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o presente Relatório de Auditoria de Gestão - RAG, peça integrante do Processo de Con
tas 2012, foi elaborado observando os conteúdos, gerais e específicos, fixados pela Instrução Normativa 
TCU n. 63, de 1°/9/2010, e pela Decisão arma iva TCU n. 124, de 5/12/2012. 
2. Em cumprimento ao disposto no § 10

, art. 60 da Decisão Nonnativa TCU n.124/2012, serão 
prestadas, nos próximos parágrafos, informações sobre a metodologia utilizada por este órgão de controle 
para a avaliação dos itens deste relatório. 
3. A análise apresentada reflete os exames realizados pela Secretaria de Controle Inte rno -
SCI sobre os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil do Superi
or Tribunal de Justiça - ST J no exercício de 201 2. Os trabalhos consistiram em análises processuais, de 
auditorias operacionais e de auditorias de conformidade efetuadas pelas quatro unidades que compõem a 
Secretaria, quais sejam a Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão de Pessoal - CO
AP, a Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão Admin istrativa - COA0, a Coordenado
ria de Auditoria de Tecnologia da Informação - CAUT e a Coordenadoria de Auditoria - CAUD. O objetivo 
foi o cumprimento da missão institucional do con 'role interno, definida na Constituição Federal (art. 74) e na 
legislação correlata. 
4. Os procedimentos seguiram as normas e técnicas inerentes à auditoria pública e ao con
trole interno. Incluí am testes substantivos e de observância, na abrangência e profundidade julgadas ne
cessárias para a formação de uma opinião. Foram utilizadas técnicas de auditoria consideradas adequadas 
e suficientes para a conclusão dos trabalhos, entre elas análise documental, conferência de cálculos, exa
me dos registros, inspeção física, observação de atividades, realização de entrevistas e aplicação de ques
tionários. Abordaram, principalmente, as áreas de gestão de pessoas, licitações e contratos, gestão patri
monial, gestão de tecnologia da informação, sistemas administrativos, execução orçamentário-financeira e 
contabilidade. 
5. Com relação aos trabalhos realizados pelas Coordenadorias da Sei, no que tange à esco
lha de amostras utilizam-se métodos de amostragem não estatistica, em que o auditor planeja e seleciona 
sua amostra tendo por base o seguinte: critérios definidos, experiência obtida em trabalhos anteriores, 
conhecimento da composição da população e/ou grau de confiança depositado nos con troles internos dos 
itens avaliados. Esclareça-se que, no caso de objetos com registros pouco numerosos, sempre que a ma
terialidade e/ou a relevância do assunto sejam substanciais, as análises não são realizadas por amostra
gem, sendo avaliados todos os itens da população. 
6. Especificamente quanto ao presente relatório, as análises realizadas estão apresentadas 
de forma compartimentalizada e predefinida, diretamente relacionadas com o Relatório de Gestão - RG do 
órgão, de modo a permitir uma ampla avaliação da gestão. Tais análises foram subsidiadas pelos trabalhos 
desenvolvidos pela SCI ao longo do exercício. O Relatório de Auditorias e Análises Processuais PlaQejadas 
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e Realizadas pelo Órgão de Controle Intemo, peça integrante deste Processo de Contas, apresenia, resu
midamente) as atividades realizadas pela unidade de controle. 
7. No que tange ao RG , este órgão de controle efetuou, em 2013, duas análises do documen
to: a primeira, em momento anterior ao envio ao Tribunal de Contas da União - TCU) tão somente quanto a 
presença das peças e tópicos solicitados nas normas afins; a segunda, de caráter mais amplo, após sua 
remessa à Corte de Contas, para subsidiar a elaboração deste rel atório. Do resultado dessas análises, é 
possível afirmar que o RG apresenta todas as peças exigidas) as quais, por sua vez, contemplam os tópi
cos requeridos nas Decisões Normativas TCU n. 11 9, de 18/1/2012, e n. 121, de 13/6/2012, e adequam-se 
às orientações emitidas por meio da Portaria TCU n.150, de 317í201 2. Na tentativa de contribuir para o 
aprimoramento do processo de elaboração do documento, foram mantidas interações entre a unidade de 
controle e as diversas unidades administrativas responsáveis. No entanto, o documento ainda necessita de 
aperfeiçoamento quanto ao conteudo das análises. 
8. Informamos que, em cumprimento ao disposto na DN TeU n.1 24/2012, os dados constan-
tes do Rol de Responsáveis foram validados por esta unidade de controle. 
9. A titulo de esclarecimento, importa reg istrar que no mês de setembro, de acordo com o 
disposto no Regimento Interno do STJ, ocorreu a mudança da presidência do órgão, lendo assumido o 
cargo o Ministro Felix Fischer. 

11 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO 

10. A fim de cumprir uma das funções institucionais do controle interno, que é a de "avaliar o 
cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União" (CF, art 74, I), foi realizada a análise da gestão orçamentária e da execução 
das metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2012-2015 e na l ei Orçamen tária Anual - LOA 2012. Pro
curou-se, na medida do posslvel, ressaltar o resultado da gestão com foco no alcance de seus objetivos e 
destacar a observância aos princípios constitucionais da eficiência e da eficácia no uso dos recursos públi
cos. 
11 . Em termos quantitativos, a análise considerou a execução orçamentária e o atingimento 
das metas físicas revistas , porém foram aval"ados, também, os resultados diretamente re lacionados com 
a atividade judicante (performances de julgamento e de distribuição, entre outras) e com os objetivos estra
égicos. 
12. Foram verificados .. igualmente, os aspectos ualitativos da gestão, que impactam direta
mente o alcance da missão e da visão de futuro do ST J, que são, respectivamente, "processar e julgar as 
matérias de sua competência originária e recu rsal , assegurando uniformidade na interpretação das normas 
infraconstitucionais e oferecendo ao jurisdicionado uma prestação de qualidade, rápida e efetiva" e "conso
li ar-se como o Tribunal da Cidadania, oferecendo justiça de qualidade, rápida e efetiva". Buscou-se verifi
ca o reflexo das ações do ST J na sociedade, por meio da identificação de relevantes decisões judiciais 
amplamente divulgadas) dos vários projetos socíoambientais desenvolvidos ao longo do exercício e dos 
investimentos em tecnologia e na capacitação de seu corpo funcional. 
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13. Inicialmente, informa-se que não foi consignado ao ST J nenhum Programa Temático. O 
Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado estabelecido para o ST J no PPA 2012-2015 (Lei 
n. 12.593, de 18/1/2012), denominado Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça (0568), terr: 
por objetivo "garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar 
e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 
da Constituição Federal". O programa é composto por diversas ações orçamentarias, para as quais foram 
estabelecidas metas com a finalidade de assegurar o alcance do objetivo proposto. 
14. Com base no objetivo do programa, a Administração desta Corte definiu ações estratégi
cas na busca de solução para pontos considerados criíicos. O alcance dessas diretrizes é fundamental 
para o cumprimento da missão institucional do ST J, bem como para viabilizar, no decorre r do tempo, a 
concretização de sua visão de futuro. 
15. O valor aprovado na LOA, Lei n. 12.595 de 19/1/2012, embora não exatamente aquele 
pretendido pela Administração, representa os montantes a princípio disponibilizados para a execução do 
planejamento do órgã . 
16. A dotação inicial para o STJ, consignada na LOAJ2012, foi de R$ 964.712.754,00, organi
zados em 15 projetos/atividades, sendo 11 pertencentes ao Programa de Governo 0568 - Prestação Juris
dicional do ST J. Os demais foram assim distribuídos: 

./ 1 ertencente ao Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União . 

./ 1 pertencente ao Programa 0901 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças 
Judiciais . 

.. / 2 pertencentes ao Programa 0909 - Operações Especiais - Outros Encargos Especi
ais. 

í 7. Os recursos necessários ao pagamento de débitos relativos a precatórios e requisições de 
pequeno valor não integram as dotações iniciais dos tribunais (art. 27 da Lei n. 12.465, de 12/8/201 1 - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - DO 201 2). Por força do que determ ina o § 10 do referido artigo, os créditos 
são descentralizados aos tribunais de forma automática, após a publicação da OA e dos créditos adicio
nais. Com isso, foram integradas ais três ações pertencentes ao Pmgrama 0901, acrescendo à dotação 
inicial o montante de R$ 58.595.511 ,00. 
18. Os recursos disponibilizados ao ST J são organizados, também, quanto às características 
do objeto de gasto, ou seja, quanto ao Grupo de Natureza da Despesa - GND. No caso do ST J, têm-se os 
GNDs 1 - Pessoal e Encargos Sociais, 3 - Outras Despesas Correntes, e 4 - Investimentos. A distribuição 
orçamentária do ST J, em relação â dotação inicial consignada ao órgão, sobre esse agregador de despe
sas .. está apresentada no gráfico a seguir. 

.\,/ 
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19. Como se pode notar, por se tratar de um órgão prestador de serviços, a despesa material
mente mais significativa é aquela relativa ao pagamento de pessoal, responsável por 72,03% da dotação 
inicial. 
20. Cabe lembrar qu , ao longo do processo orçamentário, a dotação inicial é alterada por 
diversas ocorrências: algumas de caráter restritivo, como as limitações de empenho; outras que promovem 
acréscimo à dotação inicial, como os créditos suplementares. Por essa razão, a análise da gestão baseou
se o orçamento disponivel, considerando, portanto, a dotação inicial acrescida das suplementações e 
destaques recebidos, deduzida dos cancelamentos, dos destaques concedidos, dos créditos extraordiná
rios reabe 'os em 2013 (bloqueados pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF, do Ministério do P ane
jamento, Orçamel to e Gestão - MPOG, em 201 2) e dos valores contingenciados. 
21, Quanto aos contingenciamentos, a ação que sofreu I'estrição por maior período de tempo 
foi 4236- Apreciação e Julgamento de Causas. Conforme o Quadro 1, a seguir, foram ma ti dos contin
genciados na ação cerca de R$ 4.500.000,00 (GND 4) entre os meses de março e outubro. 

§V 
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Quadro 1 - imitações de Empenho 2012 

Portarias Projeto/Atividade· 
Valor por Projeto/ 

Valor Total Data Documento Atividade 
Conjuntas GND 

(R$) 
1 8.746.380,00 29/3/2012 201 2NDOO0166 4236-4 8.746,380,00 

29/5/2012 2012NDOO0230 4236-4 8.421 .014,00 

201 2NDOOO268 4236-4 5.421 .014,00 
19/6/2012 

2012NDOO0269 20G2-3 3.000.000,00 

2012NDOO0297 4236-4 4.421.014,00 
1617/2012 

2012NDOOO296 20G2-3 4.000.000,00 

2 8.421 .014,00 2012NDOO0346 4236-4 4.636.014,00 
2012NDOO0348 

31/8/2012 
201 2NDOO0342 
2012NDOOO347 

20G2-3 3,785.000,00 

2012NDOO0354 .1236-4 4.736.014,00 
5/9/201 2 

2012NDOO0349 20G2-3 3.685.000,00 

20G2-3 3.685.000,00 
24/10/2012 

2012NDOO0394 1H24 -4 4.736.014,00 

2012NDOOO442 20G2-3 3.1 85.000,00 

3 6.340 ,580,00 30/11/2012 2012NDOOO447 2549-3 2,000.000,00 

2012NDOOO448 2549-4 1.155.580,00 

Órgão: 11000 
UQ: 11101 

Tipo 

Contingenciamento 

Contingenciamento 
e Revogação da 

Portaria Conjunta 1 

Remanejam en to 

Remanejamento 

Remanejamento 

Remanejamento 

Remanejamen to 

Contingenciamenlo 
e Revogação da 

Portaria Conjunta 2 

22. ercebe-se, ao analisar-se a execução orçamentária do órgão, inclusive as movimenta
ções de crédito ocorridas, que, mesmo para a ação citada no parágrafo anterior, o contingenciamento não 
afetou o planejamento do órgão. 
23. No cas da ação 4236, além do contingenciamento efetuado, foram cancelados no GND 4 
R$ 2.864.930,00. Não ocorreram suplementações naquele grupo de despesa, à. exceção do crédito extra
ord inário aberto pela Medida Provisória n. 598, de 29/1 2/12, bloqueado na mesma data pela SOF/MPOG e 
reaberto pela Portaria n. 2 de 7/1/2013 no valor de R$ 7.166.620,00. Alie-se a isso a existência de saldo, 
ao fim do exercício, o valor de R$ 4.361.922,93, praticamente idêntico ao valor mantido contingenciado 
durante os meses mencionados. 
24. uanto à ação 20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, GND 3, permanece
ram contíngenciados cerca de R$ 3.000.000,00 de junho até o fim do exerctcio. A ação sofreu cance lamen
ia de RS 500.000,00 e apresentou um saldo final de R$ 548.863,ô8, Apenas considerando tais dados, po
de-se supor que houve impacto do vontingenciamento na execução da ação. No entanto, como se observa 
no Quadro 1, os órgãos do Poder Judiciário podem remanejar o montante contingenclado entre suas a
ções, bem como entre os GNDs dessas ações. No programa 0568 - GNDs 3 e 4, restaram disponíveis ao 
final do exercício R$ 32.421.219,68, ou seja, havia uma grande margem para relocação do valor contin
genciado em outras ações. Não pode prosperar, portanto, a ava liação constante do RG (fls. 70 e 87) que 
atribuí ao contingenciamento a baixa performance da ação. 

, 
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25. Por fim, no que tange às outras duas ações, 1 H24 - Implantação de Sistema Integrado de 
Gestão da Info rmação Jurisdicionaf /I no ST J (e-Jus) e 2549- Comunicação e Divulgação Institucional, 
considerando que o contingenciamento foi efetuado apenas no fim do exercício, em 24/10 e 30/1 1 respecti
vamente, e, considerando, ainda, como já mencionado, que existiam recursos disponíveis para remaneja
mento da restrição, se necessário, fica claro que não é possível atribuir ao contingenciamento qualquer 
reflexo no planejamento das ações. 
26. No Tópico 11.3 - Avaliação do Resultado dos Indicadores das Ações Orçamentarias, serão 
avaliadas as justificativas apresentadas no Relatório de Gestão para a performance das ações. 
27 . No que diz respeito à Programação da Despesa I:quadros re lativos ao item 4.2.2. do RG) 
pode-se perceber, por meio da análise dos valores apreseniados, que o montanie consignado pela LOA 
2012 para o GND 3 ultrapassou o valor proposto pelo ôrgão em pouco mais de 11 %. No entanto, o valor 
consignado para o G D 1, em relação ao valor proposto pelo Tribunal , sofreu uma redução de cerca de 
30%. No caso das despesas de capital, o valor consignado foi exatamente igual ao inicialmente pretendido. 
28. Conforme informado no RG, fi. 80, não integraram o Projeto da Lei Orçamentária Anual, 
por decisão do Poder Executivo, os créditos que suportariam a implantação dos Projetos de Lei n. 
6613/2009 e 7749/2010, relativos ao Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário e ao 
Subsídio dos Ministros, o que acarretou a redução ocorrida no GND 1. 

11.2. Avaliação da Execução Orçamentária 

29. A análise da execução das ações orçamentárias tomou por base as informações contidas 
no RG 2012, principalmente no que tange às aná lises críticas apresentadas, e os dados obtidos no Siste
ma Integrado de Administração Finance'ra do Governo Federal - SIAFI. O objetivo foi avaliar o desempe
nho da Administração quanto ao planejamento e à execução orçamentária, considerando a razoabilidade 
do planejamento da meta orçamentária, por meio da comparação da dotação inicial com a despesa reali
zada, e, considerando, ainda, a alocação dos créditos adicionais. 
30. O desempenho orçamentário, financeiro e físico do ôrgão está demonstrado no tópico 4 do 
RG 2012, com as respectivas análises críticas. Ressalte-se que no exercício de 201 2, diferentemente do 
ocorrido em 2011, os valores apresentados nos quadros de execução orçamentária, na coluna referente à 
despesa liquidada, não incluem os montan es re lativos a Restos a Pagar I lão Processados. Tal observa
ção e contra-se registrada à fi. 87 do RG . 
31. No que co ceme à gestão orçamentária do programa Prestação Jurisdicional no Superior 
Tribunal de ustiça, os índices apresentados demonstram a adequação das ações realizadas, que permiti 
ram a execução quase integral dos recursos a ele alocados. 
32. Por meio do acompanhamento da execução orçamentaria realizado pela Coordenadoria de 
Auditoria, co statou-se que foram empenhados 96,11 % da dotação disponível (dotação consignada pela 
LOA, acrescida das suplementações e destaques recebidos, deduzida dos cancelamentos, valores contin
genciados e destaques oncedidos), os quais 94,67% foram liquidados e 5,33%, inscritos em Restos a 
Pagar Não Processados. 
33. Em omparação a 2011, verifica-se um aumento de aproximadamente dois pontos percen
tuais no montante liquidado, bem como de cerca de três pontos percentuais no total de crédito disponível. 
Observa-se, ainda, um decréscimo de cerca de cinco pontos percentuais nos valores inscritos em Restos a 
Pagar Não Processados, conforme demonstrado no Gráfico 2, a seguir. Esses dados apontam para uma 
melhora na anâlise que subsidia a inscrição de estas a Pagar Não Processados. Ressalte-se que. a avali-

t 
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ação dessa inscrição será efetuada no tópico 11.4 - Avaliação Quanio à Conformidade da Inscrição de Res
tos a Pagar Não Processados. 

Gráfico 2 
Execução da Dotação AutorIzada 

100,00% 

80,00% 
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60,00% 201 2 
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0,00% -j<'-- ---- ---,-- --- - -'-----,--------"-----/ 

Total Liquidado Total Inscrito em RP 
não Processados 

Créditos Não 
Utilizados 

34, Apresenta-se, a seguir, quadro demonstrativo da execução orçamentária e física das a-
ções íntegrantes do orçamento do ST J 

Quadro 2 - Execução Orçamentária de 2012 

íNDICE 
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO AUTORIZADA DOTAÇÃO EXECUTADA DE 

EXECUÇÃO 
{LOA -l- SUPLEMENT A-
ÇÕES + DESTAQUES META RECEBIDOS- (DESPESA LIQUIDADA 

FíSICA 
META FíSICA 

CANCELAMENTOS - INCLUíDOS RP NÃO (B) / (A) 
PREVISTA 

EXECUTADA 
CÓDIGO TiTULO DESTAQUES CONCEDI- PROCESSADOS) 

DOS-
CONTINGENCIAMENTO) 

VALOR (A) 
(A) I 

VALOR (B) 
(8) f 

I(A) 2:(B) 

4236 Ap-eciação e Julgamento 
134.945.591,80 13,09% 116.307.770,27 11,74% 86,19% 304.672 371 .618 

de Causas 

Contribuição da União 

OOLF para a revidência Com-
934.275,00 0,09% 934.275,00 0,09% 100,00% 

plementar do Servidor 
Pú') lico Federal 



Superior Tribunal de Justiça 
Secretaria de Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCíCIO FINANCEIRO DE .2012 
(Lei n. 8.44311992, art. 9', INITCU n. 63/2010 e DNITCU n. 124/2012) 

Nome da UG: Secretaria do Superior Tribunal de Justiça 
Cód ig o da UG: J50001 

Gestão: 00001 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO AUTORIZADA DOTAÇÃO EXECUTADA 
INDICE 

DE 
EXECUCÃO 

(L~A + SUPLEMENTA-
ÇOES .;. DESTAQUES 

RECEBIDOS - (DESPESA LIQUIDADA 
CANCELAMENTOS - INCLUiD08 RP NÃO (B)/(A) 

CÓDIGO TiTULO DESTAQUES CONCEDI- PROCESSADOS) 
008 -

CONTINGENCIAMENTO) 

VALOR (A) (A) / 
VALOR(B) 

(B)/ 
lIA) )(B) 

Contribuição da Uniã , 
de suas Autarquias e 

09HB Fundações paia o Cus- 76.11 9. 196,00 7,38% 72.073.535,68 7,27% 94,69% 
teio do Regime de Previ-
dênci a dos Servidores 
Públicos Federais 
Implantação do Sistema 

1H24 Integrado de Gestão da 25.273.705,00 2.45% 15.380.006,31 1,55% 60,85% 
Informação Jurisdicional 
11 - e.Jus 

4091 
Capacitaçao de Recursos 3.600.000,00 0,35% 2.297,643,29 0,23% 63,82% Humanos 
Assistência Médica e 

2004 
Odontológica aos Servi- 56.371.815,32 5,47% 56.019.354,84 5,65% 99,38% dores, Empregados e 
seus Dependentes 
Auxilio-Alimentação aos 

2012 Servidores e Emprega- 26.905.176,00 2,61% 26,864.976,97 2,71% 99,85% 
dos 
Auxilio-Transporte aos 

2011 Servidores e Emprega- 32.655,00 0,00% 32.202,66 0,00% 98,61% 
dos 
Assistência Pré-Escolar 

2010 aos Dependentes dos 
3.571 .328,00 0,35% 3.560.141 ,99 0,36% 99,69% Servidores e Emprega· 

dos 

2549 
Comunicação e Divulga-

7.730.558,89 0,75% 6.096.377,68 0,62% 78,86% 
ç80 Institucional 

0181 Pagamento de Aposen-
224.618.000,00 21,79% 224.618.000,00 22, 67% 100,00% tadorias e Pensões 

20G2 
Formaçaa e Aperfeiçoa- 1_315.000,00 0,13% 766.136,32 0,08% 58,26% 
menta de Magistrados 

Cumprimento de Débitos 
Judiciais Periódicos 

0716 Vincendos Devidos pela 
28.000,00 0,00% 27.990,00 0,00% 99,96% União, Autarquias e 

Fundações Públic25 
Federais 

20TP Pagamento de Pessoal 
410.895.109,00 39,86% 41 0.895.1 09,00 41 .47% 100,00% Ativo da União 

META 
FislCA 

PREVISTA 

17 

6.950 

11.435 

2.85B 

72 

722 

7.9'15 

7.500 

Órgão: 11000 
UO: 11101 

META FíSICA 
EXECUTADA 

11,02 

5.616 

10.332 

2.864 

60 

638 

7.485 

719 
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO AUTORIZADA DOTAÇÃO EXECUTADA 
INDICE 

DE 
EXECUÇÃO 

(LOA + SUPLEMENTA-
ÇÕES + DESTAQUES 

RECEBIDOS- (DESPESA LIQU IDADA 
CANCELAMENTOS - INCLUíDOS RP NÃO (B) I (A) 

CÓDIGO TiTULO DESTAQUES CONCEDI- PROCESSADOS) 
OOS-

CONTlNGENCIAMENTO) 

VALOR (A) 
(A) I 

VALOR (B) 
(S) I 

)(A) I(B) 
Cumprimento de Senten-
ça Judicial Transitada em 

0005 
Julgado (Precat6rios) 

54.127.389, O 5,25% 51.027.7i5J2 5,15% 94,27% 
Devida pela União, 
Autarquias e Fundações 
PúbliC<ls 
Contribuiç§o da União, 
de suas Autarquias e 
Fundações para o Cus-
leio do Regime de Previ-

OOG5 dência dos Servidores 3.478.1 22,00 0,34% 3.4i8.122,OO 0,35% 100,00% 
Públicos Federais Decor-
rerte do Pagamento de 
Precat6rios e Requisi· 

. ções de Pequeno Valor 
Cumprimento de Senten-
ça Judicial Transitada em 

0625 
Julgado de Pequeno 990.000,00 0,10% 419.264,52 0,04% 42,35% 
Va~or Devida pela União, 
Autarquias e Fundações 
Púolicas 

TOTAL 1.030.935.921,01 990.798.682,25 95,11% 

META 
FislCA 

PREVISTA 

Órgão: 11000 
UO; 11101 

METAFíSICA 
EXECUTADA 

Nola: Na Dctaçio Autorizada não íoi considerado o c/'é{ji:o extraordinario aberto pela Medida Provisória n. 598, de 2911 2/1 2, no valor de R$ 11.271 ,619.00. O 
cré{jito foi bloqueado na mesma data pela SOFIMPOG e reaberto pela Portaria STJIMP n. 2 de 71 111 3, de acordo com o disposto na Portaria SOFIMPOG n. 167 
de 14/121'12, 
Fontes: SLI;F I 2012, LOA 2 12, Boletim Estatistico do STJ e Relatório de Gestão 201 2. 

35. Pode-se notar que a maioria das ações apresentou índices de execução orçamenLária 
acima de 80%. Apenas inco ações não atingiram esse patamar, sendo q e a ação que apresentou pior 
performance foi a relativa ao pagamento de requísições de pequenJ valor, 
36. No entanto, os casos considerados mais relevantes são os das ações Formaç3o e Aperfe i
çoamento de Magistrados, fmplantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional 11 - e
Jus e Capacitação de Recursos Humanos, cujos indices de execução orçamentária ficaram respectivamen
te em 58,26%, 60,85% e 63,82%. O desempenho das ações será analisado mais detaihadamente no tópico 
11.3 - Avaliação do Resultado dos Indica ores das Ações Orçamentárias. 
37. A despesa aterialmente mais sign ificativa, íesponsavel por 71,50% do total da despesa 
executâda, é aquela relativa ao pagamento de pessoal ativo e inativo e à -,ontribuição previder ciária patro
nal. Excetuando-se as ações relacionadas a essa despesa, a ação Apreciação e Julgamento de Causas, 
na qual estão inclusas as despesas com a manutenção geral do ST J, possui maior representatividade or
çamentária (11,74% do total executado). 
38. Os remanejamentos de ecursos entre ações e a solicitação de suplementações comple- y 
mentares são as ferramentas utilizadas pelos órgãos públicos, anto para adequar seu planejamento às ,'. 
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novas demandas, inexistentes à época da elaboração da LOA, quanto para permitir a oümização do uso 
dos recursos, quando a execução da ação não estiver ocorrendo conforme o planejado. 
39. O órgão editou cinco portarias para remanejamento interno de recursos, sendo elas as 
Portarias STJ n. 153 (17/5/1 2), n. 322 (27/8/1 2), n. 429 (26/10/12), n. 498 (12/12/12) e n. 499 (12/12/12). 
Foram também editadas as Portarias Conjuntas CNJ/ST J/CJF/STM n. 1 (28/6/12) e n. 2 (917/12), para a 
transferência de recursos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ para a ação Implantação do Sistema 
Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional ll - e-Jus do STJ. Em favor do STJ, foram ainda abertos 
um crédito espeCial, para implantação do programa de previdência privada dos servidores públicos, e um 
extraordinário. No caso desse último, o crédito foi aberto pela Medida Provisória n. 598, de 29/12/12, no 
valor de R$ 11.271.619,00 e bloqueado na mesma data pela SO- /MPOG. Por fim, foi editada a Portaria 
Conjunta STJITJDFT n.1 (1 2/12/12) por meio da qual foram transferidos recursos em favor do Tribunal de 
Justiça do DF e Tenitórios - T JDFT. O detalhamento dessas movimentações está apresentado às fls. 81 e 
82 do RG 2012. 
40. Com relação ao impacto das movimentações de créditos na execução geral do orçamento, 
pode-se constatar que da dotação inicialmente aprovada para o ST J foram cancelados R$ 3S.791.220,OO. 
Esse montante equivale a 4,12% da dotação aprovada na LOA, encontrando-se, em princípio, dentro do 
limite razoável. 
41. A ação Pagamento de Aposentadorias e Pensões foi a que recebeu maior vo lume de re
cursos suplementares, R$ 26.500.000,00, que representaram um acréscimo de 13,38% em relação à dota
ção consig ada na LOA. A necessidade de complementação ocorreu também nos exercícios de 2010 e 
2011 , conforme relatado nos respectivos Processos de Contas. Pe a própria natureza da despesa, o plane
jamento da ação ocorre de forma estimati va. No entanto, diante da expressiva suplementação efetuada, 
considera-se apropriada a avaliação exarada no Processo de Con~as de 201 1, a qual apontava para a ne
cessidade de "revisar os critério adotados para estimar a evolução dessa despesa, de forma a alocar re
cursos suficientes à sua execução". 
42. Como já mencionado nos Processos de Contas de 2010 e 2011 , constata-se que, no final 
do ano, é praxe o remanejamento de um maior volume de recursos. Essa prática busca otimizar o uso dos 
recursos que restaram disponíveis no fim do exercício. Mantém-se a recomendação constante dos Relató
rios de Auditoria de Gestao anteriores, qual seja que "os remanejamentos devem ser decorrentes de plane
jamento, e não apenas instrumentos a serem utilizados para permitir a execução total do orçamento, mes
mo em ações não prioritárias para a Administração". 
43. Ainda em relação aos emanejamentos, considera-se necessário registrar duas si tuações 
identificadas na análise realizada. 
44. A rimeira diz espeito à suplementação efetuada pelo Poder Executivo na ação .A.precia
ção e .J ulgamento de Causas no valor de R$ 71 .792,00. Tomando por base a execução orçamentária da 
ação, não se justifica tal aporte, pois a ação sofreu reiterados cancelamentos, fornecendo recursos para a 
suplementação de diversas outras, bem como apresentou saldo no final do exerc ic'o, no mes o GND su
plementad o, de R$ 14.275.898,60. No entanto, conforme cons'a do Processo STJ 2987/201 2, relaHvo à 
movimentação de créditos do exercício de 2012, trata-se da arrecadação da fonte de Recursos Próprios 
Não-Financeiros, que ultrapassou o valor autorizado na LOA. Dessa maneira, para viabilizar sua execução, 
fo i preciso solicitar à SOF/IVi POG o crédito em análise. 
45. A segunda refer -s às suplementações efe tuadas com recursos do CNJ na ação Implan
tação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional 1/ - e-Jus. Foram acrescidos ao projeto 
R$ 9.694.734,00, já desconsiderado o crédito extraordinário reaberto em 2013. Ao término do exercício, 
após remanejamento de R$ 4.932.029,00 da ação para o T JDFT, restaram disponíveis R$ 9.893.698,69. 
Pela leitura do Processo ST J 2987/2012, de acordo com a justificativa apresentada, as suplementações 
ocorridas tinham por objetivo a execução de despesas previstas no planejamento estratégico do 8T J. A 
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le,itura do RG 2012 não fomeceu informações que pudessem melhor esclarecer a questão, O indicador 
relacionado com a execução do orçamento destinado aos projetos estratégicos não foi mensurado nos 
últimos três exercícios (Relatório de Gestão, fi. 39). 
46. No en'anío, conforme Relatório de Gestão, fi , 76, ° CNJ, por meio do Comité Gestor do 
Projeto de Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário, estabeleceu 
diretivas para a utilização dos recursos destinados à ação, definindo, ainda, o rol de projetos nos quais os 
recursos poderiam ser aplicados. Infere-se que tal ação tenha acabado por ocasionar a impossibilidade de 
uso de parte dos recursos, quais sejam aqueles relacionados a projetos não abarcados pela decisão, 
47. No Quadro 3, está registrada a execução orçamentária detalhada por grupo de despesa. 
No mesmo demonstrativo, são apresentadas as execuções orçamentárias, também detalhadas por grupo 
de despesa, dos dois anos anteriores a 201 2. Pode-se verificar que, ao longo do periodo, o percentual de 
execução vem-se mantendo próximo à totalidade, 

Quadro 3 - Comparativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

Triênio 2010 - 2012 

Exercício Dotação 
Pessoal e En· Outras Despesas 

Investimentos Total 
cargos Sociais Correntes 

AUTORIZADA (A) 744,237.884,00 I 187.704 080,99 8,SSC.S73,OO 940.792,837,99 

2010 EXECUTADA (B) 744 222179,17 178.905.352,35 8.277.746.41 931.405.277,93 

TAXA DE EXECUCÃO (B)1 (A) 99,99% 95,31% 93.52% 99,00% 

AUTORIZADA (A) 737.657.621,27 2062&4.609,00 29.802,678,48 973.724.908,75 

2011 EXECUTADA (B) 737.653.950,77 195.100.000 ,1 2 29.37 1456,62 962.125.407.51 

T,AXA DE EXECUCÃO (8)JJA) 100,00% 94,59% 98,55% 96,81 % 

AUTORIZADA (A) 735.586,328,00 272.254.369,01 2309-5,224,00 1.030.935.921,01 

2012 EXECUTADA (81 730.340.884.71 246.7õ7.1 28.22 13 690669,32 990.798682,25 

TAXA DE EXECUCÃO (8) I (A) 99.29% I 90,64% 59,28% 96,11% 

Fo~tes: Rela(ório de Auditoría de Gestão 2011 e SIAF12012. 

48, Ao êmalisar-se O quadro comparativo, constata-se que nos últimos três anos a despesa 
executada total apresentou aumento anual de cerca de R$ 30.000.000,00. No ano de 2011 , esse aumento 
foi resultado tanto d aumento da execução dos grupos Investimento e Outras Despesas Correntes, como 
do decréscimo da despesa com pessoal e encargos. Em 2012, o aumento resultou exclusivamente da exe
cução do grupo Outras Despesas Correntes, O que parece representar uma tendência consistente, toman
do por base a série histórica apresentada, é o aumento da execução do grupo Ou tras Despesas Correntes. 
49. No caso da despesa c_m pessoal, considerando que o GND 1 engloba valores que, na 
realidade, ão se relacionam com a des esa do órgão, quais sejam precatórios e requisições de peque o 
valor, com o objetivo de melhor compreender o comportamento da despesa, foi elaborado o Quadro 4, a 
seguir. 
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Quadro 4 - Execução da Despesa com Pessoal e Encargos - Triênio 2010 · 2012. 

R$ Mil 

Despesa Executada com Pessoal 
Exerciçios e Encar os Sociais Total 

PessoaJAtivo Inativos e Pensionistas 
2010 503.549 190.889 694.438 
201 1 497.337 221.819 719.156 
2012 I 483.859 224.397 708.256 

Fontes: Relalórios de Gestão Fiscal do 3° Quao'rimestJ"e dos anos de 2010. 20'11 e 2012. 
Nota: A despesa exewtôda inclui os Restos ô Pagar Não Processados Inscfit.os e não inclui os valores relativos a Precatórios 
e Requisições de Pequeno Valor. 

Órgão: 11000 
UO: 11101 

50. Conforme os dados apresentados, o decréscimo da despesa com pessoal em 2011 não 
pode ser atribuído à despesa própria do ST J, embora tenha ocorrido ligeira redução da despesa com pes
soal ativo. Em 2012, no entanto, essa redução é compatível com o comportamento da despesa específica 
do órgão. 

11.3. Avaliação do Resultado dos Indicadores das Ações Orçamentárias 

51. A avaliação da execução das metas físicas baseou-se na verificação do seu cumprimento 
e na razoabilidade do seu planejamento, mediante a comparação entre as metas previstas e as rea lizadas. 
52. lO que tange à taxa de processos julgados, indicador previsto para a ação Apreciação e 
Julgamento de Causas, o índice estimado para o exercício foi superado em cerca de 22%. O desempenho 
judicante do órgão, com o qual se relaciona diretamente a meia física da ação, será melhor explorado no 
item 11.5 - Anál ise do Desempenho da Atividade Judicante. 
53. Com relação à execução das metas físicas previstas para as ações orçamentárias, a maior 
parte delas não atingiu a meta planejada, embora tenham sido executados, em média, 80% dos índices 
previstos. Além da ação Apreciação e Julgamento de Causas, já mencionada, destacou-se a ação Comu
nicação e Divulgação Institucional, com resultado de 94,57% da meta prevista. 
54. No caso da ação Capacitação de Recursos Humanos, cabe ressaltar que permanece a 
d.iscrepância entre o percentual de recursos executados (63,82%) e o percentual da meta física alcançada 
(80,81%). A diferença entre os valores executados e a real ização da meta física vem-se repetindo nos últi
mos exercícios. Em 2012, foi consignado inicia lmente a ação R$ 4.000.000,00, dos quais R$ 400.000,00 
foram remanejados para outras ações durante o exercício. Dos R$ 3.600.000,00 restantes, foram utilizados 
R$ 2.297.643,29 (63,82%) . Provavelmente, com a execução de aproximadamente 72% dos recursos con
signados na LOA para a ação, a meta física planejada teria sido integralmente executada . Como já menci
on ado nos Relatórios de Auditoria de Gestão anteriores, tal si tuação impõe uma revisão da me'odologia de 
planejamento dos valores provisionados ou da definição da meta física. 
55. A ação Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional fi - e-Jus 
realizou 64,82% da meta prevista. Como já mencionado no parágrafo 46, os recursos da ação passaram a 
ter destino mais específico, em função das decisões emanadas pelo Comitê Gestor do Projeto de Implan
tação do Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário - CNJ. Dessa forma, conforme 
consta do Relatório de Gestão (fi. 76-77), investimentos anteriormente alocados ao projeto foram remane
jados para ações de caráter administrativo. Ainda de acordo com o RG, em virtude da reavaliação de prio-

~ . ~ 11 7 
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ridades, realizada em função da mudança da gestão ocorrida em setembro de 2012, apenas 50% dos pro
jetos da área de TI foram concluídos naquele ano. 
56. Quanto à ação Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, houve discrepância entre a 
meta estabelecida e sua execução (7.000/719), comportamento também registrado no exercício de 2011 . 
As justificativas foram apresentadas às fis. 69/70 do Relatório de Gestão, amparadas basicamente nas 
dificuldades de execução ocasionadas pelo contingenciamento orçamentário ocorrido. No entanto, perma
nece a recomendação contida no Relatório de Auditoria de Gestão 201 i, quanto à necessidade de revisão 
da metodologia adotada para a determinação da meta física. 
57. Ressalte-se ainda que, para parte das ações, as metas têm caráter estimativo, principal
mente aquelas relacionadas a benefícios previstos na legislação. Nesses casos, a ocorrência de qualquer 
evento externo, sobre o qual o ST J não tem domínio, pode afetar sua execução. 

11.4. Avaliação Quanto à Conformidade da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 

58. O valor total de Restos a Pagar Não Processados, inscritos para execução em 2013, foi de 
R$ 79.145.873,68. Desse montante, R$ 6.442.652,53 referem-se à reinscrição de Restos a Pagar Não 
Processados inscritos em 2007; R$ 612.982,21, à reinscrição de Restos a Pagar Não Processados inscri
tos em 2008; R$ 415.788,52, à reinscrição de Restos a Pagar Não Processados inscri tos em 20 10 e R$ 
18.912.842,.27, à reinscrição de Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2011 . Dessa forma, deduzi
das as reinscrições, o montante inscrito em 201 2 foi de R$ 52.761.608,15. Nesse valor, está incluída a 
parcela de R$ 56.822,56 que não teve sua inscrição autorizada pelo Ordenador de Despesa do órgão. 
Portanto, deduzida a parcela não autorizada, o montante inscrito foi de R$ 52.704.785,59, que representa 
5,1 1 % da dotação disponível no exercício (incluídas as suplementações e os destaques recebidos, e dedu
zidos os cancelamentos, os destaques concedidos, o crédito extraordinário bloqueado e os valores contin
genciados). 
59. De forma geral, os valores inscritos estão de acordo com o disposto nos incisos I e 11 do 
art. 35 do Decreto n. 93.872/86. No entanto, como já relatado nos exercícios anteriores, são inscritos em
penhos relativos a despesas contratuais referentes a instrumentos encerrados/rescindidos ou com vigência 
expirada, saldos residuais de empenhos ordinários pagos no exercício anterior e empenhos referentes a 
despesas que, conforme a Macrofunção SIAFI 020317, não deveriam ser inscritas, tais como diárias e su
primento de fundos. 
60. Conforme incluso no Relatório de Audítoria de Gestão 201 1, a equipe de auditoria havia 
constatado a inscrição de valores superiores ao valor mensal médio da despesa contratual. A justificativa 
apresentada pela unidade responsável era a de que os valores inscritos indevidamente não foram cancela
dos devido à ausência de informação dos gestores de contratos acerca de pendências de pagan ento. 
Buscando soluciona a questão, a Administração adotou o envio de questionário aos gestores de contratos 
e de despesas co tinuadas, com a finalidade de obter o valor correto a ser inscrito. No exercício de 2011, 
verificou-se que o uso da informação ocorreu a posteriori, para realizar o cancelamento de Restos a Pagar 
Não Processados que não seriam executados. 
61. Em a álise realizada para subsidiar o presente relatório, com rel ação aos p acessos amos
trados, nos casos em que a informação do gestor estava disponível nos autos, a equipe de auditoria verifi
cou que os valores inscritos estão em conformidade com a solícitação do gestor. Tal fato evidencia um 
aperfeiçoamento dos procedimentos em relação aos adotados em 2011. 
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62. A Secretaria do Tesouro Nacional - STN, conforme determinado pelo Decreto n. 7.654, de 
23/12/2011 , promoveu, em 30/6/2012, o bloqueio dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não Proces
sados não liquidados. Coube às unidades gestoras providenciar os desbloqueios dos empenhos que aten
diam ao disposto nos §§ 3°, inciso I, e 4°. Os saldos bloqueados remanescentes foram cancelados pela 
STN, o que ocasionou um cancelamento dos empenhos reinscritos em Restos a Pagar Não Processados, 
referentes a exercícios anteriores a 2011 , na ordem de R$ 8.056.610,61, que representa 48,43% do total. 
63. Em virtude disso, verificou-se também uma redução expressiva do montante reinscrito em 
Restos a Pagar Não Processados, referente a exercícios anteriores a 2012 para execução em 2013. Dos 
valores reinscritos, 61,92% são relativos a despesas com Precatórios. O pagamento desse tipo de proces
so observa um rito próprio, com encaminhamento obrígatório à Procuradoria-Geral da União e ao Ministério 
Público Federal, o que, frequentemente, prolonga o seu trâmite por mais de um exercício financeiro . 
64. O quadro a seguir apresenta a composição dos valores inscritos em Restos a Pagar Não-
Processados, por grupo de despesa. 

Quadro 5 - Composição das Inse ições em Restos a Pagar Não Processados 

Triênio 2010 - 2012 

Exercício Total Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 
Financeiro 

Inscrito Despesas de Pessoal Despesas Correntes Despesas de Capital 
(A) 

I I 
Valor (B) Valor (C) 

(O) = 
Valor (E) 

(F) = 
Valor (G) (H) = (G)/{B) (C)f{B) (E)/{B) 

2010 47.860.<119,40 21.496.620,43 I 44,92% 24.319.513,14 50,81% 2.044.285,83 4, 27% 

2011 96.286.993,30 23.762.444,25 I 24,68% 46.158.998,81 47,94% 26.365.550,24 I 27,38% 

2012 52.761.608,15 115.434.589,24 I 29,25% 31 A1 3.175,77 59,54% 5.913.843,14 11,21% 

65. Observa-se que, no exercício de 201 2, a inscrição em Restos a Pagar Não Processados 
foi um pouco mais qu a metade do montante inscrito em 2011, fi ando bem próxima ao valor i scrito em 
2010. Em 2011, houve um aumen o significativo dos valores inscritos relativos à despesa de capital, o que 
na época se justificou , em parte, pela limitação de en penhos ocorrida. Uma parcela da dotação para inves
timentos permaneceu contingenciada até 28/9/2011, dividida entre as ações 1 H24 - Implantação do Siste
ma Integrado Gestão de Informação Jurisdicional fi - e-Jus (R$ 5.923.521,00), 2549 - Comunicação e 
Divulgação Institucional (1.764.223,00) e 4236 - Apreciação e Julgamento de Causas (R$762.769,73), 
tota lizando R$ 8.450.513,73, o que contribuiu para o atraso de processos licitatónos re lacionados com as 
ações aiingidas. 
66. uant às despesas correntes, é importante ressaltar que a maior parte dos valores inscri
tos refere-se às despesas contratuais relativas ao mês de dezembro, cujas faturas são apresentadas para 
pagamento apenas no exercício seguinte. 
67 . A execução dos Restos a Pagar no exercício de 2012 encontra-se apresentada no Quadro 
A.5.2, à fi . 89, do Relatório de Gestão 201 2. Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados em 
2011 para execução em 2012, 32,45% foi cancelado, 47,90% foi pago e 19,65% restou a pagar. Ressalte-
se que a quase total idade do saldo a pagar foi reinscrito para execução em 2013. I ~ l( 
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68. Conclui-se, portanto, que embora a inscrição em Restos a Pagar Não Processados no 
exercício de 2011 tenha representado 9,89% da dotação disponível, deduzIdos os valores cancelados, o 
percentual real da inscrição foi de 6,68% da dotação disponível, o que comprova a necessidade de revisão 
dos procedimentos adotados para análise dos empenhos para inscrição em Restos a Pagar Não Proces
sados, como já referenciado pela equipe de auditoria. 
69. O demonstrativo a seguir apresenta a evolução da execução orçamentária do último triê
nio, destacando a realização da despesa, a inscrição de Resios a Pagar Não Processados e os créditos 
não utilizados. Os valores informados incluem as suplementações e os destaques recebidos, e não incluem 
os cancelamentos, os destaques concedidos, o valor contingenciado ao final do exercício e o crédito extra
ordinário bloqueado. 

Quadro 6 - Comparativo da Execução Orçamentária 

Triênio 2010 " 2012 

Dotação 
Restos a Pagar Créditos Não 

Exercício Despesa Líquidada* 
Financeiro Autorizada 

Não Processados Utilizados 

(A) (O) = (F) = (H) = 
(B) Valor (C) 

(C)/(B) 
Valor (E) 

(E)/(B) 
Valor (G) 

(G)/(B) 

2010 940.792.837,99 883.544.858,53 93,91% 47.860.419,40 5,09% 9.387.560,06 1,00% 

2011 973.724.908,75 865.838.414,21 88,92% 96.286.993,30 9,89% 11.599.501 ,24 1,19% 

2012 1.030.935.921,01 938.037.074,1 0 90,99% 52]61.608,1 5*'" 5, 12% 40.137.238,761 3,89% 
'Valores Llq UJdados deduZldos os Restos a Pagar Não Processados Insentos . 
.. InCluSo C valor de R$ 56.822.56, cuja inscrição em Restos a Pagar Não Processados não foi autorizada pelo Oldenador de Despesas. 

70. No próximo demonstrativo, encontra-se listada a execução acumulada de Restos a Pagar 
Não Processados no último quinquênio. 

Quadro 7 - Execução Acumulada de estas a Pagar Não Processados - Posição em 31/12/2012 

Exercicio Valor Inscri 'o Valor Pago Valor Reinscrito 
Valor Cancelado (Para execução (B)f(A) 

de Inscrição (A) (B) em 2013) 
2007 I 137.527.679,1 7 77 .062.979 ,71 54.022.046,93 6.442.652,53 I 39,28% 
2008 36.081.472,19 9.745.631,12 25.722.858,86 61 2.982,21 71,29% 
2009 I 60.763.449,61 I 9.696.517,27 51.066.932,34 I - 84,04% 
2010 47.860.419,40 16.479.838,63 30.964.792,25 41 5.788,52 64,70% 
2011 96.286.993,30 I 31 .248.893 ,48 46.1 19.845,05 I 18.918.254,17 I 47,90% 

71. Analisando-se os dados constantes do Quadro 7, ve rifica -se que apenas para o ano de 
2009 é possíve l afirmar que efetiva execução dos Restos a Pagar ~jão Processados foi de 84%. O qua!-
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quer forma, as execuções dos anos de 2007, 2008 e 2010 alcançarão, no máximo, 43,97%, 72,99% e 
65,57%, respectivamente. 
72. índices de execução inferiores a 80% são claros indicativos de possíveis incorreções nos 
procedimentos adotados para análise da inscrição em Restos a Pagar. No entanto, importa ressaltar que 
no caso do exercício de 2007 - que apresentou a pior performance, conforme consta do Relatório de Audi
toria de Gestão 2008 - 95,82% dos valores reinscritos para pagamento em 2009 referiam-se a despesas 
com precatórios, sentenças de pequeno valor e débitos judiciais vincendos. 

11.5. Análise do esempenho da Ativ idade Judicante 

73. O Superior Tribunal de Justiça, norteado por sua missão constitucional, vem concentrando 
esforços na modernização de seu processo produtivo, buscando dar ag ilidade à prestação jurisdicional por 
meío da adoção de inovações tecnológicas, aperfeiçoamento dos processos de trabalho e investimento na 
capacitação da força de trabalho. Na atual gestão, destaca-se o plano de metas para os primeiros 100 dias 
de trabalho (setembro a dezembro) , composto por um conjunto de medidas de curto prazo agrupadas em 
três perspectivas do Planejamento Estratégico do 8T J, destacadas no item 2.3.2 do Relatório de Gestão (f\. 
32). A seguir, apresentam-se algumas das ações que integraram o plano e que impactaram positivamente 
os resultados do exercício de 2012. 

a) Projeto Recursos Repetitivos: o subprojeto Classificação Avançada passou a in
tegrar o projeto, englobando o projeto Resumo Indicativo do Thesaurus (vocabulá
rio controlado que reúne termos e conceitos extraidos de documentos, relaciona
dos entre si a partir de uma estrutu ra conceitual da área). A implantação de uma 
nova metodologia de classificação, a partir da identificação de cada uma das teses 
existentes nos processos de forma controlada, busca otimizar o esforço da força 
de trabalho do Tribu aI. Como já mencionado no Relatório de Auditoria de Gestão 
anterior, a e etividade da alteração processual originada da Lei n. 11.672/2008, 
que prevê novos procedimentos para o julgamento dos recursos com fundamento 
em idêntica questão de direito, os famosos "recursos repetitivos", demanda uma 
série de ajustes nos processos de trabalho do ST J e dos tribunais envolvidos, de 
modo a viabilizar e aperfeiçoar a nova sistemática. É um processo sistêmico e bas
tante complexo, que carece de mensuração estatística, o que é inv·ável sem uma 
meLodologia adequada. A base de todas essas demandas é o aperfeiçoamento da 
atividade de classificação processual. Para isso, foi instituída uma comissão de 
servidores om o objetivo de estudar e complementar a Tabela Unificada de As
suntos do Poder Judiciário - TUA. A tabela anterior tinha 2.000 assuntos e, após 
esse estudo, já são 7.000 assuntos. Como não poderia deixar de ser, há reflexos 
significativos no Sistema Integrado da Atividade Judiciária, no que tange ao geren
ciamento de processos. Por meio do projeto, pretende-se tornar mais ágil a análise 
do process nas etapas de pré-distribuição, acarretando benefícios ao trabalho 
dos gabinetes e fa ilitan o a decisão processual propriamente dita. 

b) ST J na Era Virtual: o fortalecimento das relações institucionais permitiu registrar o 
recebimento, acompanhamento e transmissão de aproximadamente 46.191 pro
essas recursais eletrônicos, bem como proceder à baixa eletônica de 32.897 pro-
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cessos. Tornou-se possivel o envio de processos eletrônicos ao STF e, quanto à 
comunicação de dados em al ta velocidade, ocorreu a implan tação de circuito de 
comunicação entre o STJ e o CJF. 

Processos eletrônicos recursais: está disponível o envio de processos eletrôni
cos recursais pelos 27 Tribunais de Justiça Estaduais e os cinco Tribunais Regio
nais Federais. Nesses 100 dias, o STJ recebeu 73% dos processos recursais de 
for a eletrônica. 

Baixa eletrônica: está também disponível a baixa eletrônica para os 14 tribunais 
de origem conveniados. Nesse trimestre, houve a integração do Tribu nal de Justi
ça do Estado de Sergipe ao grupo. 

c) Atuação no sentido de minimizar os recursos protelatórios: a Advocacia-Geral 
da União - AGU firmou compromisso com o Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça no sentido de não interpor recursos e desistir dos existentes em relação a 
33 temas em matéri as previdenciária, processual, de servidor público e universida
des. Não haverá mais recursos contra decisões que seguem a jurisprudência do 
ST J e a orientação da AGU quanto à devolução de valores recebidos indevid a
mente; ao reajuste de 28,86% e sua base de cálculo e correção monetária; à pen
são vitalícia estatutária a companheiro; e a gratificações, quintos e aposentadoria. 
Os temas fazem parte do marco in icial do projeto; outros serão definidos ao longo 
dos trabalhos. Além da AGU , firmaram também compromisso nesse sentido o 
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 

d) Revisão do Plantão Judiciário: instituído em 2010 pela Resolução ST J n. 1/2010, 
o plantão judiciário teve suas práticas revistas por meio da adequação de normas 
atinentes à matéria e da disponibilidade de novas rotinas para atender ao Plantão 
Judiciário eletronicamente (e-ST J). Com esse intuito, foram publicadas a IN/ST J n. 
6/2012 e a PortarialSTJ n. 459/201 2, essa última disciplinando as rotinas internas 
para apoio do plantão. 

e) Agilidade na distribuição de processos: houve aumento no número dos horários 
diários para distribuições de processos, que passaram a ocorrer autollaticamente 
a cada hora, das 9 às 17 horas; e a cada 15 minutos, no período das 17 às 19 ho
ras. após a publicação da IN/STJ n. 9 de 13/12/201 2. Anteriormente, as distribui
ções ocorriam a cada 2 horas (I N/ST J n. 3 de 17/3/2010). 

f) Central de Atendimento: na busca do aprimoramento dos se iças oferecidos aos 
seus principaIS clientes (advogados e partes), o Tribunal criou a Central de Aten
dimento, que disponibiliza os serviços de forma concentrada em um só local, o que 
permite ° atendimento de forma ampla, rápida e efetiva. 
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74. Podem-se citar outras ações significativas da atuação institucional, que tiveram por objeti
vo o aprofundamento das relações institucionais com outros países, com vistas ao intercâmbio de conhe
cimento e experiências sobre iemas \/inculados à ética judicial, a transparência, à eficácia da Justiça, a 
independência judicial, entre ou tros. Nesse sentido, tem-se a participação na Comissão Ibero-Americana 
de Ética Judicial e no Fórum dos Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça da Comunidade dos Paí
ses e Territórios de Língua Portuguesa (CPLP). O ST J, por meio de seus representantes, também atuou no 
compartilhamento de experiências, em especial quanto ao desenvolVImento do processo eletrônico para a 
melhoria da prestação jurisdicional, apresentado no 11 Fórum Intemacional da Comunidade de Ju ízes. 
75. Além das ações já citadas, cabe relatar a participação dos magistrados desta Corte em 
comissões de relevância para o cenário jurídico nacional. Em maio, foram encerrados os trabalhos da Co
missão que elaborou o anteprojeto de reforma do Código Penal. O grupo fo i presidido pelo Ministro Gilson 
Dipp, e o anteprojeto será debatido no Senado. A mesma autoridade, em 2012, compôs a Comissão da 
Verdade, que investiga graves violações a direitos humanos, ocorndas durante o período da ditadura. Rela
ta-se, também, a participação do Ministro Luis Felipe Salomão, como presidente, na comissão que tem a 
tarefa de elaborar anteprojeto de nova lei de arbitragem e mediação; registre-se que a atu al tem 16 anos. 
76. O resultado da atuação do S J durante o exercício de 2012 pode ser percebido de duas 
formas: diretamente, por meio do conteúdo de seus julgados, que influenciam sobremane ira a sociedade 
brasileira, ou indiretamente, por me'o da mensuração desses julgados, apresentada em relatórios esta1íti
coso 
77. O 8T J, que foi criado em 5/10/1988 e instalado em abril de1989, completa 25 anos em 
2014. Desde sua instalação, já foram realizados mais de quatro milhões de julgamentos sobre variados 
tamas, tais como questões de família, direito do consumidor, meio ambiente, saúde, previdência entre ou
tras. As decisões emandas norteiam os rumos do direito infraconstitucional. Apresentam-se, a seguir, al
guns exemplos dessa atuação. 

a) Corrupção: afastamento de autoridades acusadas de vender decisões judiciais e 
efetuar liberação prematura de precató rios contra o Estado do Tocantins (APn 
690); afastamento de investigados por suposto desvio de recursos públicos desií
nados a projeto social de construção de unidades sanitárias; afastamento de con
selheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceara, sendo que a decisão previu, 
ainda, a quebra do sigilo bancário e fiscal do conselheiro e de outros dez indicia
dos, entre eles deputado estadual, filho do conselheiro; determinação do desmem
bramento do inquérito da operação Caixa de Pandora, quan"o aos crimes ainda em 
apuração, sendo que, no total , a denúncia envolve 38 pessoas, entre elas ex
governador do DF. 

b) Intervenção ederal: a Corte Especial ju lgou procedente um pedido de interven
ção federal no Esta o do Paraná (IF 109). Apresentado por particula;es, o pedido 
diz respeito à resistência pOi parte do go'/erno estadual, já há mais de seis anos, 
em cumprir liminar judicial para que seja desocupada área invadida pelo Movimen
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

c) Tributos, previdência, improbidade: ICMS - no julgamento do REsp 1.176.753, 
a Primeira Seção afastou a incidência de ICMS sobre serviços acessórios de tele- .,---...." 
comunicações; no REsp 1.299.303, a Seção discutiu o direito de o consumidor pro-~. 

- ,- . 123 

~-k 



Superior Tribunal de Justiça 
Secretaria de Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2012 
(Lei n. 8.443/1992, art 9", INrTCU n. 631201 0 e ONrrCU n. 12412012) 

Nome da UG: Secretaria do Superlor Tribunal de Justiça 
Código da UG: 050001 

Gestão: 00001 Órgão: 11000 
UO: 11101 

testar contra a cobrança de ICMS sobre demanda de energia elétrica contratada 
mas não utilizada; o caso diz respeito a grandes consumidores, sendo que a deci
são se deu em sede de recurso repetitivo. ISS - a Primeira Seção defin iu que o 
município onde fica a sede do estabelecimento financeiro é competente para a co
brança de Imposto sobre Serviços incidente nas operações de leasing (REsp 
1.060.210). Em discussão, no recurso, a competência para recolher o tributo na vi
gência do artigo 12, alínea "a", do Decreto-Lei 406/68, revogado pela Lei Comple
mentar 1 i 6/03, que determina como local de recolhimento do tributo a sede da 
empresa prestadora dos serviços. O entendimento mudou a jurisprudência sobre o 
terna. Até então, o ST J considerava que, na vigência do Decreto-Lei 406, o tributo 
deveria ser recolhido no loca l onde havia sido prestado o serviço (onde as partes 
assumiram a obrigação recíproca e estabeleceram a relação contratual), e não no 
local onde se aprovava o financiamento, ou seja, onde se encontra a sede da em
presa de easing. 

d) Família: Filhos e afins - "Amar é faculdade, cuidar é dever." Com essa frase, da 
Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma do ST J considerou ser p:)ssível exigir 
indenização por dano moral decorrente de abandono afetivo pelos pais. A decisão, 
inédita, trouxe à tona o entendimento de que o vínculo - biolõgico ou autoimposto, 
por adoção - decorre sempre de ato de vontade do agente, acarretando a quem 
contribuiu com o nascimento ou adoção a responsabilidade por suas ações e esco
lhas. "À liberdade de exercício das ações humanas corresponde a responsabilida
de do agente pelos ônus decorrentes", en'endeu a min istra (REsp1.159.249). Uni
ão estável - a partir da vigência da Lei 9.278/96, os bens adquiridos a título onero
so na constância da união estável, individualmente ou em nome do casal, perten
ce a ambos, dispensada a prova de que sua aquisição decorreu do es forço co
mum dos companheiros. O entendimento foi firmado pela Terceira Turma do STJ, 
que não acolheu recurso de ex-companhei ra, que pretendia ver partilhados some n
te os bens adqui ridos em nome de ambos e não todos os bens acrescentados ao 
patrimônio durante a constância da união. 

e) Novas teses de direito penal e casos notórios: Crim es sexuais - entre os jul
gamentos em destaque es tá o que manteve a jurisprudênc"a de que tem presu n-
ção absoluta de violência o estupro de menor de 14 anos, conforme 'Jigente antes 
da mudança do Código Penal que instituiu o conce ito de estupro de vulnerável. 
Com a decisão, retomou-se o entendimento de que o crime não pode ser desca
racterizado caso o éu comprove que a vítima tinha condições de consentir com o 
ato exual. A Seção também consolidou , em recurso repetitivo, que o estupro é 
crime hediondo, independentemente de causar lesão ou morte da vítima. Para os 
ministros, a hediondez do crime decorre d3 própria violação da liberd2de sexual óa 
vitima, que é ~ bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Assim, a violação da integri-
dade física é irrelevante para dar esse caráter ao crime. Maria da Penha - em 
2012, o Tribunal também reforçou a aplicação da Lei Maria da Penha. Os ministros 
afastaram a necessidade de coabitação para incidência da lei. Assim, basta que se 
configure a relação Intima de afeto entre agressores e vitimas para atrair o rigor \ : 
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maior da lei. Os magistrados entenderam ainda que a lei se aplica não só a rela
ções entre companheiros, mas entre innãos e mesmo cunhados (HC 172.634). Em 
outras palavras, qualquer relação familiar, afetiva ou doméstica atrai a incidência 
da lei. HIV - a Quinta Tunna reconheceu o caráter delituoso da transmissão pro
posital do virus HIV (HC 160.982). A conclusão dos ministros é a de que é lesão 
corporal grave a transmissão consciente do vírus causador da Aids. 

n Aposentadoria: no julgamento do REsp 1.310.034, sob o rito dos recursos repeti
tivos, a Primeira Seção definiu que a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a 
que se aplica ao direi to de conversão entre tempos de serviço especial e comum, 
independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço. Para a 
Seção, é possivel a conversão entre tempo especial e comum para as aposenta
dorias cujas exigências foram satisfeitas ao amparo da alteração da Lei n. 
5.890 (3, imposta pela Lei n. 6.887/80, independentemente do periodo em que as 
atividades especial ou comum foram exercidas. O mesmo raciocínio vale para as 
aposentadorias submetidas ao regime jurídico da Lei n. 8.21 3/91, pois há previsão 
expressa da possibilidade de conversão. 

g) Publicidade oficial: outro caso de destaque foi o julgamento do MS 16.903. Em 
decisão unânime, a Primeira Seção concedeu mandado de segurança em favor da 
Empresa Folha da Manhã S/A - que ed ita a Folha de S. Paulo - e do jornalista 
Fernando Rodrigues, para obrigar o governo federal a informar seus gastos com 
publicidade por categoria, agência, veiculo e tipo de míd ia. Para a Seção, o princí
pio constitucional da publicidade incide em favor do bem comum, já que todo o po
der emana do povo. Se o pedido visa colher elementos para reportagem destinada 
ao povo, ada mais coerente que se atenda a tal pleito, tendo em vista as franqui
as constitucionais. 

h) Execução bilionária: as Turmas que compõem a Primeira Seção do ST J (Primei
ra e Segunda) também tiveram uma participação expressiva ao 101 go de 2012. 
Ca os de grande repercu ssão figu raram nas pautas das sessões. Um deles foi a 
MC 18.919, que tratou de execução fiscal bilionária contra a companhia Vale. No 
caso, a Primeira Turma atendeu ao pedido da Fazenda lacional para que fosse 
executada uma dívida de mais de R$ 24 bilhões, em razão do não pagamento de 
tributos. 

i) Responsabilidade Civil: aplicando a teoria da per a da c ance, a Te ceira - urma 
do ST J reduziu o valor de indenização (em 20%) a ser paga por médico oncologis
ta em virtude de erro profissional no tratamento de câncer de mama. O colegiado 
entendeu que, nos casos em que se discute erro médico, a incerteza não está no 
dano experimentado, principalmente nas situações em que a vítima vem a morrer. ~/ 
"A incerteza está na participação do médico nesse esultado, à medida que, em ~ 
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princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento", 
afirmou a Turma (REsp 1.254.141 ). 

11.5.1. Evolução dos Trâmites Processuais 

78. Para a verificação do desempenho da atividade judicante, são obtidos índices dos trâmites 
processuais, cujos conceitos acham-se ordenados no quadro a seguir: 

Quadro 8 - Conceitos Relativos às Fases do Trâmite Processual 

Trâmite Processual 

Recebido e Classificado 

Distribuído 

Julgado 

Embargos Declaratórios e Agravo 
Regimental 

Conceito 

Processo protocolado e classificado, seja de competência originária 
(ingressados diretamente na Corte), seja recursal (em grau de recurso de 
outros tribunais), conforme disposio no art. 105, incisos, da Constituição 
Federal. 

Processo que, após recebido e classificado, é destinado aos Gabinetes 
dos Ministros para relatoria. 

Feito que se acha com a sen ença prolatada. 

Classes recursais encaminhadas diretamente ao ministro relator que 
redigiu o acórdão embargado ou que prolatou a decisão impugnada, 
conforme disposições contidas nos arts. 73 e 75 do RISTJ . 

79. A performance do trâmite processual, no quadriênio 2009 - 2012, quanto aos quantitativos 
e à variação anual foi a seguinte: 

Quadro 9 - Evolução dos Quantitativos de Processos por Fase do râmite Process ual 
no Quadriênio 2009-2012 

Exercício 2009 2010 2011 2012 

Variação Variação Variação 
Trâmite Processual Quantidade Quantidade Anual Quantidade Anual Quantidade Anual 

(A) (8) 1-(B/A) (C) 1-(C/B) (O) 1-(D/C) 

V (%)1 (%)1 (%)1 

A- ecebidos _40.747 223.192 - 7,29% 304.2.2.1 36,31% 262.567 -13,69% 

B - Distribuídos e Regis-
292.103 228.981 I 

- 21,61% 290.901 27,04% 289.52.1 -D,47% 
Itrados2 

C.1 - Julgados, exceto os 
IAgravos Regimentais e 

254.955 248.625 - 2,48% 248.237 -O, 6% 287.293 15,73% 
os Embargos Declarató-
rios 
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Exercício..- 2009 2010 

Trãmite Processual Quantidade Quantidade 
(A) (B) 

C.2 - Julgados, Relativos 
aos Embargos Declara- 73.763 81.658 
órios e Agravos Regi-

mentais 
C.3 - Total de Julgados 

328.718 330.283 (C.1 + C.2) 

D- Acórdãos Publicados 82.737 85.654 

Fonte: Relatórios Estatísticos dos anos de 2009 a 2012. 

Notas: 
, Compaí8tivo entre os exercícios atual e o anterior. 
2 Incluídos os processos destinados ao Ministro Presidente. 

Ge$tâo: 00001 

2011 

Variação Quantidade Variação 
Anual 

(C) 
Anual 

1-(B/A) 1-(C/B) 

10.70% 68.868 -15,66% 

0,48% 31 7.105 -3,99% 

3,53% 79.993 -6.61% 

2012 

Quantidade 
(O) 

84.325 

371.618 

85.720 

Órção: 11()OO 
UO; 11101 

Variação 
Anual 
1.(D/C) 

22,44% 

17,1 9% 

7,16% 

80. Como se pode verificar no quadro anterior, em 2012 houve um decréscimo de 13,69% no 
quantitativo de processos recebidos em relação a 2011, ou seja, em números absolutos foram recebidos 
menos 41.657 processos em relação ao recebido no ano anterior. 
81. Ao mesmo tempo, constata-se o aumento do número de processos julgados. Não obstante 
os 262.567 processos recebidos em 2012, foram julgados 371.618 no total, ou seja, 17,1 9% a ais que em 
2011. Esse índice superou consideravelmente os números alcan'iados nos anos anteriores, que vinham 
apresentando tendência de estagnação e queda. 

82. Quanto à atividade de distribuição, em relação ao exercício de 2011 , ocorreu um pequeno 
decréscimo. Registre-se que, mesmo com esse decréscimo, os resultados da distribuição foram satisfató
rios, pois superaram o número de processos recebidos no exercício em 10.27%. O RG/2012, fI. 28, ressal
tou que foi realizado: 

[00'] plano de trabalho q e contemplou o aumento da capacidade de produção da digitalização de 
processos e a organização das etapas de trabalho s8'~ uintes para absorção da demanda (autua
ção, classificação, análise de matéria repetitiva e distribuição), e no primeiro semestre de 2012 o 
passivo foi eliminado e controlado desde então. 

83. Tal afirmativa se refere ao aumento de processos recebidos em 2011 . e relaçá.o ao ano 
anterior, de aproximadamente 36%, o que gerou um passivo de 30.000 processos a serem distribu ídos, 
todos estocados na atividade de virtualização (digitalização). 
84. A seguir esses resu tados são apresentad s graficamente, sendo possível visualizar a 
evolução do quantitativo dos processos recebidos (exceto AgRg e EDcI), dos distribuídos e dos julgados, 
no período de 2009 a 2012. Observe-se a reversão significativa, a partir de 2011, da curva de rocessos 
recebidos e, em contrcpôrtida, a inclinação positiva da curva de processos julgados no mesmo período. 
Também fica visível certa estagnação dos resultados inerentes à distribu ição. 

~ 
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Gráfico 3 - Demonstrativo da Evolução do Quantitativo de Processos Recebidos, 
Distribuídos e Julgados - 2009 a 2012. 
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Fonte: Relatórios Esiatisticos dos anos de 2009 a 2012. 

248.237 

-
2011 2012 

85. Outra forma de se demonstrar essa evolução é a apresentação percentual dos resultados 
da relação entre as principais ações jurisdicionais, com base nos quantitativos de processos envolvidos. 

Quadro 10 - Relações entre Processos Recebidos! Distribuídos e Julgados· 
Anos 2011 e 2012 

Relação 201 1 

Julgados*/Recebidos 81,60% 

Julgados*/Distribuídos 85,33% 

Distribuídos/Recebidos 95,62% 

Recebidos menos Julgados" 55.987 processos I 
Distribuídos menos Julgados '. 42.664 processos 

Fonte: Relatórios Estatísticos dos anos de 2011 e 2012 . 

., Julgados exclufdo EDcl e AgR , 

201 2 

109,42% 

99,23% 

11 0,27% 

-24.726 process s 

2.231 processos 
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86. Todos esses resultados apontam para uma desaceleração na fonnação dos estoques de 
processos pendentes de primeiro julgamento. Tal resultado pode ser melhor visualizado por intermédio do 
indicador Congestionamento (fI. 51 do RG/2012), que apresenta queda de 10,1 pontos percentuais em 
relação ao ano anterior. 
87. O próximo gráfico apresenta a evolução do estoque de processos pendentes de julgamen-
to no periodo de 2009 a 201 2. 

250.000 

225.000 

200.000 
Ih 
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150.000 o 
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'" 125.000 ~ 
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Gráfico 4 - Demonstrativo de Processos Pendentes de 10 Julgamento 
(Acumulado 2009 a 2012) 

Demonstrativo de Processos Pendentes 

2009 2010 201 1 2012 

Anos 

Fonte: Relatórios Estatísticos dos anos de 2009 a 2012. 

88. Observa-se que, mesmo com todos os esforços na busca da melhoria da prestação jurisd i
cional, seja por meio de aperfeiçoamentos da legislação ou de adequações nos procedimentos, o estoque 
de processos aumentou em 2012. Entretanto, o percentual de aumento entre 2012111 foi menor (0,95%) do 
que o ocorrido entre os anos de 2010/11 (22,1 3%). 
89. A média anual de processos julgados , por ministro do ST J, em 2012, foi de 11 .261,1 5 pro
cessos. Em comparação com o resultado de 2011 J observa-se aumento da média. O Quadro 11 - Média 
de Julgados apresenta a evolução esse indicador. Registre-se que esse resultado sofre influência das 
vacâncias de cargos de minIstros e da consequente convoção de desembargadores para desempenhar as 
atividades durante o período. No entanto, para manter a homogeneidade do indicador, a média de julgados 
é calculada considerando-se o número total de cargos de ministros (33) , ignora do-se, portanto, as vacân
cias ocorrid as . 
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Quadro 11 - Média de Julgados - Anos 2009 a 2012 

I MÉDIA DE JULGADOS POR MINISTRO** 

I 2009 2010 201 1 
1 

2012 

1 9.961 ,15 10.008,57 9.609,24 1 11.261,15 

Fonte: Adaptado dos Relatórios Estatiticos STJ 2011 e 2012 . 
... Incluindo AgRg e Edcl 

Órgão: 11000 
UO: 11101 

90. O mesmo aumento foi identificado pelo resultado do indicador Decisões Terminativas de 
Processo por Ministro, fi . 55 do RG/201 2, que apresenta a média de julgados facada nas decisões termina
tivas, ou seja, naquelas que põem fim à relação processual, excluindo, portanto, despachos de mero expe
diente, decisões interlocutórias e EDcl e incluindo os AgRg. A média subiu de 8.827 para 10.519 julgados. 
91 . Por fim, outro resultado a ser comentado é a razão entre os acórdãos publicados pelo Tri
bunal (85.720) e os quantitativos de processos julgados em sessão (85.438) que, em 201 2, foi maior que 
um. Registre-se que apenas os processos julgados em sessão geram acórdãos, sendo que as publicações 
referentes às decisões monocráticas não entram nesse cômputo. Em virtude disso, não se pode comparar 
o total de acórdãos publicados com o tolal de julgados. 

Gráfico 5 - Evolução do Quantitativo de Acórdãos Publica os 

Evolução do Quantitativode AcôrdãosPublicados 
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Fonie: Re!atórios Estatístícos dos anos de 2009 a 2012. 
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92. Em 2012 houve a preocupação de também mensurar a celeridade da publicação desses 
acórdãos, e não somente o quantitativo. O resultado foi demonstrado à fi. 54 do RG/2012 - indicador Agili
dade na Publicação dos Acórdãos, com resultado de 77,8%, superando a meta de 70%. Esclareça-se que 
o prazo definido para a apuração da meta, contado a partir do dia útil seguinte ao da sessão de julgamento, 
foi de 10 dias úteis para votos unânimes e 30 dias úteis para os não unân imes. 
93. Com relação a esse tipo de mensuração, relaciona-se também a meta 4/2010 do CNJ, que 
apresentou resultado de 82,31 % (fi . 31 do RG 2012). j\lo entanto, a metodologia adotada pelo Conselho 
difere da utilizada pelo ST J, pois o prazo definido é de até 10 dias após a sessão de julgamento. 
94. Têm-se ainda a performance do Tribunal quanto ao atingimento das Metas Prioritárias do 
Poder Judiciário Nacional, apresentadas e analisadas no item 2.3.1 do Relatório de Gestão 2012 - Metas 
Nacionais do Poder Judiciario (fi. 31). Listaram-se, a seguir, as consideradas mais relevantes, relativas ao 
exercício e a exercícios anteriores. 

-/ Meta 1: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribu idos 
em 2012. 
Foi cumprido 99,27% do objetivo estabelecido, restando 2.104 processos de um 
total de 288.281. 

-/ Meta 2: Julgar até 31/1 2/2012, pelo menos 80% dos processos distribuídos em 2007. 
-/ Foi cumprido 124,07% do objetivo estabelecido, restando penden es 2.272 pro· 

cessas de um universo de 306.646. 
~/ Meta 3: Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de 

computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos 
os processos, respeitado o segredo de justiça. 
Cumprida. 

,/ Meta 4: Constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a figura do Juiz de Coo
peração. 
Cumprida. 

/ Meta 5: Implantar sistema eletrônico para consulta à tabela de custas e emissão de 
guia de recolhimen to. 
Cumprida. 

-/ Meta 212009: Identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos até 
31/12/2005 (em 1° e 2° grau ou tribunais superiores). 
Alcançou 92,79% do objetivo estabelecido, restando pendentes 2.594 de um to ai 
de 35.989 processos . 

./ Meta 2/2010: ulgar todos os processos de conhecimento distribuídos (em primeiro 
grau, segundo grau e tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos 
processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do Tribunal do Júri, até 
31 de dezembro de 2007. 
Alcançou 93,01% do objetivo estabelecido~ restando 778 processos de um total de 
11 .137. 

95. uanto à 18ta 3/2010 - Reduzir em pelo e os 10% o acervo de processos a fase de 
cumprime to ou de execução e em 20% o acervo de execuções fiscais (referência: acerv em 31 de de
zembro de 2009) - , faz-se nec ssário informar que o percentual de cumprimento da meta constante à fi. 31 
do RG/2012, de 6,47%, corresponde na rea lidade a 64,7%. 
96. No que tange ao resultado, houve queda em re ação aos 72,93% apu ados em 2011 . Con
forme já esclarecido no RAG/2011, há que se considerar uma série de falores não controláveis por este 
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órgão que refletem negativamente no cumprimento da meta. Além disso, o cálculo do indicador é sensível 
à flutuação de variáveis, tais como o quantitativo de processos novos e de julgados, diretamente impacta
dos por fatores internos e externos. 

111 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES INSTITUíDOS PARA A 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO 

97. lA criação do Conselho Nacional de Justiça, com a missão de integrar programas de infor
matização, de qualificação de servidores, de acesso à Justíça e de gestão administrativa, bem como de 
formular a política e a estratégia da Justiça brasileira, foi marco fundamental para a melholia da gestão 
judiciária. O planejamento estratég ico é ferramenta indispensável para o alcance da missão proposta. 
98. A Resolução CNJ n. 70/2009 instituiu o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, 
definindo propósitos comuns, consolidados nos objetivos estratégicos eleitos, para todos os órgãos da 
Justiça brasileira. Essa resolução determinou aos tribunais a elaboração de planos estratégicos alinhados 
com o respectivo Nacional , co abrangência mínima de cinco anos. 
99. O ST J utiliza, desde 1998, o Planejamento Estratégico como modelo de gestão. Desde 
então, avanços significativos foram feitos, culminando com o Plano Estratégico STJ 2010-2014, cuja versão 
vigente foi publicada em 2012, por meio da Resolução ST J n. 18. 
100. Anualmente, a Coordenadoria de Auditoria acompanha a execução do planejamento por 
meio do Relatório de Gestão - RG. Periodicamente, a unidade de controle realiza auditorias sobre o tema, 
como ocorrido no exercicio de 2010, cujos resultados foram relatados no Relatório de Auditoria de Gestão 
do respectivo Processo de Contas. 
101. Os resultados relativos ao exercício de 2012 encontram-se apresentados no tópico 2.4, fls. 
38/62, do Relatório de Gestão. 

102. No exercício de 2013, foi realizada nova auditoria sobre o assunto, cujos resultados serão 
relatados nas próximas Contas. Não Jbstante, alguns dos resultados da auditoria foram utilizados para 
subsidiar a análise a seguir apresentada, que se baseia na totalidade dos indicadores definidos. 

êI Quanto à c pacidad de representar, com a maior proximidade possível, a situ
ação que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetu
adas a gestão: 
Conforme informado no elatório de Gestão 2011 , no entendimento desta unidade de 
controle, as intervenções na gestão são materializadas pela execução dos projetos 
definidos pel alta administração como estratég icos. Assim, os indicadores estratégi
cos deveriam ser capazes de mensurar e refletir os resultados dos projetos estratégi
cos, o I seja, das intervenções a gestão, no alcance dos objeíivos estratégicos. Na 
ocasião, também foi esclarecido que essa interpretação diverge da metodologia sob a 
qual foi concebido o planejamento estratégico do ST J. Pela metodologia adotada, so
mente há vinculaç30 direta dos projetos estratégicos com os indicadores quando, para 
determinado objetivo estratégico, existir somente um projeto e um indicador. O espe
rado é que os resultados dos vários projetos vincu lados a um objetivo estratégico im
pactem todos os indicadores vinculados ao mesmo objetivo. 
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Feitos esses esclarecimentos e partindo da premissa de que os indicadores mensu
ram o alcance dos objetivos estratégicos, na análise efetuada foram constatadas situ
ações em que para determinados objetivos estratégicos não existiam projetos relacio
nados ou os que existiam estavam suspensos. Assim, constatou-se que os indicado
res relacionados ao objetivo detectavam uma realidade que não foi infiuenciada por 
qualquer intervenção controlada pela gestão, ou seja, os objetivos não eram impacta
dos por projetos estratégicos. Com isso, há um diagnóstico quanto ao status do al
cance do objetivo, mas sem que seja possível identificar se o resultado mensurado é 
consequência de ma intervenção sistemática da Administração ou de acontecimen
tos fortuitos, inclusive de origem externa. 
Também foram detectadas oportunidades de aperfeiçoamento quanto ao controle da 
execução dos projetos. A unidade responsável informou já estar tomando providên
cias nesse sentido. 
Questões gerais relati \las às fórmulas e ao que mensuram, fo ram tratadas diretamen
te com a Assessoria de Modemização e Gestão Estratégica - AMG e serão avaliadas 
no contexto das próximas Contas. 

• Quanto à capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo 
do tempo, por intermédio de séries históricas: 
Conforme explicitado na introdução deste texto, o Planejamento Estratégico está em 
constante reavaliação. Em decorrência desse processo, com a alteração, criação e 
descontinuidade de alguns indicadores, algumas séries históricas foram in terrompi
das. Ta·5 ações, no entanto, tiveram por objetivo promover a melhoria do processo. O 
assunto será melhor detalhado quando da apresentação da auditoria realizada em 
2013, no próximo Processo de Contas. 

• Quanto à confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indi
cador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, pro
cessamento e divulgação é transparente e reapl icável por outros agentes, inter
nos ou externos à un·dade: 
Quanto à confiabilidade das fontes dos dados, transparência e reaplicabilidade por ou
tros agentes da metodologia escolhida para a coleta, píOcessamento e divulgação, ve
rificou-se que algumas fontes utilizadas e contram-se disponíveis nos boleti s estatís
ticos. Entretant , outros dados são apenas informados pela AMG ou pe a unidade a 
quem foi atribuída a responsabilidade pela coleta e tabulação do dado, em processos 
formalizados para o acompanhamento do indicador ou em drives específicos do am
biente de rede. Alguns componentes das fórmulas, embora possuam como fonte sis
temas corporativos, precisam ser trabalhados: ou seja, não são passíveis de extração 
direta. Nesses casos, nem sempre é possível identificar a metodologia utilizada por 
meio de consulta aos au"os ou pelo link da Intranet, o que compromete 2 transparên
cia. O controle da origem desses dados ainda requer aperfeiçoamentos, sobretudo 
quanto à manutenção de histórico, metodologia de coleta, manipulação e automação, 
quando possível, do cálcu lo. A AMG informou que tem feito gestões nesse sentido, 
buscando introduzir a apuração dos dados por meio de ferramenta informatizada de 
Business Intelligence - 81. 
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o Quanto à facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de com
preensão dos resultados pelo público e:i': geral: 
De modo geral , da forma como hoje é realizada, a obtenção dos dados não recai em 
maiores dificuldades, embora careça dos controles já mencionados. Como dito, os 
dados são informados, em sua maioria, nos processos relativos aos indicadores .. em 
ambientes de rede específicos ou constam dos repositórios estaiísticos da casa. Entre 
o público que normalmente demanda os indicadores (gestores e colaboradores envol
vidos com a sua mensuração), a compreensão ocorre sem problemas, uma vez que o 
indicador foi construído com a participação das áreas envolvidas no seu levantamento 
e acompanhamen o. Por meio dos trabalhos relacionados ao alinhamento estratégico, 
os agentes envolvidos estão sendo levados a compreender o papel de suas ativida
des no alcance dos resu ltados estratégicos pretendidos. 

• uanto à razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos 
benefícios para a melhoria da gestão da unidade: 
Conforme informado pela AMG, não são realizadas análises nesse sentido. As unida
des organizacionais, responsáveis pela definição do indicador, acabam por desconti
nuar o uso de índices cuja apuração apresente grau de dificuldade superior à serven
tia da informação. 

~ 03. Ressalte-se que, após a auditoria de 2010, houve aperfeiçoamento dos procedimentos 
êc.otados pela AMG, principalmente no que tange ao aspecto da t ansparência e da organização das infor
mações. Passou-se a formalizar o acompanhamento de cada indicador em processos administrativos es
pecificas, nos quais constam as atas das Reuniões de Análise da Estratégia, relatando as discussões ocor
ridas e as revisões efetuadas, bem como explicações sobre a metodologia de apuração. Além disso, a 
página do Planejamento Estratégico na intranet apresenta-se atualmente mais completa. As mudanças 
efetuadas facilitaram sobremaneira o acesso às informações. 

IV - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DO 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ 

104. A atual metodologia de trabalho desta unidade de controle contempla a avaliação dos con
tro les internos administrativos inserida no escopo das diversas auditorias realizadas. As a aliações são 
efetuadas por meio de diversos procedimentos de auditoria, tais como entrevistas com gestores, análise 
documental e de dados obtidos, verificação in loco, circularizaçõ€s e inspeçõe . São realizadas, portanto, 
avaliações de controles administrativos em nível de atividades específicas, ou seja, em nível operacio aI. 
105. A análise, a segUir apresentada, buscou avaliar partes do sistema global de controle inte -
no do ST J. Importa ressaltar que o Tribunal não dispõe de uma estrutura de contra e interno documentada. 
Sua estrutura roi-se consolidando no decorrer do tempo, combinando padrões e modelos que se adequa
vam às suas necessidades, com forte embasamento no cumprimento das normas existentes. Trata-se, 
portanto, de um diagnóstico inicial onde se pretende conhecer a adesão de parte da estrutu ra de controle 
em funcionamen to no STJ aos critérios definidos no modelo de referência (Coso 11) . 
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106. Os componentes de controle foram analisados tendo por base os elementos e critérios 
relacionados na ferramenta Internai Control Management and Evaluation To/l, elaborada pelo USo Gover
nment Accountebílíty Office - GAD. Por se tratar de uma análise inicial. buscou-se contemplar aqueles 
considerados básicos, tendo sido escolhidos os seguintes: 

./ Ambiente de Controle 
>- Integridade e Valores Éticos - Crité rios 1 e 4. 
~ Estrutura Organizacional - Critérios 2 e 4 . 

../ Avaliação de Riscos 
>- Definição de Objetivos para Todo o Órgão - Critério 1. 
>- Definição de Objetivos no Nlvel de Atividades - Critério 1 . 

../ Atividades de Controle 
~ Aplicação Geral - Cri tério 3. 
r Categorias Comuns de Atividades de Controle - Critérios 5 e 7 . 

./ Informações e Comunicações 
>- Informações - Critério 2. 
~ Comunicações - Critério 2 . 

. / Monitoramento 
>- Monitoramento Permanente - Cri ério 6. 
);- Avaliações Separadas - Critérios 3 e 4. 

107. As constatações apresentadas resultam da análise de informações, processos, documen
tos. regu lamentos e normas internas, bem como da percepção da equipe de controle proveniente dos exa
mes e audi torias realizadas. Para o esclarecimento de dúvidas e a elucidação de alguns dos temas trata
dos foram realizadas entrevistas semi-estrutu radas com gestores do órgão e aplicados questionários aos 
servidores. 
108. A segui, apresentamos o resultado da avaliação realizada por componente de controle. 

IV.1. Ambiente de Controle 

109. entre os c mponentes da estrutura de controles internos o Ambiente de Controle é o 
mais importa te. Quando a organizaçã cria e mantém um ambiente onde exista verdadeira preocupação, 
por parte dos dirigentes e demais servidores, em realizar uma gestão escrupulosa, os demais componentes 
do sistema de controles internos certamente refletirão essa consciência. 
11 0. Diversos elementos devem ser avaliados para que se possa emitir uma opi ião sobre o 
Ambiente de Controle de uma organiza ão. A ferramenta utilizada elenca sete, dos quais selecionamos 
dois, relacionados no parágrafo 106 deste titulo. 
111. O primeiro selecionado é Integrid ade e Valores Éticos. A análise desse item permite identi
ficar qual padrão de conduta é disseminado no órgão. principalmente pela alta administração. Em um órgão 
onde se cultivem elevados adrães I o ais e éticos, a probabilidade de ocorrência de fraudes e irregular i
dades é sens ivelmente reduzida. 
112. Foram selecionados dois critérios. o primeiro diz respeito à existência na entidade de um \ 
código de ética formalizado. Obviamente. não basta que o órgão tenha publicado o documento; é necessá-
rio que tenha sido realizado um programa consistente para a internalização dos valores da organização. O 
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segundo trata da resposta da Administração ao descumprimento de políticas e procedimentos ou a viola
ções do código de ética por parte dos servidores. 
1 i 3. Quanto ao primeiro critério, constatamos que o 8T J dispõe de um código de conduta, pu
blicado por meio da Resolução n. 8, de 13/11 /2009, que objetiva, eiltíe outros pontos, tornar claras as re
gras de conduta a serem observadas pelos servidores de forma a garaJl,'Jr que as ações por eles praticadas 
sejam probas e reflitam a conduta éiica desejada. O documento apresenta a postura do Tribunal quanto à 
prática de preconceito, de discriminação, de assédio e de abuso de !oder) à manutenção de sigilo sobre 
informações insiitucionais confidenciais, estratégicas ou sensíveis oOi.idas em função das atividades reali
zadas e ao recebimento de presentes, privilégios, empréstimos, doações e serviços quando originários de 
partes, advogados ou tercei ros com os quais o órgão mantenha ou pretenda manter relações comerciais. O 
código lista as responsabilidades decorrentes do uso dos sistemas de informação e da posse de bens pú
blicos, orientando, também, sobre a adoção de práticas que propiciem a publicidade e a transp arência dos 
atos administrativos, favoreçam a inclusão social e combatam e/ou evitem danos ao meio ambiente. 
i 14. O documento foi fruto do projeto "Campanha de Valores do 8T J", que objetivava dissemi
nar os valores institucionais entre o corpo técnico do Tribunal. A equ ipe da Coordenadoria de Desenvolvi
mento de Pessoas, unidade vinculada à Secretaria de Gestão de Pessoas, no decorrer da implantação do 
projeto, atentando para a relevância do valor "ética" e sua influência sobre os demais valores, apresentou à 
Administração minuta de código de conduta objeti vando "assegurar que as ações empreendidas pelas 
gestões do 8T J preservem sua missão institUCIonal e que os atos, delas decorrentes, reflitam probidade e 
conduta ética" (Processo 8T J 502/2010, fi. 48) . 
i 15. O documento roi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração do ST J na 
sessão realizada em 4/11/2009 e publicado em seguida. O mesmo documento instituiu o Comitê Gestor do 
Código de Conduta. Em 16/5/2012, foi publicada a Portaria 8TJ n. 149, que trata da composição, funcio
namento e competências do comitê e de seus membros. 
116. Não foram indicados servidores para compor o mencionado comitê, pois, conforme enten
dimento dos gestores à época, deveria caber à nova gestão a decisão sobre o assunto. Os autos foram 
submetidos à análise dos atuais gestores em outubro de 2012, sendo que até a presente data não foram 
nomeados os membros do comitê. 
117. À época da publicação do código, foi realizada a palestra "Conversando sobre Ética", mi
nistrada pelo Senhor Mário Sérgio Cortella, ocasião em que o documento foi apresentado aos servidores. 
Da mesma forma, à época da emissão da portaria que regulamenta o comitê, foi veiculada notícia na intra
net dando publicidade ao ato. O documento permanece disponível para consulta na intranet do 8T J, em 
ícone localizado na página de abertura, à esquerda do leitor. 
118. De acordo com informação prestada pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, 
o código de conduta é entregue aos servidores recém-empossados durante o "Curso de Ambientação". 
Nesse evento, os valores institucionais são apresentados aos servidores, entre outras informações institu
cio ais relevantes. 
11 9. Para identifcar grau de conhecimento dos ser-vidores sobre o código, fo i aplicado questi
onário a serv'dores lotados em t das as unidades subordinadas à Secretaria do Tribunal, bem como em 
gabinetes de ministros, na própria Secretaria de Controle Interno e em algumas das unidades subordinadas 
ao Gabinete da Presidência Embora a escolha dos servidores tenha sido aleatória, não fo i utilizado 8 -

nhum procedimento e amostragem probabil ística, tendo sido o número de servidores de cada unidade 
determinado com base no julgamento dos auditores, resultando, portanto, em uma amostra não estatística. 
Foram enviados questionários a 568 servidores, que representam cerca de 19% do universo amostrado. 
Foram respondidos 168 questionários, ou seja, 29,6% da amostra e 5,7% da população. 
120. O questionário apresentava oito questões, com respostas do tipo "sim" ou "não". As ques
tões tratavam da possibilidade de recebimento de bri des promocionais ofertados por fomecedores; do uso 
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do e-mail corporativo para envio de mensagens alheias à atividade profissional; da publicidade indiscrimi
nada de informação, em respeito ao princípio da transparência, obtida por força do cargo; da oferta de tra
tamento privilegiado, durante o atendimento ao público, a pessoas com quem o servidor tenha maior famili
aridade; da antecipação de informações sobre editais a fornecedores, mesmo sem vantagem pecuniària 
para o servidor; do uso do espaço institucional para atividades políticas; do uso indiscriminado de papel e 
do conhecimento do Código de Conduta do ST J. 
121. Apenas duas questões tiveram índice de acerto inferior a 80%. Uma delas tratava da pos
sibilidade de aceitar o servi or brindes promocionais (de pequeno valm) de fornecedores, sem que isso 
illtertira no tratamento dispensado aos demais. A maior parte dos respondentes (60%) considerou inade
quada essa atitude. Embora os servido res demonstrem não conhecer o Código de Conduta, podemos con
siderar que se trata de uma opção pela austeridade e não propriamente um desvio do padrão ético preco
ni1zado. A outra questão tratava do conhecimento do Código de Conduta do STJ. Apen2s 60% dos respon
dentes afi rmaram conhecer o documento. 
122. Em virtude da metodologia utilizada, as conclusões obtidas não podem ser generalizadas 
para a população, Entretanto, os res Itados obtidos nos levam a crer que: 

.,/ O Código de Conduta não está efetivamente difundido entre os servidores . 

.,/ Embora não conhecendo propriamente o documento, os servidores têm consciência 
de quais são os padrões de conduta desejados, ao rnenos nas situações apresenta
das no questionário. 

123. No que tange ao segundo critério, atualmente, o controle da gestão da ética confunde-se 
com a apuração de faltas disciplinares. Conforme Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, publi
cado em anexo à Portaria n, 315 de 23/8/2012, compete ao Diretor-Geral "determinar a instauração de 
sindicância, processo administrativo disciplinar e tomada de contas especial, bem como aplicar penas dis
ciplinares de advertência e de suspensão até trinta dias, submetendo ao Presidente as de maior rigor" . 
124. Para tanto, o iretor-Geral conta com uma Comissão Permanente Disciplinar, responsável 
pela apuração de responsabilidade administrativa ou civil de servidor decorrente do exercício irregular de 
suas atribuições. A apuração das infrações ocorre de acordo com os parâmetros e procedimentos estabe
lecidos na Lei 8.11 2/90 (arts. 116 a 182) e, no que couber, na Lei 9.784/99. No exercício de 201 3, foi ado
tada a prática de publicar na B Jur - Biblioteca Dig ital Jurídica do ST J as portarias que promovem a ins
tauração de processos administrativos disciplinares e sindicâncias. 
125. Conforme determina a Lei 8.112/90, o servidor, ao tomar conhecimento de irregularidades, 
ilegalidades, omissões ou abuso de poder, deve levar o fato ao conhecimento da autoridade superior. Nes
se caso, a ciência é dada ao Diretor-Geral o meio da via hierárquica, formalmente. Existe a possibilidade 
de denúncia apresentada por particular, nesse caso a denúncia deve ser encaminhada por escrito à Admi
nistração, devidamente identificada. Por fim , é possível que irregularidades sejam detectadas durante os 
trabalhos da unidade de controle interno. Tais situações são relatadas à Secretaria do Tribunal, por meio 
do respectivo rela ária . Em todas as situações, cabe à Administração efetuar o devido juízo de admissrbili
dade. Portanto, conform apresentado, o Tribunal dispõe de um sistema organizado de investigação e 
sanção . 
126. Outro aspecto que contribui para a construção de um Ambiente de Controle positivo é a 
estrutura organizacional, que l·efieÍe a forma como as atividades são divididas e coordenadas no órg ão, 
bem como a ma eira como a autoridade é distribuída e o siste a de comunicação formal é estabelecido. 
127. Segundo Manual de Organ ização da Secretaria do Tribunal , a estru tura organizacional 
do ST J deve obedecer aos seguintes parâmetros: 
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../ Hierarquização das unidades em linha em, no máximo, 3 níveis - Secretaria, Coorde
nadoria e Seção. 

,/ Equilíbrio de porte entre as unidades de mesmo nível hierárquico, respeitando-se as 
peculariedades das atividades . 

./ Defin ição das seções como células operacionais básicas . 

./ Quantificação dos cargos efetivos de acordo com o volume e natureza do serviço . 

../ Quantificação dos cargos em comissão e das funções comissionadas quando relacio
nadas à direção e chefia segundo o número de unidades da estrutura e, quando rela
cionadas a assessoramento e assistência, com base no volume e natureza do serviço. 

128. Conforme apresentado no documento, tais características favorecem a construção de ca-
deias de comando leves e ágeis, permitem a formação de condutas gerenciais empreendedoras, estimulam 
o desenvolvimento do corpo funcional, privilegiam a simplicidade, a racionalidade administrativa, a eficiên
cia e a operosidade. 
129. O Manual também estabelece as competências das unidades integrantes da Secretaria do 
Tribunal, bem como as atribuições dos titulares de cargos em comissão e funções comissionadas do grupo 
de direção. Da mesma forma, as competências dos gabinetes de ministros, das unidades integrantes da 
estrutura do Gabinete da Presidência e da Secretaria de Controle Intemo encontram-se estabelecidas por 
meio da Resolução n, 6, de 11/5/201 1, do Ato n 215 e alterações, de 30/9/2005, e da Portaria n. 317, de 
23/8/"12, respectivamente. 
130. A estrutura organizacional do Tribunal é trad icional e hierarquica, do tipo funcional. Os 
servidores dispõem dos conhecimentos e habilidades específicos necessários para a realização da ativida
de da unidade de lotação. As cadeias de comando são claramente constituídas e cada servidor reporta-se 
a um único supervisor. ~ o que tange a centralização, pode-se afi rmar que as unidades dispõem de limitada 
au tonomia, delimitada pelas competências estabelecidas nos normativos inter os. O sistema de comunição 
formal segue a cadeia de comando estabelecida pela estrutura organizacional, o que nem sempre favorece 
o estabelecimento de comunicação horizontal e transversal. 
131. Desde sua criação, a estrutura organizacional do ST J sofreu diversas alterações. Variadas 
são as justificativas para a realização dessas readequações, tais como reavaliação dos processos de tra
balho com a identificação de lacunas, gargalos e pontos críticos que, conforme avaliação da Administração, 
para sua solução requerem a criação ou supressao de unidades organizacionais; informatização de rotinas; 
novas demandas; novas exigências legais, entre outras. Em geral , a cada nova gestão uma readequação é 
efetu ada. 
132. Conforme apurado m entrevista, o processo de mudança da es trutura organizaciona 
in icia-se por demanda das unidades. A Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica é a unidade 
téCI [ca responsável pela análise dessas demandas. Entre outros aspectos são avaliados: 

..; O histórico de reestruturações da unidade, buscando identificar, entre outras situa
ções, casos de solicitação de criação de unidades recém-suprimidas, 

-/ As normas que regulamentam a atividade. 
,/ A adequação da solicitação aos parâmetros definidos para a estrutura organizacional 

do STJ 
./ As competências listadas, buscando identificar duplicidade ou supressão de atribui-

çóes , 
133. Quando a Administração se manifesta favorável ao inicto do processo de reestruturação, 
as demandas com os respectivos pareceres técnicos são agrupadas em um único processo admin istrativo, 
sendo elaborado um pré-projeto para avaliação da Secretaria do Tribunal. Após essa avaliação, as deman
das consideradas cabíveis comporão o projeto a ser encaminhado à Presidência e, posteriormente, ao 
Conselho de Administração, a quem compete a decisão final sobre o tema-

~ 
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134. Esse procedimento é simplificado nos casos onde a alteração proposta decorre de norma 
legal. Por exemplo, a solicitação de criação do Núcleo de Repercursão Gera! 8 Recursos Repetitivos -
NURER, ocorrida em virtude do disposto na Resolução CNJ n. 160, de 19/10/2012, tramitou em processo 
específico (Sl J 12471 /2012) e foi concluída em cerca de três meses. 
135. Constata-se, por fim , que o organograma atualizado está disponível tanto na intranet (Ges
tão Estratégica - Gestão de Processos de Trabalho e de Qualidade - Processos de Trabalho - Estrutura 
Organizacional) como no sitio do S J na internet (Conheça o ST J - Estrutura orgânica -link organograma 
atual). 
136. Pelo exposto, pode-se concluir que os deveres e responsabilidades dos gestores estão 
claramente definidos, que a informação sobre como a autoridade é distribuída está disponível a todos os 
servidores e que existe preocupação por parte dos dirigentes de avaliar e modificar a estrutura organizaci
onal de forma a atender novas situações. 
137. Em resumo, no que concerne aos dois elementos elencados, constatou-se que: 

../ A Administração deixa claro , por meio do Código de Conduta , qual é o padrão ético 
adotado pelo Tribunal. 

../ Embora existam indícios de que o documento precisa ser melhor divulgado, os servi
dores, em relação às questões apresentadas, demonstram ter consciência dos pa
drões éticos desejados . 

../ Existe um sistema organizado para a apuração de falhas e aplicação de penalidades, 
o que afasta o possível estabelecimento da cultura da impunidade . 

../ A estrutura organizacional favorece a definição de autoridade e responsabilidade e so-
fre alterações sempre que consideradas necessárias. 

138. Porém, o patamar ético de uma organização resulta tanto da gestão institucional da ética 
como da submissão dos indivíduos aos princípios morais difundidos. Sempre vão ocorrer situações nas 
quais os valores dos agentes públicos não estão em consonância com os valores, com as linhas estratég i
cas e com a missão da organização. 
139. Compete ao Comitê Gestor do Código divulgar o documento, zelar pelo seu cumprimento, 
orientar as unidades quant às práticas a serem adotadas e avaliar os resultados de sua implantação. Ê 
preciso, portanto, que o Comitê Gestor do Código seja efetivamente instituído e atue no moni'oramento da 
efrcácia da implantação do documento, bem como na avaliação do grau de adesão dos sistemas de valores 
internos dos servidores ao sistema de valores desejado pelo ST J. Essa aná[ise permitirá que a Administra
ção possa pôr em prática ações específicas para a correção de padrões de conduta que se afasíem das 
normas éticas. 

IV.2. Avaliação de Risco 

140. Como se sabe, o processo de avaliação e gerenciamento de riscos envolve várias etapas: 
a identificação e a mensuração dos riscos, a avaliação da tolerância da organização em face dos riscos 
identificados e a definição da forma de tratamento desses riscos. Constatou-se que essa metodolog ia ainda 
não é utilizada pelo Tribunal. 

141. Como já dito nos Processos de Contas anteriores, 

( ... ) a evoluçao para um modelo de gerenciamento sistêmico de riscos demanda mudan- ~\, 
ças culturais da organização. De forma geral , percebe-se que os gestores do 8T J atuam ~ 
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reagindo às demandas e às mudanças ocorridas, buscando, com os recursos disponí
veis, atender as diretrizes definidas. Assim, permanece a necessidade de que os gesto
res passem a considerar a identificação de riscos e de suas potenciais consequências 
como parte integrante de seu processo operacional . 

142. No que tange ao gerenciamento de riscos propriamente, a conclusão desta equipe de con-
trole é a mesma apresentada no relatório anterior, qual seja 

( ... ) caberá à alta ,lI,dministração difundir, perante o corpo técnico do Tíibunal, a impor
tância da adocão de práticas de gerenciamento de risco durante seu processo de deci
são. Assim, a'cultura de gestão de risco irá permear toda a atividade do Órgão. Desta
que-se que é necessário um compromisso mais efetivo da Administração, para que os 
demais gestores concedam à gestão de riscos a devida importância. 

143. Nessa análise, no entanto, buscou-se avaliar alguns pontos que devem ser atendidos an-
tes da implantação efetiva de um processo sistemático de ava liação e gerenciamento de riscos. 
144. Conforme apresentado na ferramenta do GAO (Gestão e Avaliação de Controles Iníernos), 
uma precondiç.ão para a avaliação de riscos é a defin ição das metas 8 objetivos do órgão, de forma clara e 
coerente. Essa definição deve ocorrer tanto para o órgão como para o nível de atividades. Em virtude dis
so, foram escolhidos para análise os elementos Definição de Objetivos para Todo o Órgão e Definição de 
Objetivos no Nível de Atividades. 
145. Para cada um dos elementos buscou-se avaliar um critério. Para o primeiro elemento, o 
critério escolhido foi - O órgão definiu objetivos que oferecem declarações amplas e orientação sobre o 
que o órgão pretende alcançar, suficientemente específicos para estar diretamente relacionados com o 
órgão. Para o segundo, o critério selecionado foi - Os objetivos no nível de atividade fluem e estão ligados 
aos objetivos e planos estratégicos da entidade. Passa-se, portanto, à primeira análise. 
146. Os objetivos estratégicos do ST J estão definidos no Plano Estratég ico 2010-2014, versão 
2.0 (setembro/2012), agrupados em sete temas, quais sejam Orçamento, Atu ação Institucional, Responsa
bilidade Socioambiental, Infraestrutura e Tecnologia, Gestão de Pessoas, Eficiência Operacional e Que;::
dade. De modo geral, os objetivos definidos estão direcionados para o alcance da efetividade da prestação 
jurisdicional, com rapidez e qualidade. Dessa forma, contri buem para o atendimento do propósito maior do 
órgão, expresso em sua missão. 
147. Com alguns dos objetivos essa relação é direta. No tema Infraestrutura e Tecnologia estão 
inseridos os objetivo "Garantir a Infraestrutura Apropriada às Atividades Administrativas e Judiciais" e 
"Garantir a Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TI", relacionados à manutenção e criaçao de novas 
soluções, com reflexos, sobretudo, na rapidez e qualidade do atendimento das demandas judiciais. 1\)0 

tema Gestão de Pessoas, os objetivos "Melhorar o Clima Organizacional" e "Desenvolver Competências" 
pretendem contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho institucional , ·mpactando positivamente a 
qualidade dos serviços prestados. O tema Responsabilidade Socioambiental, com os objetivos de "Ampliar 
a Responsabilidade Ambiental" e "Promover a Cidadania", representa a preocupação do órgão em consoli
dar-se como o Tribunal da Cidadania, tornando evidente sua preocupação com temas sociais atuais. E, por 
fim, no tema Eficiência Operaciona encontram-se os objetivos "Acelerar os Trâmites Judiciais" e "Elevar a 
Produção de Julgados", relaei ados diretamente co as competênc·as constitucionais da Corte e, COílse
quentemente, com o foco de sua missão. 
148. Por outro lado, foram definidos objetivos que não se relacionam diretamente com a missão 
e a visao de futuro do STJ, mas que nem por isso deixam de ser· importantes para o cumprimento de suas 
metas. No tema Atuação Institucional os objetivos "Aprimorar a Comunicação Insti tucional", que tem por 
alvo o aumento da interação com o público externo, e "Fortalecer e Harmonizar as Relações Institucionais", ~ .. 
que pretende contribuir para a melhor interação entre os poderes, por meio do compartilhamento de co- ~ 
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nhecimentos, práticas e soluções jurídicas e administrativas, não se relacionam diretamente com a ativida
de fim do Tribunal. Entretanto, buscam implantar mecanismos importantes, cujos beneficios serão sentidos 
no desempenho institucional. 
149. No tema Eficiência Operacional identificamos o objetivo "Buscar a Excelência na Gestão", 
extremamente genérico, que conforme disposto no planejamento estratégico, pretende buscar o aprimora
mento dos procedimentos organizacionais, fomentando a cultura de inovação e a aplicação de métodos e 
técnicas para a melhoria da prestação de serviços. Na realidade, o objetivo deveria ser mais adequada
mente explicitado, algo como "Aprimorar os Procedimentos Organizacionais", uma vez que buscar excelên
cia na gestão é, em tese, o resultado esperado pelo alcance de todos os objetivos estratégicos definidos. 
150. A mesma crí tica pode ser feita ao objetivo "Oferecer Serviços com Qual idade", relativo ao 
tema Qualidade. Conforme apresentado, o atingimento do objetivo vai propiciar uma prestação de serviços 
mais eficaz, rápida e efetiva, com foco no jurisdicionado, consolid ando com isso a imagem do ST J como 
Tribunal da Cidadania. Constata-se que o tema e o objetivo se confundem, pois o tema, obviamente, só 
pode estar relacionado a melhoria da qualidade dos serviços. Além disso, o objetivo pretendido é, basica
mente, o propósito fundamental de todas as atividades do ST J, e, por isso, encontra-se permeado em todo 
o planejamento estratégico do órgão. 
151 . A útlima avaliação trata do tema Orçamento. Di ferentemente da maior parte dos órgãos de 
primeira e segunda instância, o STJ , tradicionalmente, não enfrenta maiores dificu ldades para assegurar a 
disponibilização dos recursos necessários à realização de sua missão. Portanto, considerando-se o cenário 
atual, no objetivo "Assegurar e Gerir Recursos Orçamentários" o termo "assegurar" não refiete exatamente 
o que deveria ser o foco principal do tema. Já a gestão do orçamento é, indubitavelmente, uma questão 
estratégica, permanecendo como desafio para o órgão, sobretudo quanto à melhoria da relação entre pla
nejamento estratégico e orçamento. 
152. Quanto à avaliação no nível de atividades, buscou-se analisar se todas as atividades signi-
ficativas estavam ligadas aos objetivos estratégicos definidos. 
153. No que concerne às atividades de autuação e classificação, destacam-se ações estratégi
cas referentes ao tema Eficiência Operacional, por meio dos objetivos estratégicos "Elevar a Produção de 
Julgados" e "Acelerar os Trâmites Judiciais", relacionados aos proJetos Recursos Repetitivos e STJ na Era 
Virtual. O primeiro projeto permeia etapas de pré-distribuição (autuação e cl ass ificação) e tem refiexos 
diretos na agilidade da distribuição, julgamento e baixa, uma vez que busca o aperfeiçoamento de todas as 
atividades relacionadas aos recursos repetitivos, em especial a obtenção de um procedimento de classifi
cação processual mais complet , preciso e controlado. A ova metodologia a ser aplicada traz grandes 
facilidades também ao trabalho dos gabinetes, que receberão o processo com informações mais detalha
das, o que impactará positivamente a produção de julgados. O segundo projeto vem consolidar o processo 
judicial eletrônico no ambito do STJ , por meio da modernização do Portal do Jurisdicionado (e-STJ) e da 
implan taçãD de procedimentos e sistemas que visam o recebimento de documentos eletrônicos (e-DOC) e 
a evolução da integração com outros tribunais (i-STJ). A baixa eletrànica também está contemplada nesse 
projeto, o que representa o fechamento do ciclo do processo eletrônico nesta Corte. 
154. Há iniciativas também na ati idade de divulgação/pubHcação, no que se refere à interação 
com os públicos interno e externo, sempre com foco em oferecer novos serviços à socíedade ou aperfeiço
ar osjá existentes . Podemos citar como exemplo o objetivo estratégico "Oferecer Serviços com Qualidade", 
relacionado ao te a . ualidade com os projetos Central de Atendimento, Jmisprudência Temática e Juris
prudência. 
155. ,6" divulgação do produ~o principal do ST J, que são os julgados, foi contemplada com ações 
voltadas a agilização da publicação de acórdãos. A iniciativa está inserida no tema Eficiência Operacional, 
no objetivo "Acelera os Trâmites Judiciais", através do projeto ST J na Era Virtual. 
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156. Indiretamente, as ações referentes ao tema Infraestrutura e Tecnologia relacionam-se com 
a maior parte das atividades administrativas e judiciais. Nessa condição encontram-se os objetivos "Garan
tir a Infraestrutu ra Apropriada às Atividades Administrativas e Judiciais" (Projeto Estatísticas do Trâmite 
Processual do ST J) e "Garantir a Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TI" (Projeto Govemança em TI 
e Projeto Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas). 
157. No tema Eficiência Operacional, com o objetivo estratégico "Buscar a Excelência na Ges
tão", onde foi delimitado o Projeto Alinhamenio Estratégico, a preocupação é o desdobramento do plane
jamento estratégico do ST J para todas as secretarias, por meio do entendimento dos objetivos e indicado
res estratêgicos, com a identificação de objetivos setoriais, processos de trabalho, indicadores e ações, de 
forma que essas unidades possam visualizar mais claramente sua contribuição para a estratégia do Tribu
nal. 
158. Importa registrar que, embora o plane.iamento estratégico contemple os principais setores 
de atividade do STJ, mediante objetivos e projetos, alguns desses não foram mensurados por meio dos 
respectivos indicadores. Há casos, como o do Projeto Alinhame to Estratégico, onde não foi identificado 
indicador que possibil itasse sua afe rição. No entanto, é através desse projeto que se pretende definir, para 
cada un idade organizacional, objetivos especificas em nivel de atividades, bem como traçar a rede de rel a
cionamento entre esses objetivos, os processos de trabalho e os objetivos estratégicos. 
159. Pelo exposto, conclui-se que, de modo geral, os objetivos estratégicos defin idos para o 
Tribunal estão di retamente relacionados com sua missão, deixando claro o que o órgão pretende alcançar. 
Pode-se também afirm ar que os principais setores de atuação da área fim do Tribunal (autuação, dassifi
cação, distribuição, julgamento, divulgação/publicação e baixa) foram contemplados no planejamento estra
tégico do órgão. 

IV.3. Atividades de Controle 

160. Em todas as auditorias e análises processuais realizadas, os procedimentos de controle 
são avaliados. Essas avaliações são efetuadas, em geral, por meio de amostragem. 
161. . o que tange ao elemento Categorias Comuns de Atividades de Controle , os critérios ana-
lisados foram Controle Físico sobre Ativos Vulneráveis e Segregação de Responsabil idades. 
162. Diversos são os normativos institucionais que tratam de políticas e procedimentos para a 
salvaguarda 'ísica dos ativos, entre eles podemos citar: 

./ IN n. 3, de 27/10/99, que trata da responsab ilidade pela guarda, uso e conservação de 
bens, equipamentos e material permanente integrantes do patrimônio do ST J. 

,/ Portaria n 231 , de 29/6/12, que define normas gerais sobre administração de material 
e patrimônio . 

.,/ Ato n. 213, de 30/9/05, que dispõe sobre normas para aqu isição e controle de obras 
bibliográficas . 

./ Ordem de Serviço n. 2, de 11/1/99, e Portar"a n. 41 7, de 24/10/12, que tratam do con
trole de acesso de visitantes, bem como da circulação e permanência de pessoas nas 
dependências do ST J. 

,/ Ordem de Serviço n. 7, de 12/11/10, que define procedimentos para o descarte de 
processos e documentos . 

.,/ Re~ oluç,ão n. 37, de 14/11/12, e Portaria 11 . 122, de 15/5/09, que tratam de procedi
mentos para utilização, controle, circulação e permanência de veículos. 
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163. Os bens permanentes do Tribunal recebem números sequenciais de registro patrimonial 
aposto em local visível por meio de plaqueta com código de barras. A distribuição do bem a unidade é re
gistrada no respectivo Termo de Responsabilidade, que deve ser assinado pelo servidor responsável pela 
guarda e conservação. Os termos assinados são arquivados na unidade de patrimônio. A norma vigente 
especifica, por unidade, quais podem ser os agentes responsáveis, e, ainda, estabelece os procedimentos 
a serem adotados nos casos de bens disponibilizados a terceiros por força de contrato, convênio, acordo, 
ajuste ou qualquer outro instrumento da mesma espécie. Qualquer movimentação de bens permanentes é 
acompanhada pela unidade de patrimônio, que providencia o registro da nova responsabilidade. Nos casos 
de exoneração, dispensa, cessão, aposentadoria e outros afastamentos superiores a trinta dias, a área de 
gestão de pessoas exige certidão de conformidade de bens patrimoniais para a efetivação do desligamen
to. É real izado inventário anual dos bens permanentes por comissão instituída pelo Diretor-Geral. A unida
de de controle acompanha a realização do inventário, bem como os procedimentos adotados para o res
sarcimento dos bens desaparecidos. 
164. Para a saída de bens permanentes das dependências do ST J, qualquer que seja o motivo, 
deverá ser expedida pela unidade de patrimônio a Guia de Autorização para a Saída Externa de Bens 
Permanentes. O controle dessa saída é efetuado pela unidade de segurança, por meio de conferência 
fisica do bem e confronto com a respectiva guia. A unidade também é responsável pelo controle da entrada 
e saída de bens particulares das dependências do ST J. 
165. No caso dos bens de co sumo, a maior parte é mantida no almoxarifado central do Tribu
hal. Existem algumas excessões, como, por exemplo, material médico e odontológico e parte do material 
uti lizado na manutenção de veícu los, cuja guarda é de responsabil idade da unidade que os utiliza. Esses 
almoxarifados setoriais foram auditados em 2010, conforme relatado no Processo de Contas referente 
àquele exercício (Relatório de Auditorias e Análises Processuais Planejadas e Realizadas pelo Órgão de 
Controle Inierno em 2010- Item 1.1.4, fls. 11/12), sendo que as ações da Administração para correção das 
inconformidades verificadas estão sendo apresentadas no anexo referente a Pendências de Processos de 
Contas Anteriores. 
166. A unidade responsável pela administração do material é também responsável pelo acom
panhamento do consumo das unidades do Tribunal. O fornecimento de material baseia-se nas médias 
consumidas, sendo que qualq er solicitação superior a esse quantitativo requer a apresentação de justifi
cativas pela área solicitante. A norma prevê a realização mensal de levantamentos físicos e financeiros do 
almoxarifado central. É realizado, da mesma forma que para os bens permanentes, inventário anual dos 
bens de consumo por comissão constituída para esse fim pelo Diretor-Geral, inven tário esse também a
companhado pela unidade e controle. 
167. Apenas a Seção de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro é responsável pela arre
cadação e guarda de numerário no Tribunal, que são os valores recebidos em função do fornecimento de 
cópias reprográficas de certidões, cartas de sentença e outros. Os valores arrecadados são mantidos em 
um cofre até seu encaminhamento ao ba co, para depós ito a conta única. É aberto anualmente processo 
administrativo para controle a arrecadação. São juntados aos autos. mensalmente, o Relatório de Movi
mento de Caixa - Diário, emitido pelo sistema informatizado utilizado para registro e emissão de compro
vante de pagamento (Administra - Caixa Registradora) , e as RAs relacionadas aos depósitos efetuados. O 
processo é remetido à Co rdenadoria de Orçamento e Finanças, a quem compete a su ervisão da ativid a
de. 
168. Por fim, existem armas de fogo mantidas em cofre de responsabilidade da Secretaria de 
Segurança. Aguar a-se regulamentação do CNJ para uso desses armamentos pelos servidores da área de 
segurança em serviço. 
169. Outro as ecto da segurança de ativos diz espeito ao controle de acesso, circulação e ~ 
permanência de pessoas nas dependências do órgão. ~ 
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170. Inicialmente registramos que, em que pese às normas esparsas que tratam da segurança 
das instalações do Tribunal, o ST J não dispõe de urna política de segurança institucional consolidada, que 
estabeleça princípios diretores de segurança para prevenção e obstrução de ações adversas contra pes
soal, áreas, instalações, documentos, ma eriais e sistemas de informações, bem como defina competên
cias e responsabi lidades vinculadas a cada um desses aspectos. Embora não exista tal política, o Regula
mento da Secretaria do Tribunal e o Manual de Organização da Secretaria do Tribunal atribuem competên
cias e responsabilidades relativas aos diferentes aspectos da segurança institucional a diversas unidades 
organizacionais do órgão. 
171. O complexo predial é cercado e dispõe de guaritas para controle de acesso de pessoas e 
veículos. A segurança é realizada tanto por servidores especializados como por vigilantes contratados. O 
órgão dispõe de dispositivos de segurança, tais como circuito fechado de televisão, sistema de alarme e 
controle de acesso. O acesso ao Tribunal é feito após o cadastro dos dados do documento de identificação 
e a emissão de crachá. Todas as pessoas, inclusive servidores, devem passar por pó icos detectores de 
metal, bem como submeter seus pertences a vistoria por equipamentos de raio X. Não é pennitida a entra
da de pessoas com o objetivo de praticar comércio, efetuar propaganda, solicitar donativos e efetuar entre
gas. Fora do horário de expediente somente é permitido o acesso às dependências do Tribunal a servido
res e empregados de empresas contratadas, sempre mediante solicitação formal à Secretaria de Seguran
ça. Também é real izado o controle de acesso de veiculos particulares por meio da expedição de credencial 
de identificação veicular. A mencionada credencial aciona as cancelas que dão acesso às garagens do 
complexo predial do ST J. Após expediente, as portas de todas as salas do complexo predial são manti
das fechadas. 
172. No desempenho de suas funções judiciais e administrativas o ST J produz e/ou recebe 
documentos avulsos e processos. Compete à Secretaria de Documentação promover o descarte desses 
registros, respeitando o prazo de guarda prescricional e precaucional vigente e ze lando pela observância 
das pràticas de responsabilidade social e preservação ambiental. Os documentos são destruidos antes de 
sua destinação a programas de reciclagem, sendo o processo acompanhado por servidor responsável pela 
lavratura do Termo de Trituração. 
173. Por fim, no que tange à segurança dos ativos, importa ressaltar que foi realizada auditoria 
operacional sobre o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios do 8T J, resu ltando em diversas reco
mendações. A auditoria e seus monitoramentos encontram-se relatados nos Processos de Contas dos 
exercícios de 2009, 2010 e 2011 . 
174. Quanto ao critério Segregação de Responsabilidades, na maioria das auditorias real izadas, 
principalmente nas do tipo operacional, romove-se a avaliação do respeito ao princípio da segregação de 
funções, Busca-se, inicialmente, conhecer o passo a passo da atividade, mapeando-se rotinas e elaboran
do-se o respectivo fluxograma. Com tal ferramenta é possível identificar, entre outras inconsistências, se as 
funções de autorização, execução e registro estão sendo realizadas por uma mesma area. 
175. A hierarquia organizacional reflete o papel dos servidores nos rocessos d3 institu ição, 
deixando c ~aro o nível de autoridade e ~espo sabilidade de cada um. As atividades são organizadas respe '~ 
tando os níveis definidos na estrutura organiz2cional. Não existem unidades com um . nico servidor, embo
ra possam existir atividades em uma unidade realizadas por um ún:co servidor. 
176. As competências das unidades são, em geral, definidas de forma a não permitir que uma 
mesma uni ade organizacio ai seja responsável por ais de uma etapa do pr cesso, pri cipalmente, e 
relação a. atjvidade~ relacionada à manipulação e ativos. 
177. Citamos, como exemplo, o processo de compra de bens de consumo estocáveis. 
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./ A Coordenadoria de Suprimento e Patrimônio elabora o planeíamento de compras a
nual, bem como dá início ao processo de compra de bens estocáveis com elaboração 
do respectivo Termo de Referência . 

./ O Termo de Referência é encaminhado ao Secretário de Administração e Finanças, 
ordenador de despesa do órgão, para aprovação . 

./ Aprovado o Termo, a compra é autorizada pelo ordenador de despesas . 
../' O processo é remetido à Coordenadoria de Compras e Contratos para pesquisa inicial 

de preços . 
../' Em seguida, é remetido à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para informação 

sobre disponibilidade orçamentária . 
../' A minuta de edital é elaborada pela Coordenadoria de Compras e Contratos e remet i

da à Assessoria Jurídica do Direior-Geral para análise. 
-/' O ordenador de despesa autoriza a realização da despesa e remete os autos à Co

missão Permanente de Lici tação . 
../ Concluído o certame, o ordenador de despesa homologa o procedimento licitatório . 
./ A Coordenadoria de Orçamento e Finanças promove o empenhamento da despesa. O 

empenho da despesa é ratificado pela Coordenadora de Orçamento e Finanças, ges
tora financeira do órgão, e pelo ordenador de despesa . 

../' A comissão de recebimento, insti uída pelo Diretor-Geral, recebe os bens e os remete 
à Seção de Almoxarifado . 

./ Os autos são remetidos à Seção de Registro Contábil de Material para liquidação da 
despesa . 

./ O ordenador de despesa autoriza o pagamento das Notas Fiscais . 

../ A Coordenadoria de Orçamento e Finanças realiza o pagamento das Notas Fiscais . 

./ O material é distribuído às unidades do S J, mensalmente, de acordo com os Pedidos 
de Material, efetuados no sistema Administra. 

178. No que concerne aos processos de trabalho da área fim, esta unidade de auditoria reali
zou, em 2011 , a primeira auditoria operacional sobre o tema. Foram avaliados os proced imentos relativos 
ao protocolo, autuação e distribuição de processos judiciais. Constatou-se que o sistema institucional "Jus
tiça" integra os processos de trabalho das diversas áreas envolvidas. O processo é estruturado como uma 
linha de produção, sendo que atividades de um setor são avaliadas pelo chefe da unidade e, também, rea
valiadas por servidores do setor seguinte. Na auditoria foram apresentadas sugestões a respeito dos con
troles internos adotados, inclusive quanto a situações onde não ocorria a devida segregação de funções. 
179. 'o Relatório de Auditorias e Análises Processuais Planejadas e Realizadas pelo Órgão de 
Controle Interno em 2012, encontram-se relacionadas as recomendações consideradas relevantes, relati
vas à melhQria dos procedimentos de controle, ue ora efetuadas no exercício. 

IV.4. Informação e Comuniceção 

180. Para administrar e controlar suas operações, os gestores devem dispor de informações 
confiáveis relacionadas à sua área de atuação. Essas informações devem estar à disposição do gestor 
tempestivamente. Além disso, o órgão deve dispor de um sistema de comunicação contínuo que atinja ~" ' 
todos os nlveis da instituição. ~ 
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181. A ferramenta utilizada subdivide o componente em dois elementos: Informações e Comu-
nicações. Foi escolhido um critério para cada um dos elementos identificados. 
182. Para o elemento Informações, o critério escolhido fOI Informações Pertinentes são Identifi
cadas, Capturâdas e Distribuídas às Pessoas com o Detalhamento Suficiente, da Forma Correta e no 
Tempo Certo para que Possam Levar a Cabo seus Deveres e Responsabilidades de Forma Eficiente e 
Eficaz. 
183. O ST.J dispõe de diversos canais para divulgação de informações aos servidores. Apresen-
ta-se a seguir alguns exe pios . 

./ BDJur - Biblioteca Digital Jurídica do ST J, que reúne atos administrativos, obras dou
trinárias, produções institucionais, teses, dissertações, decisões jurisprudenciais, pa
lestras e discursos. Esse repositório ficou em 170 lugar no ranking de mel' ores reposi
tórios institucionais do mundo, perdendo no Brasil apenas para a Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações da USP . 

./ A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva disponibil iza aos servidores, por e-mail, o Clipping 
de Legislação, inf rmando sobre a publicação de atos normativos do ST J e de vários 
órgãos dos Poderes Judiciário, Executivo e Legisl,ativo, bem como sobre a publicação 
de leis federais. Na intranet, a unidade disponibiliza o acesso às Bibliotecas Forense 
Digital, Digítal Fórum de Direito, Governet e Revista dos Tribunais Online. Outro servi
ço oferecido pela unidade é a Disseminação Seletiva de Informação. Para acesso a 
esse serviço, o servidor deve cadastrar as categorias de interesse, passando, então, a 
receber informações sobre os livros e periódicos disponíveis sobre os te lT'as . 

./ A jurisprudência do ST J pode ser pesquisada na página da Secretaria de Jurispru
dência na intranet e na internet. São disponibilizados: o Comparativo de Jurisprudên
cia, o Informativo de Jurisprudência, o serviço de Legislação Aplicada, que apresenta, 
para alguns dispcsitivos legais, acórdãos e súmulas representativos da interpretação 
do ST J, o servic de Pesquisa Pron ta, que lista pesquisas previamente realizadas so
bre temas jurídicos, o índice Remissivo de Repetitivos, que diponibiliza os acórdãos 
de Recursos Especiais julgados no ST J e diversas outras publicações que servem de 
fonte de consulta aos servidores. 

-/" Aos gestores do ST J é dísponibilizado o Manual de Gestor de Contratos, bem como 
informações selecionadas pela Secretaria de Controle Interno, conso lidadas a partir 
de auditorias e da analise de processos administrativos. No caso dessas informações, 
a cada não conformidade apresentada associam-se as principais referências legais 
normativas, buscando orientar o gestor quanto à prática adequada . 

./" A Secretaria de Gestão de Pessoas disponibil iza, por assunto, os normativos internos. 
Além disso, a unidade coloca à disposição do servidor diversos documentos sobre po
litica.s, programas e projetos da institu ição . 

. / A Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica disponibil iza inforrr.ações sobre 
as metas do ST J, estatísticas administrativas e de jul""ados, metas estabelecidas pelo 
CNJ e projetos estratégicos, bem como normativos relativos ao planejamento e ges
tão de processos de trabalho . 

. / A Secretaria de Co unicação Social dispõe de diversos i strument s para a divulga
ção interna de notícias, tais como o Fique por Dentro, o fínk de Notícias Internas e o 
Jornal Mural do Servidor. É produzido també o jornal ST J em Pauta, que divulga no
tícias de interesse dos servidores. 

\ .... 
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./ As sessões de julgamento podem ser acompanhadas em tempo real pelos servidores 
através da intranet pelo link ST J ao Vivo. 

184. De forma geral, durante os trabalhos de auditoria, não foram identificadas queixas dos 
gestores sobre intempestividade de disponibil ização de informações, ausência de detalhamento das infor· 
mações e incongruência de dados. A única questão levantada foi a ausência de retorno às unidades dos 
limites orçamentários aprovados pela Administração, ou seja, as unidades desconhecem o quanto irão 
dispor para execução de suas ações, tomando conhecimento de demandas não acatadas apenas quando 
a disponibilidade orçamentária é negada. 
185. O critério esco lhido para o elemento Comunicações foi A Direção Toma Medidas Necessá
rias para Garantir a Ocorrência de Comunicações Externas Eficazes com Grupos que Podem Provocar um 
Grande Impacto em Programas, Projetos, Operações e outras Atividades, Inclusive Orçamentárias e Fi
nanceiras. 
186. Como se sabe, o cliente do Poder Judiciário é, de forma geral, a sociedade, mais especifi
camente, o jurisdicionado, ou seja, qualquer cidadão que necessite da prestação jurisdicional do Estado. 
Além do jurisdicionado, são também clientes do Poder Judiciário os chamados "operadores do Direito", ou 
seja, advogados, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos e os seventuários da Justiça. 
187. O ST J dis õe de diversos canais para comunicação com o cliente, com o objetivo de facili
tar o acesso dos cidadãos aos seus serviços. O sítio do Tribunal, no ícone Consultas, disponibiliza diferen
tes fontes de informação ao usuário, entre elas consulta aos recursos repetitivos, ao Diário da Justiça E!e
trônico, ao trâmite de processos, ao Informativo de Jurisprudência e ás súmulas. Por meio do site é possí
vel também fazer pesquisas de jurisprudência, conhecer as principais noticias do órg ão e acessar o espaço 
Tira Dúvidas, que oferece ao cidadão respostas às principais demandas relacionadas ao ST J em lingua
gem acessível. Esse último serviço é prestado também em inglês e espanhol. 
188. Tanto na intranet quanto na internet são divulgadas notíci as sobre as principais decisões 
de interesse social, além da divulgação efetuada pela TV Justiça e pela Rádio Justiça. O ST J interage com 
a sociedade por meio do Twitter, Facebook, Youtube, Foursquare e Flickr. Por meio dessas redes, o Tribu
lIal responde a perguntas e recebe sugestões, críticas e elogios. 
189. Outros serviços Iudiciais estão disponíveis aos advogados pelo site, como o E-PET (Pági
na de Peticionamento Eletr6nico) que permite o uso da internet para a prática de atos processuais, sem 
necessidade de petições escritas em papel, em todos os tipos de rocessos do Tribunal; a visualização de 
processos, que permite o acesso aos autos, em formato PDF, 24h por dia; o Guia do Advogado, que apre
senta informações sobr os serviços prestados, e o Cale dário das Sessões, entre outros serviços. 
190. O ST J dispõe, ainda, da Central de Atendimento ao Cidadão, onde são prestados todos os 
serviços de atendimento aos advogados e cidadãos. Estão loca lizados no mesmo espaço físico a Ouvidori 
a, o Protocolo de Petições e Informaçôes Processuais, a Defensoria Pública, a Sala dos Advogados e os 
terminais bancá ias. 
191. O Tribunal desenvolve ações de cooperação internacional, tais como o acordo com Cuba e 
com a França para intercâmbio de infonnações e experiências, encontros com as supremas cortes de justi
ça dos países iberoamericanos, do Mercosul e dos paises da Comunidade de Língua Portuguesa e a assi
natura do Memorando de Entendimento entre o ST J e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Cri
mes (UNODC) . 
192. P r fim, o ST J firmou parceria co diversos órgãos públicos, entre eles: 

../ Banco Central, para acesso ao Bacen-Jud, por meio do qual juízes cadastrados po
dem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária. 
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,/ Secretaria da Reforma do Judiciário e Pol1cia Federal, para ações relativas à preven
ção da criminalidade violenta. 

,/ Tribunal de Contas da União, para acesso de seus técnicos a processos administrati
vos do órgão por meio do Fluxus - sistema utilizado pelo Programa de Gestão Docu
mentai - AGILlS. 

193. Por todo exposto, com relação aos critérios analisados, constata-se que o órgão possui 
uma rede bastante estruturada para disponibilização de informações aos usuários intemos e externos, a 
qual objetiva ampliar o acesso da população ao Tribunal, bem como conferir ag ilidade aos trâmites proces
suais. As informações essenciais são capturadas e distribuídas aos gestores de forma tempestiva. Durante 
as auditorias realizadas no exercício, não foram identificadas críticas sobre o conteúdo das informaçóes 
d issem in ad as. 

IV.5. Monitoramento 

194. Esse último componente foi avaliado tomando por base dois elementos, dos três elencados 
na ferramenta, o Vlon itoramento Permanente e Avaliações Separadas. 
195. Para o prin eira elemento, o critério escolhido foi Os Auditores Apresentam, Regularmente, 
Recomendações para Melhorias no Controle Interno e a Direção Toma Medidas de Acompanhamento Ne
cessárias para Observa-Ias. 
196. Como já dito no início desta análise, em todas as auditorias realizadas são efetuadas ava
liações de controles administrativos em nível operacional. Basicamente, busca-se avaliar: se os atos prati
cados estão suportados por documentos comprobatórios e se foram realizados de forma legítim a; se as 
responsabilidades dos gestores estão formalizadas em normas internas; se existe segregação de funções; 
se as informações produzidas, tanto pelos servidores como pelos sistemas informatizados dispon iveis, são 
fidedignas; se as atividades estão sendo realizadas de forma eficiente; se os reg istros contábeis são sufici
ent,es e refletem a real situação do patrimônio; se os resultados pretendidas estão sendo alcançados; se 
existem proced imentos de contro e para a proteção dos ativos; se as rotinas realizadas estão formalmente 
documentadas; se os servidores conhecem as normas relativas à sua atividade e se recebem treinamento 
suficiente; se os controles existente s apresentam urna relação favorável de cus·o-benefício. Além disso, 
são avaliados con troles específicos relativos à tecnologia da informação, com roco no desenvolvimento dos 
sistemas, no controle dos dados e na segurança das informações. 
1,97. Caso sejam identificadas inconformidades, são emítidas recomendações para melhoria dos 
controles às unidades auditadas. A praxe adotada é a remessa do Relatório de Auditoria primeiramente à 
Secretaria do Tribunal, que, após ciência, remete os autos às unidades auditadas. Da mesma forma, tendo 
sido tomadas as providências necessárias, os autos são enviados á Secretaria do Tribunal, para conhec~

mento, que os remete à Secretaria de Controle Interno, para avaliação das ações adotadas. 
198. Existe, ainda, um drive exclusivo na rede do Tribunal, para controle, por parte das unida
des auditadas, do atendimento das recomendações emitidas. O texto da recomendação, o número do pro
cesso, a data da expedição, o prazo para atendimento e o status de aten imento são inf rmações que 
constam nas plan ilhas disponibilizadas a cada unidade auditada. Por meio desse drive, a Administração 
acompanha o atendimento das recomendações. 
199. A unidade de controle também acompanha o atendimento das recomendações e diligên
cias, incluindo em seu Plano de Atividades Anual monitoramento de auditorias realizadas no exercício e em 
exercícios anteriores. 
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200. Quanto ao segundo elemento, Avaliações Separadas, foram escolhidos dois critérios: se O 
Órgão de Controle Interno Tem os Recursos e as Habilidades Necessárias para essa Função, bem como a 
Devida Independência e se Deficiências Identificadas nas Aval iações Separadas são Resolvidas Imediata
mente. 
201. O órgão de controle interno do ST J é denominado Secretaria de Controle Intemo e apre-
senta a seguinte estrutura: 

1. Gabinete 
2. Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão Administrativa 

2.1. Seção de Análise de Licitações e Contratos. 
2.2. Seção de Análise de Despesas Contratuais. 
2.3. Seção de Análise de Dispensas, Inexigibilidades e Despesas Diversas. 

3. Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão de Pessoal 
3.1. Seção de Análise de Despesas com Pessoal e Benefícios. 
3.2. Seção de Análise de Provimento, Vacância e Concessões. 

4. Coordenadoria de Auditoria 
4.1 . Seção de Auditoria Operacional. 
4.2. Seção de Auditoria de Gestão. 
4.3, Seção de Auditoria Contábil. 

5. Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação 
5. 1. Seção de Acompanhamento de Gestão de Tecnologia da Informação. 
5.2. Seção de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação. 

202. Como se percebe, as unidades são divididas de acordo com o objeto da análise, bem co
mo pelo tipo de trabalho realizado (auditoria ou anál ise processual). Atualmente, a unidade dispõe de 51 
servidores. Foi apresentada proposta ã Administração para reestruturação da unidade, solicitando a cri a
ção de mais uma seção na Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão de Pessoal, bem 
como a ampliação da força de trabalho com o acréscimo de doze cargos efetivos. 
203. A atual carreira não apresenta um cargo especial izado na área de controle interno. Conse
quentemente, os servidores que Ingressam na carreira têm formações e habilidades as mais diversas. A 
unidade de pessoal procura, dentro do possivel, lotar o servidor de acordo com o seu perfi l. 
204. Diante disso, a Secretaria procura disponibilizar frequentemente aos servidores oportun i
dades de aprendizagem, buscando desenvolver as competências necessárias ao desempenho da ativida
de. No entanto, a rotatividade de peusoal é alta, principalmente em virtude da questão salarial. Tal situação 
acaba por comprometer a capacidade produtiva das unidades, pois para manter o padrão de qualidade dos 
trabalhos, diante da pouca experiência de parte do corpo técnico, o tempo de execução das atividades 
acaba por ser alongado. 
205. A unidade de controle é subordinada diretamente à Presidência do S J, o que lhe garante 
a autonomia necessária para a condução de seus rabalhos. A unidade define, com base em critérios de 
relevância, materialidade e risco, os processos e procedimentos que serão objeto de auditorias, inspeções 
e monitoraI entos, bem como a metodologia a ser utilizada para a obtenção de amostras de processos 
administrativos para análises de conformidade. Escolhidos os objetos, defin idos os escopos iniciais e o 
cronograma, o Plano Anual de Atividades - PAA da Secretaria é formalizado e encaminhado à Presidência 
para análise. Nesse momento, p dem ser incluidas ou exclu ídas atividades, a crité(o da autoridade. 
206. O PAA pode sofrer alterações dura te sua execução, de forma a adequá-lo â situações 
não previstas inicia lmente, como, por exemplo, a diminuição da força de trabalho decorrente da rotatividade 
ja mencionada, ou para inserção/exclusão de atividades em virtude de fato, circunstância ou situação iden
tificada no decorrer do exercício. É possível, ainda, a instauração de audiioria especial, por determ inação 
do Ministro Presidente u ar solicitação da Secretaria do Tribunal. 
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207. Por fim, como já mencionado no parágrafo 197, todos os relatórios de auditoria são enca
minhados ao Diretor-Geral, responsável pela gestão administrativa do Tribunal, para ciência, antes de se
rem enviados às unidades auditadas. Da mesma forma, as unidades auditadas remetem suas considera
ções ao Diretor-Geral antes de encaminhá-Ias à Secretaria de Controle Interno. Se constatados fatos gra
ves, estes são levados imedia1amente ao conhecimento do Ministro Presidente pela Secretária de Controle 
Interno, sem prejuízo do trâmite descrito anteriormente. 
208. Como já dito no texto do Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2011, os contro
les internos administrativos são monitorados, quase que exclusivamente, pela Secretaria de Controle Inter
no, quando da realização de seus trabalhos. Permanece a situação apontada à época, isto é, "que os ges
tores têm dificuldade em usar gerencial mente a infonnação resultante das ações de controle, identificando, 
por meio delas, os procedimentos e rotinas com maior incidência de falhas, que precisam ser melhorados". 

IV.6. Conclusão 

209. Pelos resultados obtidos na análise realizada, em relação aos elementos e critérios avalia
dos, podemos concluir que, no geral, o sistema de controles internos do ST J está adequado aos critérios 
definidos no modelo de referência (Coso 11) . 

v - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

V.1 . Força de Trabalho 

210. A força de trabalho do ST J está demonstrada nos Quadros A.6.1, A.6.2 e A.6.3 do item 
"Composição do Quadro de Servidores Ativos", do Relatório de Gestão - RG referente ao exercicio de 
201 2 (fts. 101/102). O STJ conta, em 31/12/2012, com 2.947 servidores (incluindo membros de poder, ser
vidores requisitados e sem vínculo com a Administração Pública), dos quais 185 estão afastados por moti
vo de cessão para outros órgãos, afastamento do cônjuge/companheiro, licença para trato de in eresses 
particulares, etc. Assim, a força de trabalho efetivamente à disposição do Tribunal é de 2.762 servidores. 
Além disso, está evidenciado o detalhamento da estrutura de cargos em comissão - CJs e de funções 
comissionadas - FCs, com as respectivas quantidades, conforme solicitado pelo TCU. 
211. Vale ressaltar que as informações constantes dos quadros mencionados foram analisadas 
pela COOídenadoria de Orientação Acompanhame ia da Gestão de Pessoal - COAP/SCI e que os ajus
tes necessários foram piOvidenciados pelas unidades da Secre aria de Gestão de Pessoas - SGP. 
212. Quanto à adequabilida e da força de trabalho ern face das atribuições do ST J, salienta-se 
que a COA /SCI ainda não realizou auditoria com essa finalidade. Porém, tem -se conhecimento que, em 
fevereiro de 2013, a Administração solicitou às unidades do Tribunal levantamento da necessidade de pes
soal. Essas informações foram consolidadas pela Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica -
AMG, que elaboro anteprojeto de lei de criação de cargos de provimento efeti vo e de CJ e FC (Processo 
ST J 3354/2013) a ser discutido e aprovado pela Corte Especial, para posterior encaminhamento ao Con
gresso Nacional. De acordo com a Administração, o atual quadro de servidores da Secretaria do Tribunal 
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está defasado ja há algum tempo, se levado em conta o incremento de trabalho e de atividades. Não obs
tante todas as ações adotadas no sentido de rever estrutura, racionalizar tarefas, redefinir e automatizar 
atividades, com o objetivo de melhor aproveitamento do quadro de pessoal, não foi possível otimizar os 
resultados, em razão do grande volume de trabalho. Pode-se citar, por exempo, a Secretaria Judiciária, 
cujo último acréscimo de servidores à estrutura organizacional ocorreu em 2004. Por sua vez, o quantitati
vo de processos distribuídos passou de 215.41 1, em 2004, para 289.524, em 2012, o que representa um 
aumento de 34,41%. A Secretaria dos Órgãos Julgadores, que tem por fim desenvolver as atividades sub
sequentes ao processamento inicial, de apoio direto aos ministros e às sessões colegiadas, e de proces
samento final, também sofre impacto direto com a crescente demanda de trabalho, uma vez que o número 
de processos julgados passo de 241.309, em 2004, para 371.618 em 2012, ou seja, houve um acréscimo 
de 54%. 

V.2. Observância da Legislação de Pessoal 

213. O subsidio dos ministros submete-se aos ditames contidos na Lei n. 11.143, de 26 de julho 
de 2005, e na Resolução n. 423 de 27 de janeiro de 2010, do Supremo Tribunal Federal - STF. Com rela
ção à remuneração dos servidores, são observadas as disposições da Lei n. 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 Pecuniária Individual - VPI) . Há, ainda, observância 
às prescrições da Le' n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, à jurisprudência do TCU e do STF, às deci
sões do Conselho de Administração desta Corte e às demais normas pertinentes a pessoal. 
214. A COAP é a área da SCI responsável pela execução das atividades de análise de atos e 
processos administrativos referentes à gestão de pessoal, o que ocorre por meio de exame processual e 
de realização de auditorias de conformidade. No que se refere à aderência dos atos de gestão de pessoal 
praticados pela Administração do ST J às normas retrocitadas, informa-se que, no relatório de auditorias 
planejadas e realizadas pela Secretaria de Controle Interno em 201 2) estão elencados os trabalhos de 
auditoria efetuados pela COAP/SCI, com os resultados alcançados, bem como algumas análises proces
suais que resultaram na expedição de recomendações. 
215. Quanto à cessã de servidores (do STJ para outros órgãos e de outros órgãos para o Tri
bunal), regulamentada internamente pela Resolução STJ n. 31 de 27 de setembro de 2012, vale informar 
que em 201 2 não foi realizada auditoria nesse tema. Contudo, foram efetuadas análises processuais, por 
amostragem, e concluiu-se, de modo geral, pela regularidade das ações efetuadas pelas unidades da SGP. 
216. A COAP/SCI é responsável pela análise dos atos de nomeação de servidores . Em 2012, 
os processos de admissão foram regularmente encaminhados a esta unidade, a qual, após o exame de 
sua competência, enviou os formulários pertinentes ao TCU por me'o do Sistema SISAC et, observando o 
prazo fixado na Instrução Normativa - IN TCU n. 55 de 24 de outubro de 2007. De forma geral , observa-se 
que os procedimen os adotados nessa espécie de processo são regulares, não gerando a expedição de 
diligê c' as po esta unidade de controle. 
217. A COAP/SCI também ~xamina os processos administrativos de vacância de cargo, porém 
as informações relativas ao desligamento de servidores são repassadas ao TC pela área de pessoal em 
conformidade com o § P do art. 7° da IN TCU n. 55/2007. 
218. o RG exercício de 201 2, o TCU solicitou informações acerca dos 2t28 sujeitos à sua a
preciação, para fins de registro, entre os quais está o ato de admissão. As informações requeridas, que 
dizem respeito à quantidade de atos cadas rados no SISAC, ao prazo em que se efetuou esse cadasíra
menta e ao quantitativo de diligências emitidas pela unidade de controle interno, relativamente às nomea-
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ções, foram apresentadas nos Quadros A.6.9, A.6.1 O, A.6.11, A.6.12 e A.6.1 3 do mencionado Relatório (fls. 
106/108). 
219. Pela relevância de se'Js dados, vale destacar, ainda, o "Quadro de Custos de Pessoal" 
(A.6.6, item 6.1.3, fls. 103/1 04 do RG 2012) , no qual constam os valores pagos pelo Tribunal, nos anos de 
2010, 2011 e 2012, relativos a vencimentos e vantagens fixas, retribuições, gratificações, adicionais, inde
nizações, benefícios assistenciais e previdenciários, outras despesas variáveis, exercícios anteriores e 
despesas decorrentes de decisões judiciais. 
220. Os dados desses quadros foram examinados pela COAP/SCI e eventuais correções foram 
efetuadas pelas unidades da SGP. 
221. Com relação à concessão de aposentadoria e de pensão estatutária, apresentam-se a 
seguir os principais diplomas legais que disciplinam esses benefícios ou tratam de matérias relacionadas a 
eles: 

Assunto 

Aposentadoria 

Pensão 

Quadro 12 - Normas sobre Aposentadoria e Pensão 

Legislação 

o Servidores - Constituição Federal - CF (Emendas Constitucionais -
EC n. 20, de 16 de dezembro de 1998; 41, de 31 de dezembro de 
2003; 47, de 5 de julho de 2005) e Leis n. 1.71 1, de 28 de outubro 
de 1952, n. 8.1 12, de 11 de dezembro de 1990, n. 9.527, de 10 de 
dezembro de 1997, n. 10.887, de 18 de junho de 2004, n. 11.416, 
de 15 de dezembro de 2006, e n. 12.774, de 28 de dezembro de 
201 2. 

~ Ministros - CF (ECs n. 20/1998, n. 41 /2003 e n. 47/2005); Lei Com
plementar n. 35, de 14 de março de 1979; Leis n. 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, e n. 11 .143, de 26 de julho de 2005. 

• De servidores - CF (EC n. 41 /2003 e EC n.47/2005); Leis n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, n. 10.887, de 18 de junho de 2004, e 
11.416, de 15 de dezembro de 2006, e n. 12.774. de 28 de dezem
bro de 201 2; Resolução ST J n. 58 de 22 de maio de 1992, com as 
alterações promovidas pela Resolução ST J n. 6 de 11 de maio de 
1994, e ortaria STJ n. 162 de 21 de maio de 2008, modificada pela 
Portaria n. 194 de 5 de junho de 2008. 

9 De Ministros - CF (EC n. 4112003 e EC .47/2005); Leis n. 6.782, 
de 19 de maio de 1980, 8.11 2, de 11 de dezembro de 1990, n. 
10.887, de 18 de junho de 2004, n. 11 .143, de 26 de juiho de 2005; 
Resoluçã.o ST J n. 58 de 22 de maio de 1992, modificada pela Reso
lução ST J n. 6 de 11 de maio de 1994; Portaria ST J n.162 de 21 de 
maio de 2008, com as alterações efetuadas pela Portaria n. 194 de 
5 de junho de 2008. 

222. A COAP/SCI realiza a análise dos atos de concessão/alteração de aposentadoria e de 
pensão estatutária. Em 2012, os processos pertine tes fo ram regu larmente encaminhados a esta unidade, 
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que, após os exames de praxe, enviou ao TCU os respectivos formulários de concessão via Sistema SI
SACNet, no prazo fixado pela IN TCU n. 55/2007. 
223. Cabe salientar que a COAP está observando a orientação contida no Ofício n. 351/2012-
SEFIP-Circular, para informar, no campo "Justificativa Parecer Controle Interno" do formulário de conces
são de aposentadoria, a existência ou não de certidão emitida pelo Insti tuto Nacional do Seguro Social -
INSS que ateste o recolhimento das contribuições devidas, ou dos respectivos comprovantes de recolhi
mento, no caso em que é constatada a ocorrência de averbação de tempos sobre os quais pairem dúvida 
quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias (como tempo de serviço público municipal, aluno 
aprendiz e atividade rural). 
224. A exemplo do que ocorreu com as nomeações, o TCU, no RG-2012, requereu informações 
sobre os atos de concessão e de alteração de aposentadoria e de pensão. 
225. Por fim, cumpre informar que, no item "6.1 4 . Composição do Quadro de Servidores Inati
vos e Pensionistas" do RG 2012 (Quadros A.6.? e A.6.8, fI. 105), estão demonstrados os quantitativos de 
servidores aposentados e de beneficiários de pensão estatutária (situação em 31.12.2012), bem como de 
concessões iniciadas em 201 2, em consonância com a solicitação do TCU. Essas informações também 
foram avaliadas pela COAP/SCI e eventuais ajustes foram efetuados pelas unidades da SGP. 

V.3. Controles Internos Administrativos na Área de Gestão de Pessoas 

226. Como já mencionado anteriormente, a COAP é a unidade da SCI que tem por incumbência 
a análise dos atos e processos administrativos relativos à gestão de pessoal, por meio de exame documen
tai e de procedimentos de auditoria, com observância da legalidade dos procedimentos adotados e da con
formidade da documentação suporte. Com base nos trabalhos efetuados, é possível avaliar alguns contro
les internos administrativos das unidades da Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP. 
227. Em razão de suas atribuições, o roca principal das análises realizadas pela COAP é a ade
rência dos procedimentos administrativos às diretrizes e normas legais, aspecto que, no geral, tem sido 
observado pela SGP de forma satisfatória. 
228. No tocante à conferência dos valores pagos aos magistrados e servidores, constatou-se 
que, na maioria dos casos, os cálculos são efetuados de forma automática pelo Sistema Integrado de Re
cursos Humanos e Saúde - SARH, cujas rotinas são avaliadas em auditorias. Existem, também, situações 
em que os demonstrativos são elaborados manualmente e os valores, lançados no SARH. Nesse particu
lar, não obstante ser detectado um número maior de erros nos lançamentos com interve ção manual, essa 
quantidade não é expressiva diante do total de registros e dos montantes envolvidos. Portanío, verificou-se 
que, de maneira geral, os valores pagos são calculados corretamente pela unidade de pessoal. 
229. ar fim, observou-se, por meio da análise processual e do acompanhamento da publicação 
de atos de nomeação e de aposentado ia e pensão, que os atos de gestão de pessoal são praticados por 
quem de direito. 
230. Cab informer que as diligências emitidas dizem respeito, geralmente, à necessidade de 
ajustes em valores pagos ou a esclarecimentos quanto aos cálculos, à proposta de estudo para alteração 
de norma interna, à solicitação de ajustes em rotinas ou no sistema informatizado de pessoal, a esclareci
mento quanto à concessão de vantagem e à divergência entre o procedimento adotado e a norma. 
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V.4. Tempestividade e Qualidade dos Registros Pertinentes no Sistema Contábil e de Pessoal 

231. O registro dos atos de pessoal no SARH é um dos pontos examinados peja COAP, de 
modo especial na análise de processos. Com referência a esse aspecto, pode-se afirmar que, de maneira 
geral, os lançamentos são efetuados correta e tempestivamente. Eventuais impropriedades, como, por 
exemplo, lançamento de dados errados, registro de fundamentação legal indevida e falta de lançamento no 
sistema, são informad as à SGP, que efetua a devida adequação. 
232. Quanto aos registros contábeis, da mesma forma que o ocorrido com os registros no sis
tema SARH, usualmente são efetuados de forma tempestiva e de acordo com as informações apuradas 
pelas unidades da Secretaria de Gestão de Pessoas, con tidas nos respectivos píOcessos administrativos. 
Registre-se que, de rotina, os registros são anal isados pela Setorial Contábil do ST J e, periodicamente, 
pela Coordenadoria de Auditoria, durante as auditorias contábeis efetuadas. 
233. Na última auditoria realizada, constatou-se a ocorrência de registros com classificação 
inadequada da despesa, utilização de códigos de recolhimento por GRU em desconformidade com a natu
reza da receita e ausência de baixa nas contas de adiantamento a pessoal. Os ajustes solicitados foram 
efetuados pelas unidades responsáveis. 

VI - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FEITAS MEDIANTE CONVÊ
NIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, 

TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES VIGENTES NO EXERCíCIO DE 2012 

234. No exercício de 201 2, enco travam-se vigentes no Tribunal três acordos da espécie termo 
de cooperação: o Convênio de Cooperação ST J 2/1998, o Termo de Cooperação ST J 4/2012 e o Acordo 
de Cooperação Técnica STJ 12/2012. 
235. O Convênio de Cooperação ST J 2/1998, celebrado com o Conselho da Justiça Federal 
CJF objetiva o acesso recíproco aos serviços de atendimento médico-hospitalar, odontológico e social, sob 
as normas do P á-SER. Nesse convênio, o Tribu nal recebeu daquele órg ão, em 2012, um destaque no 
valor de R$ 3.239.579,32. A prestação de contas desse ajuste ocorre antes do repasse dos recursos, por 
ocasião do exame e ava liação, pelo CJF, do relatório encaminhado pelo ST J contendo a relação dos gas
tos do PRÓ-S R com assistência mé ica dos servidores daque e órgão. Após a devida análise, o CJF 
encaminha os recur 5, e reposiçã, ao ST J. A movimentação dos créditos dos valores ao STJ pressu
põe a aprovação, por parte do CJF, dos comprovantes de despesas de seus servidores com o PRÓ-SER. 
236. O Termo de Cooperação ST J 4/2012, trata-se de insírumen!o firmado entre o Superior 
Tribuna de Justiça e o Conselho da Jus'iça Federal que tem por objeto a conjugação de esforços entrE os 
partícipes para a realização de serviços gráficos de interesse institucional do ST J O Tribunal transferiu 
àquele órgão, em 2012, um destaque no valor de R$ 16.539,98, para um montante pactuado de R$ 
45.000,00. 
237. Já o Acordo de Cooperação ST J 12/2012, celebrado entre o Superior Tri nal de Justiça 
e o Supremo Tribunal Federal tem por desiderato a divulgação de atos institucionais por meio da TV J US
TlçA. O Tribunal desce tralizou àquele órgão, em 2012, um destaque no valor de RS 3.861,11 , para um 
valor pactuado de RS 15.977,00. _~ 
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238. Ademais, dois outros instrumentos que constaram na prestação de contas de 2011 foram 
encerrados: o Termo de Cooperação 8TJ 6/2009 e o Acordo de Cooperação Técnica STJ 1/2005. 
239. O Termo de Cooperação STJ 6/2009, celebrado com o Tribunal Regional Federal da 52 
Região - TRF e a Justiça Federal de primeira instância do Estado do Ceará - JFCE, teve por objeto a ces
são do direito de uso do sistema FLUXU8/AGILlS e a customiza'~ão do sistema informatizado de gestão 
arquivista de documentos. Esse instrumento teve sua prestação de contas chancelada pelo Diretor-Geral e 
avaliada com regularidade pela Secretaria de Controle In terno. 
240. O Acordo de Cooperação Técnica STJ 1/2005 foi celebrado com o CJF com o objetivo 
de alocar unidades organizacionais daquele órgão nas instalações físicas do Superior Tribunal de Justiça. 
Contudo, em razão da mudança do CJF para instalações próprias, o ajuste chegou a termo por perda do 
objeto. A prestação de contas encontra-se em fase final de ajustes. 
241 . Além dos instrumentos citados, houve mais duas descentralizações de crédito: a primeira, 
de R$ 9.784,22 ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJOFT, pela prestação de serviços gráficos ao 
STJ (Processo STJ 8625/201 2), e a segunda, de R$ 9.930,00 à Contro!adoria Geral da União - CGU, refe
rente à participação de servidor do 8T J no evento Anti Corrruption Program For Brazilian Goverment Offici
ais (Processo ST J 1493/201 2). 
242. Ressaltamos que o exame das despesas atinentes aos instrumentos de descentralização 
de crédito foi rea lizado pela unidade de controle, tendo sido avaliados como suficientes os controles inter
nos e a estrutura de pessoal e tecnológica existentes na Administração e que, de modo geral: os objetivos 
definidos n s termos de cooperação foram atingidos. 

VII - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

243. o exercício de 201 2, a Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão Ad
ministrativa - COA0, responsável pela análise da conformidade dos procedimentos licitatórios: dos atos de 
dispensa e inexigibilidade de licitação e da execução dos contratos administrativos, teve sua atuação pau
tada pelas metas estabelecidas no Plano Anual de Atividades da Secretaria de Controle Interno. Ressalte
se que, a partir do segund semestre de 2011, o acompanhamento da gestão rela tiva à tecnolog ia da in
formação ficou a cargo da Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação - CAUT, recém-criada 
na estrutura da Secretaria de Controle Interno. Assim, as considerações relativas a esse assunto foram 
realizadas pela citada unidade na forma do tópico XX - Avaliação sobre a Gestão de Tecnologia d~ Info r~ 
mação. 
244. No que se refere ao trabal o de a álise de processos, aplicou-se sobre o total fo alizado 
no referido exercício a metodologia de análise por amostragem, com fulcro nos princípios da racionalização 
administrativa e economia pr cessual e nos critér"os de materialidade, relevância e risco, obtendo-se, as
sim, o universo de proces~os de análise obrigatória a ser realizada pela Coordenadoria. É opc rtuno ressal
tar que, embora o total de processos analisados não con emple codos aqueles instruídos no exerc ício, a 
sistemática implementada para a eleção a amostra permite a avaliação de u montante su?erior a 50% 
do total executado na área e licitações e contratações, sendo rêzoá el incerir que os res Ilados o' tidos 
nas análises podem ser estendidos aos demais processos. Com relação às metas estabelecidas para o 
ano de 2012, no que se refere ao exame dos processos de aná ise obrigatória, estas foram alcançadas 
quase que em sua totalidade. 
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245. Os demais tipos de processos, também de análise obrigatória, como os de Despesas Con
tratuais, Adesão a Registro de Preços, Formalização de Contratos e suas Alterações, Acidente de Trânsito, 
Multas de Trânsito, Credenciamento de Tradutor, Desaparecimento de Bens, Doação de Bens, Pagamen
tos Provenientes de Lici tações que não Geraram Contrato (§ 2° do art. 62 da Lei n. 8.666/93), Reembolsos, 
Pagamentos de Aquisições Decorrentes de Registro de Preços, Ressarcimento de Despesas e Suprimento 
de Fundos foram analisados, também, quase que em sua totalidade. 
246. Apurou-se, assim, um saldo de processos relativos a 2012 pendentes de exame por parte 
da Coordenadoria, os quais, no entanto, estão sendo analisados no ano em curso e: as ocorrências prove
nientes dessa analise que, porventura, forem de natureza relevante, serão informadas no Processo de 
Contas do exercício de 2013. 
247. Ainda em relação à metodologia de trabalho adotada na Coordenadoria, é oportuno infor
mar que, por ocasião da elaboração do Relatório de Gestão pela Administração, esta unidade, em conjunto 
com as demais Coordenadorias, faz a conferência das info rmações apresentadas no mencionado docu
mento, no que conceme à sua área de atuação, principalmente quanto à conformidade dos dados apresen
tados. 
248. Das análises efetuadas, concluiu-se, de uma forma geral, pela reg ularidade dos procedi
mentos então adotados, merecendo, contudo, alguns deles, recomendações, decorrentes de falhas ou 
omissões de natureza formal, para observância em casos futuros. Outros processos encontram-se em fase 
de cumprimento de diligência, em relação aos quais se aguardam as justificativas/esclarecimentos e/ou 
providências por parte da Administração, com vistas à emissão de parecer conclusivo quanto à sua regula
ridade. 
249. Nesse sentido, embora ainda sejam detectadas algumas falh as de natureza formal, a Ad
ministração tem envidado esforços no sentido de minimizar tais ocorrências por meio da implantação de 
mecanismos de controles internos, dentre os quais se destaca o Sistema Administra, no qual são registra
das todas as contratações realizadas, suas alterações e demais peculiaridades (prazos, designação de 
gestores, etc). Além disso, houve a reformulação do Manual de Gestão de Contratos, com a edição, em 
março de 2012, de portaria que instituiu oficialmente esse instrumento que visa auxiliar os gestor,es res
ponsáveis pelo acompanhamento dos ajustes. A cada ano, a Administração, conforme as ocorrências e 
necessidades, adota rotinas de aprimoramento no documento. Nesse manual, além da legislação, são 
disponibilizados modelos de documentos e estabelecidos prazos de acompanhamento e de manifestação 
dos gestores por ocasião da ocorrência de diversos eventos relacionados ao contrato (prorrogação de vi
gência, encaminhamento de projeto básico para nova contratação, etc.) , o que concentra e facilita o acesso 
a toda legislação, bem como uniformiza os procedimentos a sere adotados. 

VIL1. rocedimentos Licitatórios 

250. No decorrer do exercício de 2012, para os procedimentos licitalórios realizados pelo T ribu
nal, aplicou-se a metodologia de análise por amostragem, de acordo com o Plano Anual de Atividades e 
com fulcro nos princípios da racionalização administrativa e economia processual e nos cl'itérios de materi
alidade, relevância e risco. 
251 . Vale salientar que foram examinados, além dos processos relativos a procedimentos licita-
tórias, processos relativos a alterações contratuais (termos aditivos, termos de apostilamento e distratos). 
252. Como resultad dessas anál ises, destaca-se a orientação no sentido de aprimorar o pro-
cesso de pesquisas de mercado para fins de instruir a fase estimativa de preços nos processos licitatórios. 
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253. Além disso, com o incremento da tecnologia da informação, o envio de propostas passou a 
ser feito por e-maU, meio pelo qual, muitas vezes, as formalidades como timbre, CGC e assinatura estão 
ausentes. Desse modo, o te a reclama estudo, propostas de solução e atualização normativa da parte dos 
órgãos responsáveis por emanar a legislação, a reguiamentação e a orientação normativa pertinente ao 
assunto . 
254. Quanto ao segundo ponto que diz respeito a ausência de assinatura nos editais, a Admi
nistração - nos autos do Processo ST J 6/201 0 e após apreciação do mérito pela Assessoria Jurídica, que 
se manífes!ou favorável à proposta de que a assinatura poderia ser suprida com a ratificação do edital pela 
autoridade competente - submeteu o assunto à deliberação da Presidência do ST J, que aprovou a propos
ta. 
255. Em relação às terceirizações, a Administração tem apresentado as devidas justificativas 
para os eventuais casos cuja contratação tem se dado por postos de trabalho em vez de serviços por :-esul
tado, bem como para os casos em que os salários oferecidos estão com valores acima do minimo estabe
lecido pela respectiva Convenção Coletiva de Trabalho - nesse último caso, amparado em pesquisa feita 
junto a outros órgãos da Administração Pública. Não obstante, este Controle Interno continuará atento às 
demandas futuras. 
256. Quanto à política e diretrizes voltadas para a questão ambiental e de sustentabilidade com 
reflexo nas licitações, constata-se que a Administração do Tribunal, dentro de uma realidade geral da Ad
ministração Pública, tem adotado concretamente medidas para a sua consecução na prática. Como evi
dência disso, cita-se a divulgação da Portaria GDG n. 818 de 31/12/12, que instituiu a Comissão Gestora 
da Agenda Ambiental na Administração Pública A3P no ST J, visando à inserção da variável socioambiental 
no cotidiano do Tribunal. 
257. A Comissão terá a responsabilidade de realizar o diagnóstico socioambiental; elaborar o 
Plano de Gestão Socioambiental; acompanhar a capacitação e a sensibilização e realizar a avaliação e o 
monitoramento do Programa da A3P, Essa comissão objetiva, tam ém, colaborar com o Projeto Esplanada 
Sustentável, que será implementado no ST J por meio de Termo de Adesão com o Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, com previsão de ser firm ado no corrente exercício, 
258. Outras providências, como trabalhar as especificações de bens e serviços de forma a ade
quá-Ias à questão ambiental, como, por exemplo, itens oxíbiodegradáveis e reaproveitamento de água na 
limpeza e higienização de instalações, já vêm sendo adotadas. Observa-se que ainda há o que se implan
tar e melhorar no processo, mas que o Tribunal vem atuando para se adequar a essa nova consciência que 
a sociedade espera também dos órgãos da Administração Pública. 
259, Por fim, em relação aos controles inte rnos, considera-se oportuno destacar que, de um 
lado, nota-se que a Administração tem envidado esforços para aprimorar o processo de trabalho relativo à 
instrução dos certame licitatórios, feitura de termos de referência e projetos básicos, de editais, de minu
tas de contrato e à operacionalização das icitações; existem atribuições devidamente segregadas, proce
dimentos para conferência, níves de aprovação e autorização, a álise prévia da Assessoria Jurídica e pro
cedimentos de ajustes e correções a partir da interação entre as areas, 
260. De utro lado, ainda ocorrem algumas falhas formais, as quais são ~anadas em atendi
mento às manifestaç6es deste Controle Interno encaminhadas à Kdministração para adoção de providên
cias e/ou correção em casos futuros. 
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VII.2. Contratações Oriundas de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação e Despesas Diversas 

261. Sobre o total de contratações fundamentadas nas hipóteses de Dispensa e Inexigibilidade 
de Licitação e os demais procedimentos referentes a Despesas Diversas e Doação de Bens realizados no 
referido exercicio financeiro, aplicou-se a metodologia de analise por amostragem, com fulcro nos princi
pias da racionalização administrativa e economia processual e nos critérios de materialidade, relevância e 
risco. 
262. Foram examinados, de forma pontu al , os processos de contratações por Dispensa de Lici
tação (art. 24, 111 a XXXII, da Lei n. 8.666/1 993) e Inexigibilidade de Licitação (art. 25 da mesma lei). Além 
desses, foram analisados os processos de dispensas formalizadas com base no art. 24, incisos I e li, trei
namentos (art. 25, I, c/c art. 13), ass inatura de periódicos, suprimento de fundos, infrações de trânsito, doa
ções de bens, entre outros. 
263. Ressalte-se, quanto às informações correspondentes prestadas pela Administração no 
Relatório de Gestão, relativamente aos valores totais de dispensas e inexigibil idades de licitação realiza
das, que esses englobam todos os casos da espécie, a saber, art. 24, incisos I a XXXII, e art. 25, ambos da 
Lei n. 8.666/1993, exec tados no exercício. 
264. Das análises realizadas no período, destaca-se que, entre as diligências registradas, a 
maior incidência de inconformidades ocorreu por ocasião do exame de processos relativos a contratações 
emergenciais (com fulcro no art. 24, IV, da Lei de Licitações) e contratações de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento (com fulcro no art. 24, XI da mesma lei) , em sua maioria concernentes à terceiriza
ção de serviços: secretariado, mensageria, limpeza, borracharia e outros. Esse fato foi proveniente, na 
maioria dos casos, do não cumprimento das cláusulas contratuais 8 , principalmente, das obrigações traba
lhistas por parte das empresas contratadas, o que levou a Administração a rescindir os contratos e firmar 
novos ajustes na modalidade indicada, visando manter a continuidade dos serviços essenciais, assim co
mo, também, resguardar a Administração de futuras responsabilizações trabalhistas. Registre-se que a 
Administração adotou as devidas providências no que diz respeito ao processo de responsabilização e 
penalização das empresas envolvidas, utilizando-se dos dispositivos contratuais e da legislação regente. 
265. Algumas ocorrências mereceram especial atenção por parte da unidade de controle. Den
tre elas, sobressai a dificuldade no procedimento de pesquisa de preços , no mercado ou em outros órgãos 
da Administração Pública, com a finalidade de verificar a conformidade dos valores propostos, nos termos 
do disposto no art. 26, inciso 111, clc o art. 43, inciso IV, da Lei n. 8.666/1 993 e dos julgados do TeU. 
266. Registre-se, também, recomendações no sentido de que as unidades da administração 
aprimorem seus mecanismos de controles internos com vistas a aperfeiçoar os rocedimentos utilizados 
nas contratações, com adoção de check lists para realização de conferência de docume tos e procedimen
tos diversos. 
267. Na contratação de treinamentos, observou-se que a grande maioria dos pr cessos passa
ram a ser fundamentados no art. 25 da Lei n. 8.666/93, dispensando-se a publicação do extrato na impren
sa nos casos de contratações com valores até o limite previsto no art. 24, 11 , do mesmo normativo. 
268. Outra questão que erece destaque foi a ad ção, nos processos de doação de bens, de 
procedimento preconizado na Portaria ST J n. 231 de 29/6/2012, consistente na real"zação de procedimento 
público denominado "Aviso de Desfazimento", mediante o qual é elaborado edital simplificado, publicado na 
página oficial do Tribunal e no SIAFI, dando conhecimento aos órgãos e entidades interessados dos bens 
disponíveis para doação. Além disso, a Administração vem atuando, por meio de estudos, para aprimorar 
ainda mais os normativos internos e os processos de trabalho que tratam dos atos de doação, salvagua r-
dando a transparência e o interesse p' lico. ('.. 
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269. As principais recomendações, relativas aos processos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação, expedidas pela unidade de controle estão informadas no Relatório de Auditorias e Análises Pro
cessuais Planejadas e Realizadas pelo Órgão de Controle Interno em 2012. 

VII.3. Execução dos Contratos Administrativos 

270. Sobre o tofal de contratos vigentes no exercício de 2012, aplicou-se a metodologia de aná
lise por amostragem, com fulcro nos princípios da racionalização administrativa e economia processual e 
nos critérios de materialidade, relevância e risco. 
271. Cabe esclarecer que a análise obrigatória a cargo da Secretaria de Controle Interno, relati
vamente aos contratos vigentes, contemplou todos os processos considerados relevantes (que envolvam 
terceirização, independentemente do seu valor) e de materialidade expressiva (com valores acima de R$ 
500.000,00, independentemente do objeto) e, ainda, a amostra de 10% do restante da população. 
272. As avaliações efetuadas resultaram no registro de falhas ocorridas na execução contratual. 
No entanto, as providências pertinentes foram adotadas para o devido saneamento das questões junto às 
empresas contratadas. 
273. Assim, houve melhoria por parte da Administração no gerenciamento dos contratos, em 
conjunto com a contratada, na conferência e no controle dos auxílios (auxílio alimentação, auxíllo
transporte e uniformes) pagos ou concedidos aos empregados terceirizados. 
274. Além disso, a Administração procedeu a diversas glosas no faturamento das empresas 
contratadas, em razão de impropriedade no cálculo de benefícios concedidos aos empregados terceiriza
dos e por equívoco na formatação da planilha de formação de preços. 
275. Houve aprimoramentos, também, nos procedimentos adotados por parte dos gestores de 
contratos, na conferência e no controle dos encargos previdenciários, com a juntada da documentação 
suporte aos processos de pagamentos, a qual comprova o recolhimento à Previdência Social. 
276. Ademais, foi verificado o atendimento à Resolução CNJ n. 98/2009, revogada pela Resolu
ção CNJ n. 169/2012, que trata do contingenciamento em conta vinculada de encargos sociais e trabalhis
tas dos empregados terceirizados, o que contribui para minorar a responsabilidade trabalhista do Tribunal. 
277. Neste contexto, foram estabelecidas rotinas e checagens para avaliar se os direitos traba
lhistas dos empregados foram repassados corretamente, tais como verificação da folha de pagamento, 
comprovação do repasse dos benefícios de vale-transporte e vale-alimentação, concessão de uniformes, 
fornecimendo de equipamento de proteção individual e a disponibilidade de assistência médica e do seguro 
de vida, em conformidade com os ditames de cada contrato. 
278. Da análise dos contratos de terceirização, e por um lado observamos que os controles 
internos foram aumentados e se tornaram mais efetivos, causando melhoras substanciais na gestão dos 
contratos e mitiga do a r sponsabilidade do ST J, por outro lado, verificamos um acréscimo na rescisão dos 
ajustes, principalmente pelo não cumprimento dos encargos traba lh istas e sociais por parte das contrata
das, como já re latado na análise d s procedimentos Iidtatórios. 
279. Isto ocorre, geralmente, em razão das exigências contratuais impostas às empresas con
tratadas, muitas das quais não estão preparadas para participar e icitações de terceirização, para efetuar 
o pagamento correto dos salários e dos benefícios trabalhistas dos empregados, para a retenção dos tribu
tos no pagamento da fatura, para o contingenciamento dos encargos trabalhistas por meio de conta vincu
lada e para a acirrada disputa do pregão eletrônico. São aspectos que, infelizmente, a administração não 
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alcança no momento da licitação, pois não dispõe de instrumentos normativos aprimorados que lhe permita 
apurar com precisão as reais condições das empresas interessadas em contratar com a administração. 
280. Assim, abstraindo as dificu ldades encontradas pelas empresas contratadas, com base no 
aporte dos documentos examinados e dos trabalhos realizados, ccnclui-se, de uma forma geral, pela regu
laridade dos procedimentos adotados, sendo que as principais recomendações expedidas pela unidade de 
controle acerca desses procedimentos estão informadas no Relatório de Auditorias e Análises Processuais 
Planejadas e Realizadas pelo Órgão de Controle Interno em 201 2. 

VIII- AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO USO DOS CARTÕES 
DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

281. Embora a Instrução Normativa 8T J n. 4 de 28 de março de 2000, que dispõe sobre a con
cessão, aplicação e comprovação de suprimento de fundos neste Tribunal , não preveja o uso de cartão de 
crédito corporativo, no ano de 2012 foi instruído o Processo ST J 4853J2012 objetivando o uso do cartão, 
exclusivamente para realização de despesas de tecnolog ia da informação, enquadradadas nas hipóteses 
de suprimentos de fundos, no valor de R$ 881,45. Ressalte-se que restou devidamente justificada nos au
tos a impossibilidade da aquisição do objeto pretendido pelo processo normal de aquisição, bem como pela 
utilização de suprimento de fundos c m depósito de numerário em conta específica. 
282. Em relação aos procedimentos adotados na utilização do cartão de pagamento, frente às 
disposições constantes dos Decretos n. 5.355/2005 e 6.370/2008, obse rvou-se que, em linhas gerais, hou
ve o atendimento aqueles normativos. Nada obstante, foi reiterada a Administração a recomendação, ante
riormente expedida pela Coordenadoria de Auditoria - CAUD, no sentido de que, caso julgue conveniente, 
providencie a atualização da Instrução Normativa ST J n. 4/2000 - que disciplina a concessão de suprimen
to de fundos no âmbito do ST J - a fim de incluir a previsão de utilização de Cartão de Pagamento do Go
verno Federal (CPGF), procedimento já adotado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça por meio da 
Instrução Normativa n. 8/2008. 

IX - AVALIAÇÃO DOS REGISTROS .DE PASSIVOS 

283. No Relatório de Gestão de 201 2, constou somente um lançame to na conta de reconheci
mento de passivo, o que, segundo informado naquele documento, ocorreu não por falta de recursos, mas 
pela impossibilidade de concluir a instrução processual e, assim, efetuar o pagamento até 31.12.201 2. 
284. Traí2.-se do montante de R$ 10.1 72,50 (atualizado até outubro de 2012), devido ao servi
dor de matíÍcula 8010124, referente à correção monetária dos juros moratórios da reposição dos 11,98%, 
inc'dente no período de 23/8/2006 a 29'/8/2010. O valor não foi pago anteriormente em razão de a Adminis
tração ter entendido que não era cabível atualização no interregno em que o Processo Administrativo Si J 
9602/2010 ficou suspenso, por pedido do servidor. A questão foi levada ao Conselho de Administração, 
que, na sessão realizada em 26/9/201 2 .. reconheceu o direito do servidor à correção monetária de todo o 
período. Após a análise do caso, esta 8ecretalia emitiu à Administração a orientação de que observasse os 
índ ices de correção monetária, nos termos da jurisprudência do TCU. .~ , 
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285. Conforme mencionado no Relatório de Auditoria de Gestão referente ao Processo de Con
tas 2011, o órgão reconhece ainda a existência de passivos no montante de R$ 193.942,54, valor atualiza
do até 20/1/2012, relativos a créditos devidos a seívidores ativos e inativos e a pension istas. Esse valor 
não se encontra registrado contabilmente e dele, conforme mencionado naquele documento, parte não foi 
quitada por encontrar-se em processo de revisão pela Administração ou por existir pendência de documen
tação complementar, a ser fornecida pelos titulares dos créd itos. 
286. A Lei Orçamentária Anual 2012 não consignou ao Superior Tribunal de Justiça recursos 
para o pagamento de passivos judiciais e/ou administrativos. Os passivos identificados no exercício foram 
pagos, conforme a competência da despesa, com recursos do orçamento de 2012 ou com recursos inscri
tos em Restos a Pagar Não Processados. 
287. Atualmente, para o pagamento de despesas com Pessoal e Encargos Sacias de exercícios 
anteriores, o ribunal possui inscrito em Restos a Pagar Não Processados o moniante de R$ 
10.247.285,69. 
288. A unidade de controle, considerando que a conta 21212. 1100 destina-se, exclusivamente, 
ao registro de passivos não liquidados por insuficiência de créd itos e/ou recursos, antes da decisão ema
nada pelo Conselho de Admin istração, em informação acostada ao Processo n. ST J 4255/2012, recomen
dou que a Setoria l Contábil do ST J avaliasse se o passivo existente poderia ser pago, quando autorizado, 
com os recursos inscritos em Restos a Pagar Não Processados ou com dotação do exerclcio de 2013. Em 
caso afirmativo, foi recomendado que o valor de R$ 10.172,50 fosse transferido para a conta 22242.0000 -
Pessoal a Pagar de Exercicios P.nteriores, bem como que a mesma analise fosse rea izada para as despe
sas relativas ao montante de R$ 193.942,54. 
289. A CAU recomendou à Setoria Contábi l que averiguasse a existência de passivos não 
quitados realmente por insuficiên ia de créditos e/ou recursos, relativos tanto a Pessoal e Encargos Sociais 
como a despesas com fornecedores, obrigações tributárias e débitos diversos. Identificados passivos nes
sa situação, a setorial deverá realizar os devidos registros contábeis. Recomendou-se, ainda, que a setorial 
institu ísse rotina nesse sentido, a ser realizada antes do encerramento do exercício 
290. As recomendações emitidas serão acompanhadas pela CAUD e as ações adotadas pela 
Administração serão informadas no próximo Processo de Contas. 

x -AVALIAÇÃO SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

291. As anáiises desse item foram baseadas nas informações constantes no Relatório de Ges
tão 2012, nos Relatórios de Auditorias/Monitoramentos resultantes dos trabalhos realizados pe a Comde
nadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação - CAUT no exercício 2012, nos relatórios extra[dos do 
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, no Sistema Integrado de Recursos Humanos -
SARH e nos atos normativos institucionais rel acionados com a gestão de recn logia da informação no âm
biio do Superior Tribunal de Justiça. 
292. A dotaçã orçamentária autorizada para o programa 0568 - Prestação Jurisd"cional no 
Superior Tribunal de Justiça, e 201 2, foi de R$ 747.694.410,01. Desses, aproximadamente 77,54% são 
racursos destinados a pagamento de despesas relacionadas com os servidores, incluindo Pagamento de 
Pessoal Ativo, Assistência Médica, Assistência Pré-escolar, Auxílio Alimentação, Contribuição Previdenciá
ria e Capacitação. 
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293. O saldo remanescente corresponde a R$ 167.949.855,69 para realização das demais des-
pesas contempladas no programa. 
294. Desse montante foi empenhado R$ 137.784.154,26, sendo alocado R$ 34.066.445,32 nos 
projetos relacionados com a área de tecnologia da informação e comunicação do ST J, o que representa 
aproximadamente 24,72% do montante empenhado. Tais despesas contemplam aquisições de softwares, 
hardwares, material de consumo e serviços. 
295. O percentual encontrado é significativo e, em conjunto com a dimensão estratégica da TI, 
vem reforçar a necessidade de buscar melhorias na governança de TI. 
296. Neste contex o, em 2012, fOíam publicados o Plano Estratégico de TI - PETI e o Plano 
Diretor de TI - PDn por meio da Resolução n. 13 de 31/05/2012. O PET! foi elaborado para o período de 
2011 a 201 4, a partir das diretrizes defin idas na Resolução n. 99/2009 - CNJ . 
297. O planejamento tem como base os objetivos estratégicos institucionais definidos no Plano 
Estratégico 8T J 2010-2014 e as ações e projetos necessários para o alcance destes objetivos estão deta
lhados no Plano Diretor de TI. 
298. Para alinhar TI aos objetivos estratégicos foram definidos indicadores que têm o objetivo 
de sin a:izar o quanto as ações da TI estão agregando valor ao negócio institucional e, consequentemente) 
aos objetivos estratég icos. 
299. A Resolução n. 15 de 15/6/2012 instituiu o Comitê Estratégico de TI com competência, 
entre outrãs, para recomendar políticas e diretrizes de sistemas da informaçãol procedimentos e tecnologia 
associada; assegurar alinhamento dos investimentos com os objetivos estratégicos do Tribunal e garantir o 
direcionamento dos recursos para os projetos, estabe lecendo prioridades entre as demandas. 
300. Destaca-se ainda a publicação da Instrução Normativa n. 1/2012 que visa regulamentar a 
solicitação de soluções informatizadas no ST J. Nesse normativo são traçadas orientações para controle e 
priorização de demandas e regulamentadas a criação de comissões de usuários e o controle de acesso a 
sistemas do ST J. No entanto, entende-se que esta norma precisa de revisão e detalhamento maior para 
que possa alcançar seu objetivo. 
301. Observa-se, com a edição e pUblicação dos normatilJos acima, uma preocupação da TI em 
começar a normatizar e formalizar seus processos, planos e projetos. 
302. Quanto á estrutura de pessoal de TI, a força de trabalho encontra-se assim distribuída: 

Quadro 13 - Distribuição da Força de Trabalho 

Situação Quantidade em 201 2 % 

Servidores efetivos da carreira de TI do S I J -
I 

156 53% 
Analistas e Técnicos 
Servidores efetivos de outras areas 

I 
14 

I 
4,8% 

Servidores requisitados O 
I 

0% 

Servidores sem vínculo com APF O 
I 

0% 

Presíadores de serviços que trabalham regu- 126 42,5% 
larmente no ambiente da instituição 

Tota l da orça de Trabalho 296 I 
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303. Conforme se observa no quadro acima, não existem servidores requisitados ou sem vincu
lo com a Administração Pública Federal - APF. A força de trabalho é composta por 296 profissionais, sen
do 57% composta por servidores efetivos. 
304. Os emp egados tercei rizados representam, aproximadamente, 43% do quadro e estão 
alocados em contratos de serviços de TI para apoiar as Coordenadorias de Relacionamento, de Infraestru
tura e de Comunicação. 
305. Os contratos firmados têm como objeto a prestação de serviços de operação de central de 
atendimento a usuários - 10 e 2° nivel; suporte de infraestrutura e manutenção preventiva e corretiva dos 
sistemas de telecomunicações do ST J. 
306, No final de 2012 foi firmado um contrato de fábrica de software para apoiar a Coordenado
ria de Desenvolvimento de Sistemas. Reforça-se que não há, nessa área, empregados terceirizados que 
trabalham regularmente no ambiente da instituição, tendo em vista os impedimentos legais quanto à exe
cução indireta de atividades atribuídas na Tabela de Descrição de Cargos aos servidores da área de apoio 
especializado - Informática. 
307. A quantidade relevante de servidores com formação em TI na estrtutura de pessoal da 
unidade min imiza os riscos relacionados aos controles dos processos críticos do 8T J. 

308. De acordo com o Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, a STI está estruturada 
da seguinte forma: 

../ Coor enadoria de esenvolvimento - COES; 

../ Coordenadoria de Infraestrutura - CI EP; 

../ Coordenadoria de Relacionamento - CORE; 

../ Coordenadoria de Comunicação - CCOM 

309. A distribuição dos servidores efetivos entre as áreas de atuação da TI encontra-se confor-
me o gráfico abaixo: 

Gráfico 6 - Distribuição dos Servidores Efetivos 

Força de Trabalho 

$11 CDes CIEP . CORE COM 
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310. Constata-se que 43% dos servidores efetivos concentram-se na Coordenadoria de Desen
volvimento e 28% na Coordenadoria de Infraestrutura, o que demonstra uma prevalência da area operacio
nal sobre a estratégica. 
311. Ainda com relação ao perfil dos recu rsos humanos alocados na TI além da representativi
dade de 53% da força de trabalho ser composta por profissionais com formação em TI, o ST J, em 2012, 
investiu recursos em capacitação a fim de obter melhor resultado nos processos de trabalho. 
312. Assim sendo, foram oferecidos aos servidores da TI o total de 65 eventos, incluindo con
gressos, capacitações, workshops. Cursos de CoM, Modelagem de Processos de Negócio, Análise de 
pontos de fu nção, Gerência de Configu ração de software, Sistemas de Gestão de Segurançõ da Informa
ção e outros fizeram parte do cronograma disponibilizado para a Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. Para formar seus gestores, houve investimento no Programa Fábrica de Líderes, cujo obje
tivo é prepará-los para lidar com as equipes de trabalho. 
313. Sobre os aspectos relacionados com os procedimentos para contratação de bens e servi
ços de TI, foi realizada, em 201 2, auditoria para aval iar os procedimentos adotados pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação para aquisiçã.o/contratação de produtos/serviços. Os achados 
decorrentes dos exames evidenciaram a ausência de procedimentos formalizados e padronizados para as 
contratações, o que eleva os riscos envolvidos na contraíação. 
314. Para garantir que os investimentos em contratações promovam valor às organizações é 
necessário que eles sejam realizados à luz de um planejamento aseado em um modelo de contratação 
maduro. 
3-'15. Desta forma, em decorrência das fragilidades identificadas na auditoria, a Secretaria de 
Controle Interno recomendou à Secretaria do Tribunal que definisse um modelo de contratação de TI base
ado na IN n. 4/201 0, ratificando tambê a orientação dada pela Corte de Contas, conforme se observa nos 
Acórdãos n. 54 e 1233/2012, nos quais foi solici tado ao Conselho Nacional de Justiça que adotasse ações 
com vistas a elaborar um mo elo de contratação e gestão de soluções de TI para os órgãos do Poder Jud i
ciário. 
316. Foi instituido um grupo de trabalho por meio da Portaria n. 392/2013 - GDG, o qual deverá 
apresentar, neste primeiro semestre, a proposta de normatização para as contratações de TI. 
317. Com referência ao modelo de contra tação utilizado na Secretaria de Tecnologia da Info r
mação e Comunicação do STJ, os contratos de mão de obra atentam para a gestão de Acordo de Níveis 
de Serviços - ANS, de forma a possibilitar uma avaliação da qualidade e necessidade do serviço. Os de
mais contratos de serviços são formalizados de forma a possibilitar a remuneração dos serviços por resu -
lados alcançados. 
318. Na área de desenvolvimento I o ST J ainda não instituiu um processo padrão para desen
volvimento de software, capaz de orientar o desenvolvimento de 3istemas de acordo com 82 orientações 
que disciplinam a matéri a. Contudo, há iniciativas em andamento, de forma a possibilitar que níveis razoá
veis de pac'ronização e bom grau de confiabilidade e segurança se'am assegurados aos servips. 
319. Destaca-se que a instituc"onalização de um padrão de desenvolvimento viabilizará um 
nível de controle adequado, para que a TI atenda às demandas da instituição, o que possibilitará uma me-
lhoria na gestão dos contratos fábrica de software. 
320. Em 2013, tendo em vista a relevância deste tema para a Governança de TI, a Coordenado
ria de Auditoria de TI inseriu no Plano Anual de Auditoria um trabalho para avaliar os controles internos 
relacionados aos processos, interno e externo, de desenvolvimetno e manutenção de sistemas. 
321. Com relaçáo á segurança da informação, a Coordenadoria de Auditoria de TI deu continu i
dade às auditorias relacionadas com o tema e monítorou as recomendações constantes dos relatórios das 
auditorias nos Procedimentos de Protocolo, Autuação e Disiribuição dos Prooessos Judiciais de Compe-
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tência do ST J (Sistema Justiça) e Política de Atuação da STI, por meio das quais foram avaliados aspectos 
de segurança da informação relacionados à salvaguarda da informação, segregação de funções e controle 
de acesso. 
322. No âmbito do Sistema Justiça, veri ficou-se que foi atendida a recomendação de segregar 
as funções de desenvolvimento, teste e produção, como preconiza a norma ISO/IEC 27002:2005 e o CO
BIT ~·.1. Além disso, com relação ao controle de acesso, constatou-se que foram adotadas medidas de 
controle a fim de restringir o acesso indevido e revogar as permissões daqueles que não têm mais vínculo 
com o Tri bunal ou que tiveram sua lotação alterada, conforme dispõe o art. 3° da Portaria ST J n. 25 de 
1/2/2008. 
323. Quanto à estrutura de segurança de informações, existe na Coordenadoria de Infraestrutu
ra uma Seção de Segurança de Rede, a qual é responsável por definir critérios, normas e controles, cons
cientizar usuários, promover a atualização de soluções de segurança, garantir o funcionamento adequado 
das soluções, manter registros de eventos e promover a absorção de novas tecnologias. 
324. No ano de 2013 será realizado pela Coordenadoria de Auditoria de TI um levantamento de 
informações sobre o tema Segurança da Informação, com o objetivo de mapear os aspectos de governan
ça e gestão e avaliar o nível de maturidade dos processos, em conformidade com normas, padrões e boas 
práticas de mercado. Esse trabalho subsidiará a realização de auditorias com o objetivo de estimular o 
amadurecimento dos processos de trabalho e dos controles internos das unidades auditadas. 
325. Como medida preliminar ao levantamento, visando pOSicionar o TCU quanto aos procedi
mentos para salvaguarda de informações, foi encaminhado à STI um questionário abordando questões 
objetivas a respeito de Classificação da Informação, Política de Segurança da Informação e Política de 
Controle de Acesso. 
326. Com base nas respostas encaminhadas, constato -se que não existe um processo formal 
para classificação das informações no âmbito do ST J. O Tribunal possui um normativo que trata da política 
de segurança da informação (Portaria ST J 25/2008), o qual não define responsabilidades específicas na 
gestão da segurança e apresenta apenas as responsabilidades gerais. Ademais, a norma não é analisada 
criticamente em intervalos regulares e não há um gestor responsável pela política. Uma vez que a edição 
do normativo ocorreu após a elaboraç3o do Planejamento Estratégico de TI, verifica-se a falta de al inha
mento aos objetivos estratégicos. Além disso, a gestão de continuidade do negócio não está inciuída na 
norma. 
327. A Polltica de Controie de Acesso roi formal izada atraves da Instl·ução Normativa n. 1 de 
6/8/2012. Existe um procedimento para registro e cancelamento de usuários e a concessão de senhas é 
controlada por eio de um sistema de informação. No entanto, não há procedimento regular de análise 
crítica dos direitos de acesso dos usuários e as regras de controle de acesso não levam em consideração 
políticas p2ra autorização e disseminação da informação. 
328. Ressalta-se a existência de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), 
cujo escopo está limitado aos dois dafacenters do ST J. Esse Sistema foi certificado com base nas normas 
ISO 27001 e ISO 27002 até o ano de 201 1. Verificou-se a presença de vasta documentação sobre o SGSI 
em uma be.se de conheCimento onde a informação é classificada de acordo com os procedimentos da Co
ordenadoria de Infraestrutura. 
329. Com base nessas informações, pode-se ter uma breve noção da Governança de TI no 
STJ. A situação identificada ainda nã pode ser cons iderada ideal, ainda que, de um modo geral, a Admi
nistração P' blica Federal tenha, nestes últimos quatro anos, buscado melhorias neste aspecto. 
330. A Coordenadoria de AJdito ia de TI espera, com a realização de trabalhos direcionados à 
Govern ança de TI, conduzir a administração do ST J a melhorias em todas as areas da TI. 



Superior Tribunal de Justiça 
Secretaria de Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2012 
(Lei n. 8.44311992., art. 9",INJTCU n. 6312010 e DNfTCU 0.12412012) 

Nome d~ UG: Secretaria do Superior Tribunal de Justiça 
Cõdigo da UG: 050 001 

Gestão: 00001 Órgão: 11000 
UO: 11101 

331. Para tanto, o Plano Anual de Auditoria comunica-se com os objetivos estratégicos defini
dos no Planejamento Estratégico de TI e no Planejamento Estratégico Institucional, direcionando as audito
rias e demais trabalhos realizados para os objetivos institucionais, 

XI- AVALIAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÓNIO 
IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

332. No exercício de 2012, o Tribunal possuía sob sua responsabilidade seis imóveis de uso 
especial, nos quais estão instalados a sede e os prédios de apoio administrativo, quais sejam garagem, 
marcenaria e depósito administrativo. O Quadro 14. a seguir, relaciona os imóveis e sua localização. 

Quadro 14 - Patrimônio Imobiliário sob Responsabilidade do ST J 

Descrição do Imóvel Localização 

Edifício/Prédio Sede do ST J Setor de Administração Federa! Sul, SAFS, Quadra 6, Lote i , Asa 
Sul, Brasíl ia-DF 

Garagem 
Setor de Garagens Oficiais Norte, SGON, Quadra 3, Lotes 60, 70 e 
80, Asa Norte, Brasília-DF 

Garagem 
Se or de Garagens Ofi ciais Norte, SGON, Quadra 2, Lotes 10 e 20, 
Asa Norte, Brasília-DF 

Galpão de Depósito Administrativo Setor de Garagens Oficiais Norte, SGON, Quadra 4, Lote 5, Asa 
Norte, Brasíli a-DF 

Clube 
Setor de Clubes ~sportivos Sul, SCES, I recho 1, Lote 1-B, Asa Sul, 
Brasília-DF 

Terrenos/Glebas I Setor de Garagens Oficiais Norte, SGON, Quadra 4, Lote 6, Asa 
Norte, Bras ília-DF 

333, O estado de conservação dos imóveis é considerado bom ou regular. 
334. Os imóveis funcionais, ocupados por membros e servidores do órgão, 'ntegl'am o patrimô-
nio da UG 170021 - Superintendência do Patrimônio da União/DF. Entretanto, su manutenção e conser
vação S20 de responsabilidade do ST J. 
335. O Tribunal conta com uma unidade especializada, a Coordenadoria de Engenharia e Arqui
tetura - CEAR, composta por cinco Seções e 24 servidores, para a execução de ações relatj vas à manu
tenção e conservação dos imóveis, Conforme o Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, à uni
dade compete: desenvolver projetos, obras, manutenção e conservação do complexo de prédios do Tríbu-
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nal, no que se refere às instalações prediais, sistemas e equipamentos, arquitetura de exteriores e interio
res, paisagismo e sinalização; elaborar, acompanhar e orçar obras e projetos; guardar e manter o acervo 
técnico; elaborar projetos agronômicos e de paisagismo; supervisionar os serviços de insialação e manu
tenção de áreas ajardinadas e arborizadas do complexo paisagístico do ST J. 
336. Em virtude de suas atribuições, representantes da CEAR são gestores dos contratos relati
vos à manutenção elétrica, hidráulica, do sistema de combate a incêndio, do sistema de GLP, do cabea
menta de rede e das tubulações; à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de 
ar, ventilação, exaustão e câmeras frigoríficas; à manutenção preventiva, corretiva e à assistência técnica 
dos elevadores instalados na sede do Tribunal, entre outros. 
337. Em 2012, foi iniciada a execução de obra de engenharia para reforma da Oficina Mecânica 
do STJ, localizada no SGON, Quadra 2, Lotes 10 e 20, Brasília-DF, conforme especificações cantantes no 
Contrato ST J n. 047/2012, Processo ST J 4326/201 0, no valor de R$ 729.000,00. Essa reforma decorreu de 
recomendação da CAUD quanto à necessidade de adequação das instalações utilizadas para armazena
gem de lubrificantes às normas relacionadas com a prevenção 8 combate a incêndios . De acordo com 
despacho da unidade, à fi. 1.624 do processo, a obra encontra-se em fase de atendimento às exigências 
da Agência Fiscalizadora do Distrito Federal (AGEFIS) para obtenção da Carta de Habite-se. 
338. ão há como determinar o valor gasto individualmente com a manutenção dos imóveis, 
uma vez que não há um sistema específico para esse fim. 
339. Com relação ao terreno situado no Setor de Clubes Esportivos Sul, SCES, T echo 1, Lote 
1-B Asa Su l, Brasília-DF, cabe informar que o terreno é utilizado ~ela Associação dos Servidores do ST J e 
do CJF, conforme Termos de Cessão de Uso n. 4/2010, Processo ST J 10744/2010, no qual constam as 
condições da cessão (direitos e obriga,;ões). 
340. Em dezembro de 2012, foi realizada a reavalição dos imóveis de uso especial, tendo sido 
registrada no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet, tendo o valor 
da conta 1.4.2.1.1.00.00 - Bens imóveis passado de 138.531.1 17,94 para R$ 159.119.146,05, o que repre
sentou uma valorização na ordem de 14,86%. Conforme consta do Processo ST J 7397/201 2, a reavaliação 
teve por base o valor venal de terrenos e edificações do DF para efeito do lançamento do IPTU, exercício 
de 2012, constante da Lei n .. 721, de 27/12/2011, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 
28/12/2011 - Suplemento. O referido ;:>rocedimento é baseado em orientação obtida na Secretaria do P a
trimônio da União. 
341. Os controles internos administrativos existentes nas unidades envolvidas com os proced i
mentos de gestão do patrimônio imobiliário são avaliados conforme o escopo das auditorias realizadas 
sobre o tema, bem como durante o acompanhamento dos processos de compra e contratação. Os ajustes 
considerados nece~sário são recomendados às unidades e sua implantação é acompanhada pela unid a
de de controle. 
342. Por fim, conforme ja informado no Relatório de Gestão, fi. 117, o Tribunal não possui im ó
veis locados de terceiros. Esclareça-se, contudo, que as despesas reg istradas na conta 333903910 - Lo
cação de Imóveis rererem-se ao pagamento de cessão de uso de área aeroportuária de propriedade da 
União, sob jurisdiçã e posse da Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroportuária (INFRAERO) . A áíea 
alugada está situada no Aeroporto In!e ·nacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek e sua loca
ção tem por objetivo a disponibilização de sala de recepção (VIP) às autoridades desta Corte, conforme 
Termo INFRAERO n. 06.2011.002.0001, Proce s STJ 3549/2011. 
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343. Conforme apresentado no Anexo 111.1 0 - Renúncia de Receitas - do PLDO 2012, não há 
previsão de renúncia de receita na função orçamentária "Judiciária", à qual se relacionam as ações inte
grantes do orçamento aprovado para o Superior Tribunal de Justiça. A Lei n. 11.636, de 28 de dezembro 
de 2007, que dispõe sobre as custas judiciais devidas no âmbito deste Tribunal, prevê, em seu art. 5°, a 
hipótese de isenção apenas para os casos definidos em lei. 

XIII - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
DO TeU E DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

344. No exercício de 2012, o ribunal de Contas da União encaminhou a este Tribunal diligên-
cias que, devidamente atendidas, constam dos itens descritos abaixo. 
345. O expediente e caminhado ao STJ, Controle n. 51493fTCU/SEFIP, de 29/5/2012, formal i
zou determ inação ao Órgão de Pessoal quanto ao cadastramento de novo ato no sistema SISAC e seu 
encaminhamento via Controle Interno, com a correção das falhas apontadas ou com o preenchimento do 
campo de "Esclarecimentos do Gestor de Pessoal" detalhando a situação concreta. Caso as falhas sejam 
confirmadas pelo gestor de pessoal, o Órgão de Pessoal deve ser orientado no sentido de que o encami
nhamento de atos SISAC ao TeU com omissões e inconsistências injustificadas pode ensejar a aplicação 
de multa ao responsável, nos termos do inciso 11 do art. 58 da Lei n. 8.443/1992. Em 13/7/201 2, a SCI en
caminhou resposta à solicitação do TeU, por meio do Ofício n. 28/SCI , com as informações das providên
cias adotadas pelas unidades técnicas. Informou ainda que novo formulário fora enviado com os devidos 
esclarecimentos, sanando as falhas anteriormente detectadas pelo TCU. 
346. Por meio da Instrução Normativa n.67 de 6/7/2011, o TCU recomendou a adoção de pro
cedimentos referentes às declarações de bens e rendas a serem apresentadas pelas autoridades e servi
dores públicos a que ai dem as Leis 8.443/1992 e 8.730/1 993. A solicitação ao ST J foi formalizada pelo 
Of1cio n. 287fTCU/DBRJSEFIP, de 22/5/20 2. Tal ofício alerta, ainda, sobre a necessidade de adotar medi
das para resguardar o sigilo e preservar a confidencialidade dessas informações, tendo em vista o disposto 
no art. 198 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1996), no art. 325 do Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/1940) e no parágrafo único do art. 5Q da Lei 8.730/1993. Em 15/6/2012, a sei encaminhou o Ofício n. 
21/SCI ao TCU comunicando que recomendou à Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP e à Assessoria 
de Atendimentos aos Ministros - ASM áreas de Gestão de Pessoal) que adotassem as providências cabí
veis às dete '1 ações daque! órgã . Informou ai da que está em andame to a COAP a auditoria de 
aonformidade para verificar a entrega das declarações de bens e rendas e das autorizações de acesso às 
declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física pelos ministros e servidores do Superior 
Tribunal de Justiça prevista no PM - exercício 2012. 
347. O Aviso n. 491/GPfTCU , de 4/5/201 2, encaminhado ao Ministro Presidente do STJ, forma-
lizou a solicitação de preenchimento e envio, somente por meio eletrônico, do formulário "Dados de APOiO"~ 
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conforme orientações constantes do respectivo documento. No mesmo documento, aquela autoridade in
formou que a resposta ao questionário "Perfil GovTI 2012", disponível no endereço eletrônico informado, 
será solicitada posteriormente, por meio de comunicação formal daquele Tribunal, com definição de prazo 
para sua execução. Em 14/5/2012 por meio do Offcio n. 353rrCU/SEFTI, o TCU comunicou que o Aviso n. 
491/GPfTCU deu início a levantamento com o objetivo de avaliar a situação de governança de TI na Admi
nistração Publica Federal. Solicitou, também, o envio da resposta ao questionário "Perfil de GovTI /2012" 
de duas formas simultaneamente: na forma eletrônica, enviada a partir do e-mail do interlocutor para o 
endereço eletrônico perfilgovti2012@tcu.gov.br e na forma impressa, devldamente preench ida e assinada 
pelo di rigente máximo da instituição. Em 12/6/2012, por meio do Ofício 128/GDG, foi encaminhado o ques
tionário "Perfil de GovTI /2012" ao TCU. 
348. O Ofício n. 56813 encaminhou cópia do Acórdão 5.300/2012 - TCU - Primeira Câmara, de 
4/9/2012 - Ata 31/201 2. Em 3/10/2012, por meio do Ofício 1173/GP, o Presidente do ST J protocolou o 
Pedido de Reexame do decidido no Acordão n. 5.300/201 2 - P Câmara, referente ao ato de alteração de 
pensão civil instituída por servidor deste Tribunal, conforme as manifestações apresentadas pelas unidades 
técnicas sobre a matéria. O Orcio n. 58820-TCU/SEFIP, de 23/10/201 2, recebido em 25/10/201 2, reiterou 
a solicitação de envio dos comprovantes de que os Srs . Antônio Silva Leite e ítalo Rossi Paiva Melo tive
ram ciência do Acórdão 5.300/201 2 - TCU - ia Câmara. Em 26/10/2012, a SCI encaminhou resposta à 
solicitação do TCU, por meio do Ofício 37/SCI, e reenviou os comprovantes requeridos, uma vez que já 
haviam sido enviados como anexo ao Pedido de Reexame. Em 26/3/2013, o TCU por meio do Aviso n. 31 -
Seses - TCU - 1 a Câmara, enviou cópia do Acórdão 1.616/2013 - TCU - i a Câmara que tomou insubsisten
te a decisão do Acórdão 5.300/201 2 - TCU - 1 a Câmara, dando provimento ao Pedido de Reexame feito 
pelo ST J. 
349. Outras solicitações do TeU também foram atendidas pelo ST J, quais sejam indicação de 
dois servidores como responsáveis pelo envio do Relatório de Gestão do ST J ao TCU; informações cadas
irais e as respectivas fichas financeiras dos servidores aposentados e instituidores de pensão indicados, 
correspondentes ao mês de janeiro de 2012, excluindo apenas os pagamentos referentes aos meses ante
riores (atrasados); informações sobre as espécies remuneratórias percebidas, a título de rem uneração, 
além do subsíd io, pelos ministros; informação sobre o recebimento pelos ministros de auxílio alimentação; 
e se os ministros, enquanto no exercício da presidência e da vice-presidência, recebem verba de represen
tação - e, em caso positivo, os respectivos valores, bem como informações cadastrais e respectivas fichas 
financeiras de todos os ministros e servidores, incluindo os comissionados, aposentados, instituidores de 
pensão e penSionistas do ST J, essa última decorren te de solicitação do Congresso Nacional oriunda da 
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados (Acórdão n. 1951/2012-TCU-P). 
350. As diligências e rec mendações formal izadas pela Secretaria de Controle Interno e as 
providências adotadas pela Administração encontram-se agrupadas em relatórios padrão inseridos no Re
latório de Gestão 2012, Anexo I - Recomendações do OCI Atendidas no Exercicio e Ar exo 2 - Recomen
dações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício. 
351. A avaliação do cumprimento das recomendações da Secretaria de Controle Interno cons i
deradas rele !antes poderá ser acompanhada mediante consulta ao Relatório de Auditorias e Análises Pro
cessuais lanejadas e Realizadas pelo Órgão de Controle Inferno em 201 2 e ao seu Anexo I - Pendências 
de Processos de Contas Anteriores) que integram o presente Processo de Con :as . 

~ 
~ 169 \ 



Superior Tribunal de Justiça 
Secretaria de Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2012 
(Lei n. 8.443/1992, art. 9·, IN/TCU n. 63/201 0 e DN/TCU n. 124/2012) 

Nome da UG: Secretaria do Superior Tribunal de Justiça 
Códlgo da UG: 050001 

Gestão: 00001 

XIV - CONCLUSÃO 

Órgão: 11000 
UO: 11101 

352. Após os exames realizados, manifestamo-nos pela conformidade dos conteúdos apresen-
tados nas peças do Processo de Contas relativo ao exercício de 2012. 
353. Em face dos exames realizados e da não evidenciação de atos de gestão que resultassem 
em prejuízo ao erário ou que comprometessem a probidade dos responsáveis no período a que se referem 
estas Contas, concluímos pela REGULARIDADE da gestão, sem ressalvas, emitindo o competente Certifi
cado de Auditoria, anexo. 
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~ '....ta . • ~ ,,:-- L " d " "C; U la IVlana opes antas 
Coordenadora de Auditoria 

Brasília, 11 de junho de 2013. 

LaranJe" a do 
Coordena ora de Orientação 

e Acompanhamento da 
Gestão Administrativa 

{ .~ÜJ~J-J 
~enata Mazepas 

Coordenadora de Orientação 
e Acompanhame to da 

Gestão de Pessoal 

Silvia Ca da' Ferreira 
Coordenadora de Auditoria 

de Tecnologia da Informação 
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