de 20 16. 
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