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Superior Tribunal de Justiça 
Secnrtlrla de Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS 00 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 
(Lei n. 8.«311992, art. 9",INnCU n. 6312D1a, . nema pela INnCU n.12I2013, e DNnCU n. 13212013) 

Nome di UG: Stctlbrtl do SuperSorTlibunal d, JultlÇl 
C6cIlp dll UG', : 05OOC1,OSOO02 

Gtslio: 00001 

ROL DOS RESPONSÁVEIS 

UNIDADE JURISDICIONADA 1 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTlCA 
DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: I Felix Fischer 
Endereço Residencial: I SHIS QI 09, Conunlo 09, Casa 09, Lago Sul 
Cidade: 18rasília 1 UF: DF 
Telefone: 13364-0673 I Fax: 3319-6476 

INFORMAÇOES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade 
Dirigente máximo da unidade jurisd icionada (Art. f O da IN TCU n' 6312010) 

Nome do Cargo ou Funçlo: Presidente 
Ato de Posse· Ato do Término do Mandato· 

Nome e número Data Nome e numero Data 
Ata da Sessão Solene 311812012 - -

Observaçlo: 

1 CPF: 

6fg1o: 1100II 
UO: 11101 

1192.857.877-20 

1 CEP: 171 .625-090 
I ,-mai!: I presidencia@stj.jus.bl 

Perlodo de gestlo no exerclcio 
Inicio Fim 

011112013 31112/2013 

Nao M designação/exoneração para a Presidência da Casa. Nesse caso, a investidura é formalizada em SessOes Solenes. 

UNIDADE JURISDICIONADA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: I Mauricio Antonio do Amaral Carvalho CPF: [ 540.285.749-00 

Endereço Residencial : I Condomínio do lago Sul, Conjunto 8, Casa 12, lago Sul 
Cidade: I Brasilia I UF: I DF I CEP: 171.680-353 
Telefone: 3367-5078 Fax: 3319-6216 .·mail: da@sti .ius.br 

INFORMAÇOES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade 
Ocupante de cargo de direção IArt 10 da IN TCU n' 63120101 

Nome do Cama ou Funclo: Oiretor·Geral 
Ato de Nomeaçlo Ato de Exonera lo Período de gastlo no exerclcio 

Nome e número Data Nome & número Data Início Fim 
1'/112013 6/112013 

Portaria 3381MP 311812012 - - 19/112013 14/812013 
28/8/2013 31112/2013 



Superior Tribunal dt Jl/StlÇI 
Secretaria dt Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCIcIO FINANCEIRO DE 2013 
(l.1 n. 8'«3I1992,.n. 9", INITCU n. 6Jl2(J10, .lte~i pellllNTTCU n.72I2013, e DNITCU n. 13212013) 

Nome d. UG: Secnbri. do SuplflarTrlbunll d. JllltiÇl 
Cbdlp dn UG'. : O!lOOClI. 05000:1 

GntIo: 00001 0JvIa; UOOCI 
UO: 11101 

ROL DOS RESPONSÁVEIS (Continuação) 

UNIDADE JURISDICIONADA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DADOS 00 RESPONSÁVEL 

Nome: 1 Antonio Carlos Elteto de Oliveira 

Endereço Residencial: I SCRLN 716, Bloco D, Entrada 29, Apto 101 , Asa Norte 
Cidade: I Brasília 1 UF: 1 DF 
Telefone: 13347-4937 1 Fax: 13319-6216 

INFORMAÇOES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade 
I (Art. 10 da IN TCU n' 6312010) Ocupante de cargo de direçao 

Nome do Cargo ou Funcao: Diretor-Geral Substituto 
Ato de Nomea ao Ato de Exonera lo 

Nome e numero Data Nome e numero Data 

PortaMa 3561MP 101912012 - -

Fontes: 
Dados cadastrais: Sistema Integrado de Recursos Humanos e Saúde· SARH. 
Atas: Boletim de SelViço do Superior Tribunal de Justiça das seguintes datas: 

• Ata da Sessão Solene de 311812012: publicada em 141912012. 
Portarias: Diário Oficial da Uniêo, Seção 2, das seguintes datas: 

• 3381MP, de 311812012: publicada em 3/91201 2 . 
• 356/MP, de 101912012, publicada em 11/912012. 

&.~~~~fcJ_ 
/ Coordenadora de.Auditoria 

CPF: 1098.997.741-20 

1 CEP: 170.770-534 
1 ,-moi/: 1 dg@slj.jus.br 

Período de Aestla no exerciclo 

Início Fim 
71112013 181112013 
151812013 271812013 
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SuperiorlribulIIl d, JUltiY. 
Secr.tJra de Controlt Intimo 

PROCESSO [)c·CONTAS 00 EXERCIcIO FINANCEIRO DE 2013 
(Lei n. 8.44311992, Irt 9", INrrCU n. 6312010, a!teml pela INrrCU n.72J2013, e DNrrCU n. 13212013) 

Nome di UG; S~ do S~ptóorTltbuft. de ..IIIttlÇI 
C6dlpo!!UI' UG', ; 0., . 0$002 

GntJo; 00001 

RELATÓRIO EMITIDO PELO ÓRGÃO DE CORREiÇÃO 

Orglo: 11000 
UO; 11101 

A Comissão Pennanente Disciplinar - CPD, no exercicio de 2013, instruiu, por 
detenninaçao da autoridade instauradora, seis procedimentos administrativos destinados à apuração de 
possíveis danos ao erário, fraudes ou corrupção no âmbito deste Tribunal. Conforme solicitado, constam do 
relatório os procedimentos instalados no referido exercício. 

No quadro demonstrativo, foram listados os procedimentos administrativos 
(Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares) submetidos à Comissão, com respectivo número 
de autuação, data e motivo de instauração e julgamento - caso encerrado o processo - ou o último 
andamento na CPD. 

Sra ilia~14_d arço de 2014. 

Manoel Marques de Oliveira 
Presidente da CPD 
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Superior Tribunal de JLlltiça 
Secretaria de Controle Inlemo 

PROCESSO DECaNTAS DO EXERClclO FINANCEIRO DE 2013 
(Lei n. 8.4(311992, aft 9", INfTCU n. 63J2010, alterada pelllHlTCU n.72J2013, e DHlTCU n. 132J2013) 

NomedIOO: SIcnbri. do Suplflor TrlbunlllkJUlltil;l Gmia: 00001 
C6d1 dn UG' OSOOO1 050002 ,~ " • 

PROCESSOS INSI AURADOS COM O INTUITO OE APURAR POssivElS DANOS AO ERÁRIO, 
FRAUDES OU CORRUpÇÃO NO ÂMBITO DO SI J 

PROCESSO ANDAMENTO 

Motivo da Instauraçlo: Apurar poss!veis ·infrações disciplinares decorrentes 
do atraso no pagamento dos funcionarias terceirizados da Empresa AD-
Service. 

Úttimo Andamento na CPC: Relatório final sugeriu o ARQUIVAMENTO dos 
1. SlJ 183412013 autos face a inexistência de infraçao administrativa disciplinar quanto aos 

SINDICÂNCIA atrasos no pagamento e propôs a instauração de PAD em desfavor da 
servidora Elidamar Almada Vieira da Gama diante do recebimento de 
depósito bancaria efetuado pela Empresa AO Terceirização em sua conta 
pessoal. 

Julgamento: A autoridade julgadora se manifestou de acordo com a 
condusão da Comisslo Permanente Disciplinar. 

Motivo da Instauraçlo: Apurar infraçao disciplinar da servidora Elidamar 
A1mado Vieira da Gama pelo recebimento de depósito bancario em sua conta 
pessoal para pagamento dos funcionarias terceirizados da Empresa AO-
Service, conforme relatório conclusivo da Sindicancia ST J 1834f2013. 

2. SlJ 3266/2013 
Último Andamento na CPC: Relatório final sugeriu aplicaç30 de penalidade PROCESSO ADM. 

DISCIPLINAR de SUSPENSÃO por quatro dias, pelo d~scumprimento dos deveres 
funcionais elencados no art. 116, incisos II e UI , da Lei 8.112190. 

Julgamento: A autoridade julgadora se manifestou parcialmente de acordo 
com a c:oodusão da Comissão Permanente Disciplinar decidindo pela 
aplicação de SUSPENSÃO por dois dias. 

Motivo da Instauraçlo: Apurar a responsabilidade sobre dano causado a 
televisor da Coordenadoria de Radio. 

3. STJ 1102312013 Último Andamento na CPC: Relatório final sugerindo instauração da PAO 
SINDICÂNCIA para apurar eventuais responsabilidades dos servidores Cicero Adriano Silva 

de Brito e Sebastiana Cãndida Lopes Alves do Amaral. 

Julgamento: A autoridade julgadora se menifestou de acordo com a 
conclusão da Comissão Permanente Disciplinar. 

Motivo da Instauração: Apurar a responsabil idade funcional do servidor 
Marcelo ConfOrto de Alencar Moreira diante de eventuais irregularidades na 

4. SlJ 8416/2013 gestão e execução de curso de capacitação na ENFAM. 
PROCESSO AOM. 

DISCIPLINAR Último Andamento na CPC: Relatório sugerindo ADVERTtNCIA, por nao 
observar o dever estaluido no art. 116, I, da Lei ~1 1 2190 . 

Orgia: 11000 
UO 11101 , 

DATA DE 
ABERTURA 

181212013 

21/312013 

4/1112013 

9/812013 
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SupariorTribunl1 de Jusllça 
Secrtltllria de Controle Inlemo 

PROCESSO DE tONTAS 00 EXERCIcIO FINAXCEIRO DE 2013 
(Lei n. 8.44311992, 1ft 9'", INfTCU n. 6Jl2tJ10, illteradl pala INITCU n.72I2013, e ONITCU n. 13212013) 

Nom. di UG: SKnllMtI da Superior Tribunal d, Juttlç.ll GettJa: 00001 
C6d1 da 00' 050001 0500Q2 

'" • " • 
PROCESSOS INSTAURADOS COM O INTUITO DE APURAR POSSIVEIS DANOS AO ERÁRIO, 

FRAUDES OU CORRUpÇÃO NO AMBITO DO 51 J 

PROCESSO ANDAMENTO 

Motivo da Instauraçlo: Apurar a responsabilidade funcional do servidor 
Rogério Cysne Araújo diante de eventuais irregularidades na execução de 
curso de capacitação na ENFAM. 

5. 51 J 842012013 
PROCESSO ADM. Último Andamento na CPC: Retatório final sugerindo ARQUIVAMENTO dos 

DISCIPLINAR autos em razão da inexistência de infração administrativa disciplinar. 

Julgamento: A autoridade julgadora se manifestou de acordo oom a 
conclusAo da Comissão Permanente Disciplinar. 

Motivo da Instauraçlo: Apurar a responsabilidade funcional do servidor 

6. STJ 8421/2013 
Francisco Paulo Soares Lopes diante de eventuais irregularidades na gestao 

PROCESSO ADM. 
de curso de capacitação na ENFAM. 

DISCIPLINAR 
Último Andamento na CPO: Relatório final sugerindo ADVERTeNCIA, por 
não observar o dever estatuldo no art. 116, UI, da Lei 8112190. 

OrsIkI: 11000 
UO 11101 , 

DATA DE 
ABERTURA 

9/812013 

91812013 
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Superior TribuMI de Justiça 
Secretaria de Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2Ot3 
(Lei n. 8.44311992, Irt go, INfTCU n. 6312010, alter.la pela INfTCU n.72J2013, I ONfTCU n. 13212013) 

NOIIItd.lIG: Seeret.IrI. do SuperlorTribun" di Ju.ti~ 
Códlpo! cU1I UG'.: 050001 . 0500U2 

GntIo: 00001 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO 

INTRODUÇÃO 

6r;ao: 11000 
UO: 11101 

o presente Relatório de Auditoria de Gestão - RAG, peça integrante do Processo de Con
tas 2013, foi elaborado observando os conteúdos, gerais e especificos, fixados pela Instrução Normativa 
TCU n. 63, de 1'/9/2010, alterada pela Instrução Normativa TCU n. 72, de 15/5/2013, e pela Decisão Nor
mativa TCU n. 132, de 211012013. 
2. Em cumprimento ao disposto no § l' do art. 10 da Decisão Normativa TCU n.13212013, 
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 Intemo -
SCI sobre os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil do Superi
or Tribunal de Justiça - ST J no exercicio de 2013. Os trabalhos consistiram em análises processuais, audi
torias operacionais e auditorias de conformidade efetuadas pelas quatro unidades que compOem a Secre
taria, quais sejam a Coerdenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão de Pessoal - COAP, a 
Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão Administrativa - COA0, a Coordenadoria de 
Auditoria de Tecnologia da Informação - CAUT e a Coordenadoria de Auditoria - CAUD. O objetivo foi o 
cumprimento da missão institucional do controle 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. Incluíram testes substanUvos 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 fisica, 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 orçamentária e financeira 
e contabilidade. 
5. Com relação aos trabalhos realizados pelas Coordenadorias da SCI, no que tange á esco
lha de amostras, utilizam-se métodos de amostragem não estatística, 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 elou grau de confiança depositado nos controles internos dos 
itens avaliados. Esclareça-se que, no caso de objetos com registros pouco numerosos, sempre que a ma
terialidade eJou 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 os conteúdos de referência 
indicados no Quadro 1 do Anexo IV da DN TeU n.13212013, de modo a permitir uma ampla avaliação da 
gestão TaiS análises foram subSidiadas pelos trabalhos desenvolVidos pela SCI ao longo do exerciclo e de n 
avaliações dos resultados da gestão ~ 7 ~ 



Superior Tribunll d, JUltlça 
Secretaria di Controle Intimo 

PROCESSO DE CONTAS 00 EXERCIcIO FINANCEIRO DE 2013 
(LII n. 8.«311992, 1ft. 9", lNfTCU n. 63I201G, IttlrJdl pe:1I1NfTCU n.72/2(I13, ' DNITCU n. lJ2/21J13) 

Nome di UG: SKf1lllrlt d~SuperlorTribun. de JultiÇl 
C6d11tO! dai UG'I: DSOOOte 0S0002 

GntIa: 00001 Orgia: 11000 
UO: 11101 

7. As questões levantadas pela equipe de auditona durante a elaboração do presente relató
no, não enquadradas em auditonas específicas, são esclarecidas fonmalmente pelas unidades responsa
veis. As infonmaçóes apresentadas compõem os papéis de trabalho relativos à elaboração do presente 
relat6no. 
8. Esclareça-se que o procedimento usual é o encaminhamento de cópia do processo de 
contas à Secretana do Tnbunal, para ciência das conclusões da equipe de auditona. Neste exercicio, será 
adotada também a pràtica de encaminhar fonmatmente às unidades envolvidas excertos do Relatóno de 
Auditona de Gestão, com as devidas recomendações. As açóes adotadas pela Administração serão relata
das no próximo processo de contas. 
9. No que tange ao Relatóno de Gestão - RG, em virtude da necessidade de cumpnmento de 
detenminação do Ministro Presidente para antecipação da apresentação do processo de contas, este órgão 
de controle efetuou, em 20t4, anàlise do documento tão somente quanto à presença das peças e tópicos 
solicitados nas nonmas afins. Não foram validados dados de demonstrativos e quadros, bem como analisa
das a veracidade e adequação das infonmaçóes. Do resultado dessa anàlise, é possivel afinmar que o RG 
apresenta todas as peças exigidas, as quais, por sua vez, contemplam a maioria dos tópicos requeridos na 
Decisão Nonmativa TCU n. 127, de 15/512013 , e na Portana TCU n. 175, de 9/7/2013. 
10. Por fim, esclarecemos que o escopo, as questões a serem respondidas e a metodologia 
adotada para a condução das auditonas especificas encontram-se detalhados nos respectivos relatónos, 
insendos, por sua vez, em processos administrativos própnos a disposição dessa Corte de Contas. Para 
melhor instrução das contas, apresenta-se, em anexo a este relatóno, apenas o resumo dos trabalhos exe
cutados no exerclcio (Anexo I - Auditonas, Monitoramentos e Anàlises Processuais Planejados e Realiza
dos pelo 6rgão de Controle Intemo em 2013), bem como o resumo das aç6es adotadas pela Administra
ção, relativamente a trabalhos realizados em exercícios anteriores, identificadas através dos monitoramen
tos realizados (Anexo 11- Pendências de Processos de Contas Antenores). 

11 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO 

11 . 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 orçamentana e da execução 
das metas previstas no Plano Plunanual- PPA 2012-2015 e na Lei Orçamentána Anual- LOA 2013. Pro
curou-se, na medida do possível , ressaltar o resultado da gestão com foco no alcance de seus objetivos e 
destacar a observãncia aos princípios constitucionais da eficiência e da eficácia no uso dos recursos públi
cos. 
12. Em tenmos quantitativos, a analise considerou a execução orçamentária e o atingimento 
das metas fisicas previstas, porém foram avaliados, também, os resu ltados diretamente relacionados com 
a atividade judicante (perfonmances de julgamento e de distnbuição, entre outras) e com os objetivos estra
tégicos. 
13. Foram venficados, igualmente, os aspectos qualitativos 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 
maténas de sua competência onginàna e recursal, assegurando unifonmidade na interpretação das nonmas 
infraconsti tucionais e oferecendo ao jurisdicionado uma prestação de qualidade, rápida e efetiva" e ·conso-

6Yt e"J 



Superior Tribunal d. JUltiÇl 
Secretaria d. Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCIcIO FINANCEIRO DE 2013 
(L.I n. 8.44311992, art 9", IN/TCU n. 6312010, IlterMIa pila INfTCU n.72I2013, ' DNfTCU n. 13212013) 

~ di UG: Sec:nta11 da SlIpwlor Tribunal di JlIItir;t 
C6dlp dil UG'I: "'*'110SOOOl 

GesUo: 00001 Ó!ilo: 11000 
UO: 11101 

lidar-se como o Tribunal da Cidadania, oferecendo justiça de qualidade, rápida e efetiva". Buscou-se verifi
car o reflexo das açOes do ST J na sociedade, por meio da identificação de relevantes decisOes judiciais 
amplamente divulgadas. 

11.1. Programa de Governo 

14. Inicialmente, informa-se que não foi consignado ao STJ nenhum Programa Temático. O 
Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado estabelecido para o STJ no PPA 2012-2015 (Lei 
n. 12.593, de 18/1 12012), denominado Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça (0568), tem 
por objetivo "garantir pleno exercicio 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 açOes orçamentárias, para as quais foram 
estabelecidas metas com a finalidade de assegurar o alcance do objetivo proposto. 
15. Com base no objetivo do programa, a Administração desta Corte definiu açOes estratégi
cas na busca de SOlução para pontos considerados criticos. O alcance dessas diretrizes é fundamental 
para o cumprimento da missão institucional do ST J, bem como para viabilizar, no decorrer do tempo, a 
concretização de sua visão de futuro. 
16. O valor aprovado na LOA, Lei n. 12.798 de 4/4/2013, foi superior ao consignado no PLOA 
2013 para o órgão, em virtude de emenda panamentar que destinou R$ 50.000.000,00 à ação Assisténcia 
Médica e Odontológica aos Servidores e seus Dependentes. Dessa forma, a dotação inicial aprovada toi de 
R$1 .023.485.635,00 . 
17. Esse montante encontrava-se distribuido em 16 projetoslatividades, sendo 12 pertencentes 
ao Programa de Govemo 0568 - Prestação Jurisdicional do ST J. Os demais foram assim distribuldos: 

., 1 pertencente 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 Especieis - Outros Encargos Especi
ais. 

18. Os recursos necessários ao pagamento de débitos relativos a precatórios e requ isiçOes de 
pequeno valor não integram as dotaçOes iniciais dos tribunais (art. 28 da Lei n. 12.708, de 17/812012 - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013). Por força do que determina o § l' do referido artigo, os créditos 
são descentralizados aos tribunais de forma automática, após a publicação da LOA e dos créditos ad icio
nais. Com isso, foram integradas mais três açOes pertencentes ao Programa 0901 , acrescendo à dotação 
inicial o montante de R$12.853.179,00. 
19. Os recursos são também organizados quanto às caracteristicas do objeto de gasto, ou 
seja, quanto ao Grupo de Natureza da Despesa - GND. No caso do STJ, têm-se os GNDs 1 - Pessoal e 
Encargos Sociais, 3 - Outras Despesas Correntes, e 4 - Investimentos. A distribuição orçamentária do 
ST J, em relação à dotação inicial consignada ao órgão, sobre esse agregador de despesas, está apresen
tada no gráfico a seguir. 

Q 
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Superior TriburlIl de Justiça 
Secretlria de Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCIcIO FINANCEIRO DE 2013 
(Lei n. 8.443J1992, ut 9', INITCU n. 63/2010. llIe~1 pelllNITCU n.T2J2013, e ONTTCU n. 13212013) 

Nornedl UG: SecnbrlI do SuplflorTrlbunll da Ju~ 
CbdIIJO! dai UG'I: OSOOClI I 050002 

GetUo: 1)0001 

Grafico 1 - Dotação Inicial por GND 
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20. Como se pode nolar, por se Iralar de um órgão preslador de serviços, a despesa malerial
mente mais significativa é aquela relativa ao pagamento de pessoal, responsável por 67,70% da dotação 
inicial. 
21. Cabe lembrar que, ao longo do processo orçamenlário, a dOlação inicial é allerada por 
diversas ocorrências: algumas de caráter restritivo, como as limitações de empenho; outras que promovem 
acréscimo á dOlação inicial, como os crédilos suplemenlares. Por essa razão, a análise dos resullados da 
gestão baseou-se na orçamento disponível, considerando, portanto, a dotação inicial acrescida dos crédi
los adicionais (suplemenlares e exlraordinários) e deslaques recebidos, deduzida dos cancelamenlos, dos 
destaques concedidos e dos valores contingenciados. 
22. Quanlo ao contingenciamenlo, a ação que sofreu reslrição por maior periodo de lempo foi 
14PU - Construção do Bloco G da sede do STJ. Conforme o Quadro 1, a seguir, foram conlingenciados na 
ação R$ 5.000.000,00 (GND 4) enlre os meses de agoslo e dezembro. 



Superior Tribunal d. Justiça 
Secretaria d. Controle Intimo 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCIcIO FINANCEIRO DE 2013 
(l.1 n. 8.<&"311992, art. 9", INfTCU n. 63I2IJl0, alt.rada pelllNfTCU n.72I2013, ' DNITCU n. 13212(13) 

NoIM cll UG: SecntIrIt cla SiI perIar Tribunw cle Jnti~ 
Co)dI!!O! di. IIG'. : G.SOOO1. O~ 

GettIa: 00001 

Quadro 1- Limitações de Empenho 2013 

PortarIas ProjetolAtlvldade • Valor por Projetol 
ValorToIal Data Documento AtIvidade Conjuntas (GNDJ 

(RS) 
Construçao do Bloco 

2 4.270.338,00 30/512013 2013NDOO0368 G da Sede do STJ- 4.270.338,00 
(4) 

Construçao do Bloco 
GdaSededoSTJ- 729.662,00 

(4) 
3 831.640,00 19/0812013 201 3ND000439 

Comunicação e Divul-
gaçaD InstibJcional - 101 .978,00 

(3J 

COnstrução do Bloco 
G da Sede do STJ - 270.476,00 

(4) 
5 372.454,00 23/1212013 2013ND000699 

Comunicação e Divul-
gação InstibJcional - 101 .97B,00 

(3) 

~.,: 11000 
UO: 11101 

TIpo 

Contingenciarnenlo 

Contingenciamenlo 

Descclntingenciamentc 

23. Conforme apresenlado no Relalóno de Geslão 2013, ilem 2.2.3.1, a Administração consi
dera o conlingenciamenlo realizado como juslificaliva para a não execução da ação Construção do Bloco G 
da Sede do STJ. No entanto, tendo em vista a existência, ao final do exercício, de um crédito disponivel no 
valor de R$ 28.875.289,51 , sendo R$ 5.069.299,75 no GND 4, a justificativa apresentada mostra-se frág il. 
Esclareça~se que os órgãos do Poder Judiciârio podem remanejar o montante contingenciado entre suas 
ações, bem como entre os GNDs dessas ações, ou seja, havia uma grande margem para relocação do 
valor contingenciado em outras ações. Não pede prosperar, portanto, a avatiação constante do RG que 
atnbui ao contingenciamento a baixa performance da açao. 
24. No que tange à ação Comunicação e Divulgação Institucional, considerando que a dotação 
inicial da ação era de R$ 14.540.000,00 e o contingenciamento efetuado foi de R$101 .978,00, não há que 
se falar em impacto à realização dos projetos relacionados à atividade. 
25. No Tópico 11.3 - Avaliação do Resultado dos Indicadores das Ações Orçamentánas, serão 
tecidas maiores considerações sobre a performance das ações. 

11 ,2, Avaliação da Execução Orçamontária 

26. A análise da execução das ações orçamentánas tomou por base as informações contidas 
no RG 2013, pnncipalmente no que tange ás análises criticas apresentadas, e os dados obtidos no Siste
ma Integrado de Administração Financei ra do Govemo Federal - SIAFI. O objetivo foi avaliar o desempe
nho da Administração quanto ao planejamento e á execução orçamentána, considerando a razoabilidade 
do planejamento da meta orçamentána, por meio da comparação da dotação inicial com a despesa reali-
zada, e considerando, ainda, a alocação dos créditos adicionais. ~ ~ 

~. " ~ 
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11.2.1 Movimentação de Créditos 
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27. Os remanejamentos de recursos entre ações e a solicitação de suplementações comple
mentares são as ferramentas utilizadas pelos órgãos públicos. tanto para adequar seu planejamento às 
novas demandas, inexistentes à época da elaboração da LOA, quanto para permitir a otimização do uso 
dos recursos, quando a execução da ação não estiver ocorrendo· Conforme o planejado. Apresenta-se, a 
seguir, quadro resumo das movimentações ocorridas no exercício de 2013. 

Quadro 2 - Movimentações de Créditos 2013 

Código da CrédHos Adicionais 
Cancelamentos Destaques Destaques 

AçIo Suplementa .... Extraonllnárioo Concedidos Recebidos 

000, 11.693.126.0 

OOG, 160.0'1 .0 
00H7 37'.211 .00 

oe04 3.439:904.00 

0161 29.6'0.000.00 

062' 1.000.000.00 

0716 500.OC 

OSH8 4.56,.;00.00 

lH24 7.2'3.406.00 1.999.999.00 1.999.999.00 
14PU 1.666.667.00 1.666.667.00 

14PV 42,.000.00 42'.000.00 
2004 12.000.000.00 3.341.447.00 

20G2 1.'00.000.00 
20GP 61.100.47 
20TP 34.989.560.00 6.500.000.00 

2010 500.000.00 

2012 100.000.00 

286' 61 .215.41 

2049 13.333.00 3.966.676.00 16.900,7 
4225 33.327.'3 

42'7 6'7.166.69 
4236 12.721.0'7.00 7.166.620.00 14.412.334.0 '2.119.6 
4204 50.04'.66 

63'9 46.139.76 

6010 20.366.62 
TOTAL 89.280.023,00 11.271.619,OC 46.857.1!Il ,OC 71 .020,5' 17.151.508,54 

28. O órgão editou cinco portaoas para remanejamento interno de recursos, sendo elas as 
Portarias STJ n. 659 (6112/13), n. 666, n. 667, n. 668 e n. 669 (tocas de 12/12/13). Foram também editadas 
as Portaoas Conjuntas CNJ/STJ/CJFlTST/CSJT/STM/TJOFT n. 1 (28/8113), STJICJF n .~) 1: 
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ST J/CJF n. 2 (18/11/13), para a transferência de recursos. Em favor do ST J, foram editados três decretos 
para abertura de crédito suplementar em 16/512013, 171712013 e 14/10/13. O detathamento dessas movi
mentações esta apresentado no quadro a seguir. 

Cuadro 3 - Créditos Suptementare. 

Código da Valor Código da Valor Cancelado Autorlzaçlo Açio Suplementado AçÍo 
20TP 30.836.060,00 '. 

09HB 3.679.991 ,00 
Fonte SOF/MP _eto de 16/512013 

20TP 713.596,00 
Fonte SOFIMP Decreto de l1fi12013 

09HB 50.248,00 
1H24 4.753.406,00 Fonte CNJ 

Portaria Conjunta n.l , de 
28/8/2013 

Valor transferido a Justiça Federal 2004 I 2.000.000,00 Portaria Conjunta n.l , de 
8/10/2013 

0181 12.700.000,00 
09HB 460.050,00 Fonte SOF/MP Decreto de 14/10/2013 
0716 500,00 
1H24 2.500.000,00 Fonte CJF Portaria Conjunta n.2 de 

18/1112013 
09HB 375.211,00 OOH7 375.211 ,00 Portaria ST J n.659, de 
20TP 3.439.904,00 Oe04 3.439.904,00 6/12113 
4236 5.475.343,00 20G2 1.500000,00 Portaria ST J n.666, de 

2549 3.975.343.00 1211212013 
2012 100.000,00 2010 100.000,00 Portaria STJ 667, de 

1211212013 
0181 16.950.000,00 2004 10.000.000,00 

Portaria ST J 668, de 
2010 450.000,00 
20TP 6.500.000,00 

1211212013 

4236 (GND 4) 7.245.71 4,00 4236 (GND 3) 7.245.714,00 Portaria ST J 669, de 
12/1212013 

29. Além dos créditos suplementares apresentados, foi reaberto crédito extraordinário no valor 
de R$ 11 .271.619,00, cancelado em 121612013. 
30. 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$ 35.586.172,00 
(não incluido o créd ito extraordinário). Esse montante equivale a 3,48% da dotação aprovada na LOA, en
contrando-se, em principio, dentro do limite razoável. Desse montante, apenas R$ 2.000.000,00 foram 
transferidos para outro órgão. 
31. O valor total de suplementações foi de R$ 89.280.023,00 (excluido o crédito extraordiná
rio), o que representa 8,72% de acréscimo em relação â dolação inicial. Esclareça-se que as suplementa
ções efetuadas por meio de decreto nas ações 20TP, 09HB e 0181 , que totalizaram R$ 48.439.945,00, ou 
seja, 54,26% do montante acrescido á dotação inicial, decorrem da publicação da Lei n.12.774, de 
28/12/2012, que aprovou e fixou novos valores para a remuneração dos servidores do Poder Judiciário da 
União. 
32. Com relação à ação 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões, verifica-se que, 
além dos valores relativos ao aumento salarial, ocorreu também suplementação por meio de cancelamento 

~ t3 

ríWY 
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de dotações de outras ações consignadas no orçamento do STJ, no valor de R$16.950.000,00. Nos exer
eicios de 2011 e 2012, a referida ação também necessitou de suplementação, confonme relatado nos res
pectivos Processos de Contas. Pela própria natureza da despesa, o planejamento da ação ocorre de fonma 
estimativa, com base na folha de pagamento do mês de março, confonme infonmado no Relatório de Ges
tão, item 4.1.3.7 - Análise Critica da Realização da Despesa. No entanto, diante das reiteradas suplemen
tações ocorridas, considera-se apropriada a avaliaçoo exarada no Processo de Contas de 2012, a quat 
apontava para a necessidade de "revisar os critérios adotados para estimar a evolução dessa despesa, de 
forma a alocar recursos suficientes à sua execução·. 
33. A ação lH24 - Implanlação do Sistema Inlegrado de Gestão da Informação Jurisdicional 11 
- e-Jus recebeu suplementação de tonte externa no montante de R$ 7.253.406,00. Ocorre que restaram 
disponiveis ao final do exercicio cerca de R$ 5.300.000,00. Essa situação sinaliza para uma inadequaçoo 
do planejamento do projeto. Entretanto, por se tratar de uma ação que envolve aquisições e contratações 
com alto grau de complexidade, é de se esperar que algumas das atividades planejadas não se realizem 
dentro do exercício. 
34. No entanto, quanto á ação 4236 - Apreciação e Julgamento de Causas, não se trata da 
mesma situaçoo. A ação recebeu R$ 5.475.343,00 por meio do cancelamento de dotações de ações con
signadas no orçamento do ST J, sendo que restaram disponiveis na mesma açoo cerca de R$ 
12.300.000,00. Não foi possivel identificar, no Relatório de Gestão, justificativas para o fato. 
35. Como já mencionado nos Processos de Contas anteriores, 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 Gestão anteriores, qual seja que ·os remanejamentos devem ser decorrentes de plane
jamento, e não apenas instrumentos a serem utili zados para permitir a execução total do orçamento, mes
mo em ações não prioritárias para a Administração". 
36. Resta consignar que não ocorreram, como já constatado em exercícios anteriores, reitera
das suplementações e cancelamentos em uma mesma ação orçamentária. Ressaltem-se, apenas, o can
celamento de R$ 6.500.000,00 destinados ao pagamento de pessoal ativo, utilizados para a suplementa
ção da ação relativa ao pagamento de aposentadorias e pensões, e o cancelamento de dotações relativas 
ao GND 3, para suplementação do GND 4, dentro da mesma ação (4236 - Apreciação e Julgamenfo de 
Causas). 
37. Os destaques recebidos totalizaram R$ 17.151.508,56, sendo que 74,94% (R$ 
12.853.179,00) referem-se à descentralização aulomática de crédilos para pagamenlo de precatórios e 
requisições de pequeno valor. Outro valor expressivo é o repasse relativo ao Termo de Convênio n. 
02/1998, finmado entre o STJ e o Conselho da Justiça Federal- CJF para utilização do programa de assis
tência médica - Pró-Ser do ST J pelos servidores daquele órgão. No exercicio, foram repassados ao ST J 
R$ 3.341.447,00 para execução do acordo. Foram também repassados recursos por diversos órgãos ao 
ST J para fazer frente ao Tenmo de Cooperação 16/2013, relativo ao evento de capacitaçoo "O Novo Ude~. 

Além dos citados, ocorreram repasses relativos ao Acordo de Cooperaçoo 00112005, já encerrado, finmado 
entre o Tribunal e o CJF para alocação de unidades daquele ente nas instalações fisicas do Tribunal e ao 
ressarcimento de passagens aéreas emitidas pelo ST J para o CJF e CNJ. 
38. Por fim, os destaques concedidos referem-se ao Tenmo de Cooperação n.412012, finmado 
com o CJF para prestação de serviços gráficos (R$ 52.119,82) e ao Acordo de Cooperaçoo Técnica 
n.I2/2012, finmado com o Supremo Tribunal Federal- STF, para prestação de serviços de legenda oculta 
nos programas de responsabilidade do ST J exibidos pela TV Justiça (R$ 18.900,72). 
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39. Apresenta-se, a seguir, quadro demonstrativo da execução orçamentária e fisica das a-
ções integrantes do orçamento do 8T J. 

Quadro 4 - Execução Orçamentária de 2013 

INDlCE 
AÇ.Io ORÇAMENTÁRIA DOTAÇAo AUTORIZADA DOTAÇAo EXECUTADA DE 

EXEcUÇAo 
(LOA + SUPlEMENTA-
ÇOES + DESTAQUES META RECEBIDOS - IDESPESA UQUIQADA 

FIsICA 
METAFIsICA 

CANCELAMENTOS - INClUIoos RP NAo tB) I tAl PREVISTA EXECUTADA 
CÓIlIGO TITulO DESTAQUES CONCEDI- PROCE$SAIlOSI 

005-
CONTlNGENCIAllENTOI 

VAlOR tA) r/.') VAlOR !li) r~) 
4236 Apreciação e Jul9amento 176.173.723,18 16,17% 160.589.214,20 15.22% 91 ,15% 339.079 354.843 de Causas 

Contribuição da União, 
de suas Autarquias e 

09HB Fundações para o Cus· 78.736.533,00 7,23% 74.492.284,93 7,06% 94,61% 
teio do Regime de Previ-
dência dos Servidores 
Públicos Federais 
Implantação do Sistema 

lH24 Integrado de Gestao da 29.308.326,00 2,69% 23.740.773,53 2,25% 81 ,00% 20% 26,77% Infonnaçao Jurisdicional 
II-e-Jus 
Assistência Médica e 

2004 
OdonlolOgica aos Servi- 63.797.360,00 5,86% 63.486.393,35 6,02% 99,51% 33.598 11 .337 dores, Empregados e 
seus Dependentes 
Auxltio-A1imentaçao aos 

2012 Servidores e Emprega· 24.460.000,00 2,25% 24.409.024,75 2,31% 99,79% 2.859 2.876 
dos 
Auxilio-Transporte aos 

2011 Servidores e Emprega- 48.000.00 0% 26.743,94 0% 55,72% 72 74 
dos 
Assistência Pré-Escolar 

2010 aos Dependentes dos 4.054.688.00 0,37% 4.054.688.00 0,38% 100,00% 684 626 Servidores e Emprega-
dos 

2549 Comunicaçao e Divulga- 10.545.756,28 0,97% 7.376.151 ,76 0,70% 69,94% 20.608 33.050 çâo Institucional 

0181 Pagamenlo de Aposen. 237.856.013,00 21 ,83% 237.856.013,00 22,54% 100,00% tadorias e Pensões 

2OG2 Fonnaçao e Aperfeiçoa-
3500.000.00 0,32% 1.680.237,89 0,16% 48,01% 7500 3982 mento de Magislrados 

15@Y 
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INDlCE 
N;NJ ORÇAMENTÁRIA DOTN;NJ AUTORIZADA DOTN;NJ EXECUTADA DE 

EXECUÇÃO 
(LOA + SUPlEIIIENT .... 
ÇOES + DEST ACUES 

RECEBlDOS- (DESPESA LIQUIDADA. 
CANCElAMENTOS - INClUIoos RP N.Io (9) I (AI 

CéOIGo TITulO DESTAQUES CONCE~ PROCESSADOS) 
DOS-

CQNTINGENCIAIIENTOI 

VAlOR (A) rc~ VAlOR (9) r~ 
Cumprimento de Débitos 
Judiciais Periódicos 

0716 
Vincendos Devidos pela 

30.650.00 0% 30.510,00 0% 99,54% Uni3Q, Autarquias e 
FundaçOes Públicas 
Fedefais 

lOTP Pagamento de Pessoal 442.322.416,00 40,60% 442.321 .407,98 41,92% 100,00% 
A~vo da Uniao 

Cumprimento de Senten-
ça Judicial Transitada em 

lIIlII5 Julgado (Precatórios) 
11.693.128.00 1.07% 10739.929.29 1.02% 91 ,85% 

Devida pela Uniao, 
Autarquias e Fundações 
Púbticas 
Contribuição da Uni3Q. 
de suas AU1arquias e 
FundaçOes para o Cus-
teio do Regime de Previ-

OOG5 dência dos Servidores 160.051,00 0,01% 160.051 ,00 0,02% 100,00% 
Públicos Federais Decor-
rente do Pagamento de 
Precatórios e Requisi-

I cOes de Pequeno Valor 
Cumprimento de Senten-
ça Judicial T ransllada em 

0625 Julgado de Pequeno 
1.00).000,00 0,09% 600.000,00 0,06% 60,00% 

Valor Devida pela União, 
Autarquias e Fundações 
Públicas 

14PV Construção do Bloco 
1.275.000,00 0,12% 0,00 0% 0% Anexo de Apoio 11 

14PU 
Construção do Bloco G 

270.476,00 0,02% 0,00 0% 0% da Sede do 5T J 

Apreciaçao e Julgamento 
6359 de Causas no Supremo 48.1 39,76 0% 48.139,76 0% 100,00% 

Tribunal Federal 

Processamento de Cau-
4225 sas na Justiça Militar da 33.327,53 0% 33.327,53 0% 100,00% 

Uni30 

META 
FlsICA 

PREVISTA 

1% 

'" 

OpOlk: 11000 
UO 11101 

METAFlsICA 
EXECUTADA 

0% 

0% 

r 

16 v;: 
~ 
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AÇAo Of!ÇAMEHTARIA DOTAçAO AUTORIZADA DOTAÇAo EXECUTADA "'IlICE 
DE 

EXECUCAo 
(lOA+ SUPLEMENTA-
ÇOES+DESTAQUES 

RECEBlDOS- (DESPESA lIQUIDADA, 
CANCELAIIENTOS - INCLUÍlOS RP NÃO (B)/ (AI 

CÓOIGO TITuLO DESTAQUES CONCEJ)I.. PROCESSADOS) 
DOS-

COHTINGENCIAIIEHTO) 

VALOR (A) r~l VALOR(B) fk\ 
Assistência Médica e 

"'" Odontológica aos Servi- 3.341.447,00 0,31% 3.341 .446,99 0,32% 100,00% 
dores e Dependentes 

4257 Julgamento de Causas 657.186,69 0,06% 14.812,24 0% 2,25% 
na Jus~ça Federal 

Defesa do Interesse 

4264 PUblico no Processo 55.545,88 0,01% 55.545,88 0,01% 100,00% 
Judiciário - Ministéfio 
Públioo Federal 

Apreciação e Julgamento 
2865 de Processos Disciplina. 81.215,41 0,01% 44.436,71 0% 54,71% 

res e Administrativos 

Controle da AtuaçAo 
Administrativa e Financei-

8()\O ra do Ministério Públioo e 20.386,82 0% 20.366,82 0% l00,cX}% 
Cumprimento dos Deve-
res Funcionais de seus 
Membros 

Julgameflto de Causas e 
20GP Gestão Administrativa na 61.100,47 0,01% 61 .100,47 0,01% 100,00% 

Justiça Eleitoral 

TOTAl 1.089.530.450,02 1.055.18:2.600,02 96,85% 

Fontes. SIAFI 2013. lOA 2013. Boletim Estatlstico do STJ e Relal6rio de Ge:stao 2013. 

IlETA 
FIsICA 

PllEVlSTA 

0Ip0: 11000 
UO 11101 

IIET A FIsICA 
EXECUTADA 

40. Por meio do acompanhamen(o da execução orçamentária realizado peta Coordenadoria de 
Auditoria, constatou-se que foram empenhados 96,85% da dotação disponivel (dotação consignada pela 
LOA, acrescida das suplementações e destaques recebidos, deduzida dos cancelamentos, valores contin
genciados e destaques concedidos), dos quais 89,96% foram liquidados e 6,89%, inscritos em Restos a 
Pagar Não Processados. 
41. Em comparação a 201 2, verificam-se pequenas reduções no montante liquidado (de um 
ponto percentual) e no total de crédito disponivel (0,7 ponto percentual). Observa-se, ainda, um acréscimo 
de cerca de 1,7 pontos percentuais nos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados, confonme 
demonstrado no Gráfico 2, a seguir. De fonma geral, a execução orçamentária manteve-se no mesmo pa-
tamar do exercieio anterior. Ressalte-se que a avaliação da inscrição de empenhos em Restos a Pagar ~ 
Não Processados será efetuada no tópico 11 .4 - Avaliação Quanto à Confonmidade da Inscrição de Restos . 

a Pagar Nãc Processados. , . ~ 1~ 
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42. Além da performance geral, importa avaliar a execuçao individual das ações orçamentá
rias. Pode-se notar que a maioria das ações apresentou indices de execução orçamentária acima de 80%; 
entre as que não atingiram esse percentual estão incluidas ações relativas a destaques recebidos. 
43. As açães 14PU e 14PV relativas á construção do Bloco G e Anexo de Apoio 11 do prédio do 
STJ não foram executadas em 2013. No que tange à construçao do Bloco G, o assunto já foi mencionado 
no tópico 11.1 desle relat6Mo, durante a análise dos contingenciamentos. Quanto ao Bloco Anexo de Apoio 
11, segundo o Relatório de Gestão, o projeto nao teve inicio em razao de nao terem sido concluidos os pro
cedimentos necessários á contratação dos projetos complementares (instalaçães e estrutura) necessários 
para a elaboraçao do projeto bàsico para a implementação da obra. 
44. As ações Auxifio Transporte aos Se/vidores e Comunicação e Divulgação Institucional 
apresentaram indices de execução de 55,72% e 69,94%, respectivamente. No caso de ações associadas 
ao pagamento de benefícios, as metas orçamentárias e físicas são estimativas e sofrem influências de 
fatores extemos que não podem ser controlados pelo órgão. Quanto à ação de divulgaçao institucional, 
requer atenção o fato de que a meta fisica foi superada com o uso de cerca de 70% dos recursos alocados 
a atividade. 
45. No entanto, o caso considerado mais relevante é o da ação Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados, cujo indice de execução orçamentária foi de 48,01 %. Registre-se que foi criada, em cum
primento ao disposto na Resolução CNJ n. 159, de 12111112, a UG 050002 - Enfam com o objetivo de dotar 
a Escola Nacional de Formação e Aperleiçoamento de Magistrados de autonomia orçamentária e adminis
trativa. Em 2012, a execução orçamentária da ação também permaneceu próxima aos 50%. O Relatório de 
Gestão não menciona possíveis justificativas para essa performance. 
46. O desempenho físico das ações será analisado mais detalhadamente no tópico 11.3 - Ava- ') 
liação do Resultado dos Indicadores das Ações Orçamentárias. @y .~ 
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47. A despesa materialmente mais significativa, responsável por 71 ,62% do total da despesa 
executada, é a relacionada ao GND 1 - Pessoal e Encargos Sociais. As ações relativas ao pagamento de 
pessoal ativo e inativo e à contribuição previdenciária patronal possuem seus recursos alocados exclusi
vamente nesse GND. Excetuando-se as ações relacionadas a essa despesa, a açáo Apreciação e Julga
mento de Causas, na qual estão inclusas as despesas com a manutençáo geral do ST J, possui maior re
presentatividade orçamentária (15,22% do total executado). 
48. No Quadro 5, 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 2013. Pode-se verificar que, ao longo do periodo, o percentual de 
execução vem se mantendo próximo á totalidade. 

Quadro 5 - Comparativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

Tri6nlo 2011- 2013 

Exen::iclo DotaçIo 
Pessoal, En· OutmOasposao Investimentos To1ol 

ClrgOS Sociais Correntes 

AUTORIZADA (A) 737 ,657.621 ,27 206.264.609,00 29.802.678,48 973.724.908,75 

2011 EXECUTADA 18\ 737 .653.950,77 195.100.000,12 29.371 .456,62 962,125.407,51 

TAXA DE EXECUÇÃO ('IIIAI 100,00% 904 ,59% 98,55% 98,81% 

AUTORIZADA (A) 735,586.328,00 272.254.369,01 23.095.224,00 1.030.935.921 ,01 

2012 EXECUTADA IBI 730.340.884,71 246.761,128,22 13.690.669,32 990.798.682,25 

TAXAOEE~CUCÁOIBII~1 99,"" 90,64% 59,28% 96,"% 

AUTORIZADA (A) 760.430.030,00 282.223.836,02 46,876.584,00 1.089.530,450,02 

2013 EXECUTADA (8) 755.750.674,56 258.962.783,20 40.469.142,26 1.055.182.600,02 

TAXA OEE~CUÇÃO('IIIAI 99,38% 91,76% 86,33% 96,85% 

Fontes: Relatório de Auditoria de Gestao 2012 e SIAFI2013. 

49. Ao analisar-se o quadro comparativo, constata-se que nos últimos três anos a despesa 
executada total vem aumentando quase exponencialmente. Entre 2011 e 2012, ocorreu um aumento de 
cerca de R$ 30.000.000,00. Entre 2012 e 2013, esse aumento foi de R$ 60.000.000,00. Em 2013, a maior 
parte do acréscimo, em tomo de 40%, decorreu do aumento da execução do grupo Investimentos. Na rea
lidade, esse resultado é reflexo do esforço da Administração em implantar os projetos que integram o Plano 
Estratégico de TI- PET12011-2014 e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTI 
2013 do órgão. Em 2013, como mencionado no item 2.2.3.1 do Relatório de Gestão, os investimentos fo
ram concentrados na ampliação, modemização e aprimoramento da infraestrutura de rede do ST J. 
50. Quanto á despesa com pessoal ativo, inativos e pensionistas e contribuiçáo patronal, o 
aumento decorreu, sobretudo, da implantação da l' parcela do aumento autorizado pela lei n_ 
12.77412012. No caso dessa despesa, considerando que o GND 1 engloba valores que, na realidade, náo 
se relacionam com a despesa do órgão, quais sejam precatórios e requisições de pequeno valor, com o 
objetivo de melhor compreender o comportamento da despesa, foi elaborado o Quadro 6, a seguir. 
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Quadro 6 - Execução da Despesa com Pessoal e Encargos - Triênio 2011 - 2013. 

Exen:fclos Total 

Fontes: Relal6rios de Gestao Fiscal do 3" Ouadrimestre dos ano:s de 2011 , 2012 e 201 3. 
Nota: A despesa exeo.rtada inclui os Resi:::ls a Pagar N~ Processados Insaitos e Mo inclui os valores relativos a PreallDrios 
e RequisiçOes de Pequeno Valor. 

11.3. Avaliação do Resultado dos Indicadores das Ações Orçamentárias 

0r;I0: " 000 
UO: " Ial 

51 . A avaliação da execução das metas fisicas baseou-se na verificação do seu cumprimento 
e na razoabilidade do seu planejamento, mediante a comparação entre as metas previstas e as realizadas. 
52. No que tange à taxa de processos julgacos, indicador previsto para a ação Apreciação e 
Julgamento de Causas, o Indica estimado para o exercicio foi superaco em 4,65%. O desempenho judican
te do órgão, com o qual se relaciona diretamente a meta fisica da ação, será melhor explorado no item 11.5 
- Análise do Desempenho da Atividace Judicante. 
53. Com relação á execução das metas físicas previstas para as ações orçamentárias, a maior 
parte delas atingiu a meta planejada, com exceção das ações 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Depen
dentes dos Servidores, 20G2 - Formação e Aperfeiçoamentos dos Magistradoss, 14PV - Construção do 
Bloco Anexo de Apoio 11 e 14PU - Construção do Bloco G da Sede do STJ. 
54. Destacaram-se as ações Comunicação e Divulgação Inslftucional, com resultaco 60,37% 
superior à meta fisica planejada. e Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicio
nalll - e.Jus, que implantou 6,77% a mais de projetos que o previsto. 
55. As ações relacionadas às obras não foram executadas. As considerações da equipe de 
controle quanto ao assunta já foram apresentadas quando da análise de sua execução orçamentária. 
56. Quanto à ação Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, houve novamente discre
pância entre a meta estabelecida e sua execução (7.500/3.982), comportamento também registraco nos 
exercieios de 2011 e 2012. No Relatório de Gestão de 2013, não foram identificadas justificativas para a 
baixa realização da meta prevista. Assim, permanece a recomendação conUda no Relatório de Auditoria de 
Gestão 2011 , reiterada no documento de 2012, quanto à necessidade de revisão da metodologia acotada 
para a determinação da meta fisica. 
57. De acordo com informação no Relatóno de Gestão 2013, item 2.2.3.1, venfica-se que para 
a ação 2004 - Assffência Médica e Odontológica aos Servidores e seus Dependentes a meta inicialmente 
prevista era de 33.598 pessoas beneficiacas. Segundo o quadro constante do RG. essa meta tena sido 
reprogramaca para 11.435 beneficiános. Contudo, em pesquisa ao Cacastro de Ações do Sistema Integra
do de Planejamento e Orçamento do Governo Federal - SIOP, constatou-se que permanece registrada 
como meta prevista para a ação 33.598 beneficiános. Esclareça-se que a meta prevista pelo ST J foi ampli
ada durante a tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual em virtude de aprovação de emenda ao 
orçamento no valor de R$ 50.000.000,00. Na rea lidade, o aumento de recursos não devena ter sido relaei-
onado ao aumento do número de beneficiários. A suplementação dos recursos objetivou complementar a . () 
dotação consignada à ação que não era suficiente para fazer frente à despesa com assistência médica do \JC/ 

~ ~. 20~ 
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corpo luncional do ST J e de seus dependenles. Essa ação, conforme pode ser verificado nos Processos de 
Conlas anleriores, sofre sempre suplemenlações duranle o exerelcio, o que não ocorreu em 2013, jusla
mente em razão do acréscimo obtido. 

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

58. O valor lolal de Reslos a Pagar Não Processados, inscrilos para execução em 2014, foi de 
R$ 83.239.551,78. Desse monlanle, R$ 506.271 ,13 referem-se à reinscrição de Restos a Pagar Não Pro
cessados inscritos em 2008; R$ 308.258,65, à reinscrição de Reslos a Pagar Não Processados inscrilos 
em 2010; R$ 1.338.128,84, à reinscrição de Reslos a Pagar Não Processados inscrilos em 2011 e R$ 
6.086.554,89, à reinscrição de Restos a Pagar Não Processados inscntos em 2012. Dessa forma, deduzi
das as reinscrições, o monlanle inscrilo em 2013 foi de R$ 75.000.338,27. 
59. De forma geral, os valores inscnlos eslão de acordo com o disposlo nos incisos I e 11 do 
art. 35 do Decrelo n. 93.872186. No enlanlo, observam-se, ainda, inscrições de empenhos com saldos irri
sórios, inscrições indevidas, conforme a Macrofunção SIAFI 020317, de despesas com diárias e ajuda de 
custo e inscrições de empenhos ordinários com saldos residuais. Trata-se de inconsistências recorrentes, 
já informadas á Administração em exercícios anteriores. 
60. O quadro a seguir apresenta a composição dos valores inscritos em Reslos a Pagar Não-
Processados, por grupo de despesa. 

Quadro 7 - Composição das Inscrições em Restos a Pagar Não Processados 

Triênio 2011- 2013 

Exlftlclo Total Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4 
Financeiro Inlcrito Despesas de Pessoal Des ...... Correntes Del ...... de CaDi1a1 (A) 

Valor (B) Valor (e) lO) ; 
Valor (E) 

(F) ; 
Vai ... (G) (H); (GV(B) le~18) IEVIB) 

2011 96.286.993.30 23.762.444,25 24,68% 46.158.998,81 47,94% 26.365.550,24 27,38% 

2012 52.761 .608,15 15.434.589.24 29,25% 31 .413.175,77 59,54% 5.913.843,14 11 ,21% 

2013 75.000.338,27 3.670.169,94 4,90% 34.756.319,22 46,34% 36.573.849,11 48,76% 

61 . Observa-se que, no exercicio de 2013, a inscnção em Reslos a Pagar Não Processados 
leve um acréscimo de 42,15% em relação ao valor inscrilo em 2012. Esse resullado foi consequência dire
la do aumento da inscrição de despesas de capital. Tal fato se deve à realização, no final do exercicio, de 
contratações para a aquisição de equipamenlos de informática e de comunicação, cujas despesas deverão 
ser liquidadas no decorrer do exercicio de 2014. Esses gaslos represenlaram 58,29% do lolal inscrito de 
2013. De qualquer forma, a relação enlre os montanles da inscrição em Restos a Pagar Não Processados 
e da dotação aulorizada foi de 6,89% (Quadro 8), o que é compalivel com os indices apurados nos anos 
anteriores. 
62. Quanto ás despesas correntes, a inscnção mais representativa foi a de R$ 8.758.645,35, Cl 
relativa a empenhos para pagamento de serviços médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Esse t...G 
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tipo de despesa representou 11,68% do total inscrito. O restante refere-se às despesas contratuais, cujas 
faturas relativas ao mês de dezembro serão apresentadas para pagamento no exercicio de 2014. 
63. A execução dos Restos a Pagar no exercicio de 2013 encontra-se apresentada no Quadro 
A.4.3 do Relatório de Gestão 2013. Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados em 2012 
para execução em 2013, 10,27% foi cancelado, 77 ,63% foi pago e 12,10% restou a pagar. 
64. O demonstrativo a seguir apresenta a evolução da execução orçamentária do último triê
nio, destacando a realização da despesa, a inscrição de Restos 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 va lor contingenciado ao final do exercício e o crédito extra
ordinàrio bloqueado. 

exercício 
Financeiro 

(A) 

, ' Indusoo 

Quadro 8 - Comparativo da Execução Orçamentária 

Dotação 

Autorizada 

(B) 

Triênio 2011·2013 

Despesa Uquidada' 
Restos a Pagar 

Valor (C) 

Créd~os Não 

I 

Valor (G) 

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

Quadro 9 - Execução Acumulada de Restos a Pagar Não Processados - Posição em 31/12/2013 

Exerclcio Valor Inscrito 
(A) de Inscrição 

~I--

; 
"Indui o valor de de Reslos 

Valor Cancelado (By(A) 

Nao 

66. A execução dos Reslos a Pagar Não Processados inscritos em 2012 deve atingir algo em 
tomo de 80%. O melhor resu ltado do quinquênio foi o obtido em 2009, quando 84% dos valores inscritos 
foram executados. Os índices de execução relativos aos exercícios de 2010 e 2011 refletem as fragil idades 
dos procedimentos efetuados no encerramento do exercicio, que acabaram por perrritir a inscrição de em- 0 
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penhas que não seriam liqu idados. A lriagem que deveria ocorrer antes do encerramento foi efetivamente 
realizada no exercício seguinte, o que gerou os cancelamentos apresentados. 
67. Importa ressaltar que, em 2014, ocorreu o pagamenlo de R$ 1.337.466,25 do montante 
reinscrito de 20" . Em relação a 2012, os valores mais expressivos reinscritos são de R$ 1.805.288,45 e 
R$ 3.260.067,06, referentes aos empenhos 2012NEOO799 e 2012NE001321 , para atendimento das despe
sas com precatórios e encargos financeiros da União - Sentenças Judiciais, respectivamente. Essas des
pesas representam 79,35% do valor reinscrito daquele exercício. 

11.5. Análise do Desempenho da Atividade Judicante 

68. O Superior Tribunal de Justiça, norteado por sua missão constitucional , vem concentrando 
esforços na modemização de seu processo produtivo, buscando dar agilidade à prestação jurisdicional por 
meio da adoção de inovações tecnológ icas, aperfeiçoamento dos processos de trabalho e investimento na 
capacitação da força de trabalho. 
69. No momento em que o Poder Judiciário brasileiro começa a adotar a tecnologia como fer
ramenta para o aprimoramento da prestação jurisdicional, o Superior Tribunal de Justiça desponta como 
uma das principais referências no assunto. O órgão foi o primeiro tribunal a implantar a digitalização dos 
processos e tem papel fundamental na disseminação dessa tecnologia, seja por meio de sua jurisprudência 
sobre a legislação aplicável, seja como modelo de implanlação do processo eletrônico. 
70. Em seu primeiro ano na presidência, o ministro Felix Fischer manteve a informatização 
como um dos principais objetivos de sua gestão e adotou medidas importantes para sua consolidação, 
como a obrigatoriedade do peticionamento eletrônico e a implementação do Modelo Nacional de Interope
rabilidade (MNI) - instituido pela Resolução Conjunta CNJ n. 3, de 16 de abril de 2013. 
71. A seguir, encontram-se listadas algumas das ações empreendidas, consideradas relevan-
tes para o atingimento dos objetivos estratégicos do Tribunal. 

a) Criação do NURER: Diante da necessidade de uniformização do procedimento de geren
ciamento dos processos submetidos aos ritos de repercussão geral e dos recursos repetiti
vos, o CNJ, por meio de sua Resolução n. 16012012, determinou a criação, como unidade 
permanente, dos Núcleos de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos (NURER) nos tri
bunais. Inicialmente vinculado ao Núcleo de Procedimentos Especiais da Presidência 
(NUPRE), o NURER foi instituido no STJ por meio da Resolução STJ n. 212013. Atualmen
te, conforme estabelecido na Resolução STJ n. 1112013, o NURER-STJ está direlamente 
vinculado ao Gabinete da Presidência e entre suas atribuições destaca-se o gerenciamen
to da sistemática dos Recursos Repetitivos, conforme orientaçâes do Art. 543-C do Código 
de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, o Núcleo busca garantir uma infraestrutura apro
priada às atividades administrativas e judiciais, aprimorando a comunicação intema e insti
tucional. 

b) Classificação Processual Avançada: A revisão da metodologia de classificação proces
sual, ante a nova realidade imposta pelos recursos repetitivos, foi imprescindível para a 
produção dos efeitos da Lei n. 11 .67212008. A antiga fórmula de identificação, baseada 
tão-somente na matéria de fundo, com definição apenas das áreas de especialização es
tabelecidas em razão da matéria de direito , não mais se mostrou suficiente. Surgiu então a 
demanda de classificação das teses submetidas ao rito do art. 543-C do CPC a partir da 
Tabela Unificada de Assunlos Processuais do Poder Judiciário - TUA. Verificou-se que a 
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TUA, embora bem eSlrulurada, para alingir os objelivos proposlos nos Projelos "Recursos 
Repelilivos" e "Resumo Indicalivo do Thesaurus", devena ser mais bem delalhada para 
permilir a classificação das leses - informação pnmordial ao gerenciamenlo dos repetiti
vos. O Subprojelo "Classificação Avançada", que encampou o Projelo "Resumo Indicativo 
do Thesaurus", passou a figurar como um dos produlos do Projelo "Recursos Repetilivos", 
mencionado nas contas anteriores. Dentre as várias vantagens advindas da implantação, 
podemos cilar a melhona do procedimenlo de agrupamenlo de processos nos Gabineles 
dos Minislros. Assim, a Portana STJ n. 402, de 5/10/2012, publicada em 8/10/2012, insli
luiu comissão de servidores para realizar esludo e complemenlação da Tabela Unificada 
de Assunlos Processuais do Poder Judiciano - TUA. Enlrelanlo, regislre-se que essa pro
posla sofreu alterações de escopo por conla de dificuldades operacionais ainda não passi
veis de solução. O formato alualmente realizado pela Secretana Judiciána (claSSificação 
por pedidos) foi implanlado em 3/612013. 

c) Projeto Recursos Repetitivos: Em 2013, servidores foram capacitados em interpretação 
de textos, leitura dinâmica, estudo da TUA detalhada e classificação de recursos por teses. 
O projeto avançou com a disponibilização, em novembro de 2013, no Portal 5TJ, de pági
na provisória contemplando listas de teses mantidas manualmente pelo NURER, sob a ori
tentação do CNJ. Esse produto favoreceu o apnmoramento do instituto dos recursos repe
titivos. Embora ainda não desenvolvida a página web definitiva, tais listas são de suma im
portância para o avanço na gestão desse tipo de recurso. Atualmente, a TUAlCNJ (com os 
acréscimos sugeridos pelo NURER) ultrapassa a faixa de 14.415 assuntos listados, ou se
ja, cerca de 12.300 a mais que a tabela onginal (sem repetição de assuntos). Até o final de 
2012 eram 7.000. 

d) F6rum Virtual dos Recursos Repetitivos: Lançado em novembro de 2013, tem como ob
jetivo sedimentar e padronizar os processos de Irabalho, eslabelecendo um canal de co
municação enlre os represenlanles das unidades aluanles na alividade judicanle do 5T J, 
os tribunais e os magistrados. A ferramenta, de cunho institucional, vem proporcionando, a 
um só lempo, a agilidade na Iroca de informações, conhecimenlos e ajuda múlua, inerenle 
às redes informais de comunicação, e a oficialidade requenda à area de aluação, sem, no 
enlanlo, incorrer em dificuldades burocralicas. Desde sua cnação, o fórum já compulou 
194 mensagens que auxiliaram, de alguma forma, as unidades envolvidas em questões re
lacionadas aos Recursos Repetitivos. Participam representantes de gabinetes de ministros, 
das secrelarias ligadas à área fim (Secrelanas Judiciána e dos Órgãos Julgadores), da 
lecnologia da informação e do NURER, esle como moderador e gerenle. Exlemamenle, há 
represenlanles dos NURER's dos demais lribunais, Enfam e alguns juizes. A ferramenla 
lambém possibilila oulras facilidades, como a real ização de pesquisas de opinião e a cna
ção de ambientes restritos entre as categorias de usuários, o que otimiza a interação sobre 
assunlos específicos. 

e) Tabela Unificada de Movimentação Processual (TUM): Criada pelo Conselho Nacional 
de Justiça para padronizar classes, termos e assuntos processuais em todo o Poder Judi-
ciário, é o resultado da padronização dessas informações, o que facilila o acompanhamen-
lo do processo pelas partes, advogados e magislrados. Seu objelivo é melhorar a adminis-
traça0 da Justiça e agilizar a prestação jurisdicional, possibilitando a geração de dados es
tatísticos mais precisos e uma melhor compreensão da informação processual. É um im- () 
portanle meio de democralização da linguagem, uma vez que o usuano poderá compreen- \.p 
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der, de forma simples, o andamento de seu processo em qualquer grau de jurisdição. To
dos os processos ajuizados no Superior Tribunal de Justiça estão sendo cadastrados, an
tes da distribuição, já em conformidade com a TUM. O trabalho de unificação da tabela no 
ãmbito do ST J começou em abril do ano passado, já na gestão do atual presidente. Primei
ramente, as fases do ST J foram ajustadas às tabelas do CNJ por uma comissão composta 
pelos assessores de todas as coordenadorias dos órgãos julgadores e por representantes 
do gabinete da Secretaria Judiciária. Em seguida, foi realizada minuciosa análise do im
pacto desses ajustes nos módulos do Sistema Integrado da Atividade Judiciária. A análise 
resultou na alteração de 24 módulos do sistema, que foram testados, homologados e efeti
vados no decorrer do ano. Hoje, a conversão desses elementos para a mesma forma utili
zada pelo CNJ é feita automaticamente. Em breve a tabela estará implantada em todos os 
tribunais do Pais, unificando as informações sobre a movimentação de milh6es de proces
sos. 

~ Relatório de Conformidade: Fomecerá um panorama do trâmite do processo judicial, 
contendo informações para auxiliar a gestão do tempo de cada tipo de pendência, confor
me os prazos processuais vigentes ou, não os havendo, as sugestões para regulamentá
los de forma tempestiva. A homologação e a implantação da Tabela Unificada de Movi
mentos (TUM) estão vinculadas a esse projeto. 

g) Peticionamento Eletrônico: Desde outubro de 2012, as petiç6es em conflito de compe
tência, mandado de segurança, reclamação, sentença estrangeira, suspensão de liminar e 
de sentença e suspensão de segurança passaram a ser apresentadas, obrigatoriamente, 
de maneira digital. Esse requisito foi normatizado com a publicação da Resolução ST J n. 
14, de 28 de junho de 2013, tornando-o obrigatório no âmbito do STJ. Como resultado, 
73% das petições recepcionadas foram encaminhadas ao ST J por via eletrônica. A obriga
toriedade do peticionamento eletrônico sugiu da necessidade de reparar uma distorção cri
ada pela resistência dos usuários à nova tecnologia. Após a implementação de novas fer
ramentas e da digitalização dos autos fisicos, menos de 3% dos processos em tramitação 
no ST J ainda são em papel; na contramão, apenas 30% das petições eram apresentadas 
eletronicamente, sendo a maioria entregue pessoalmente, por fax ou pelos Correios (agos
to12010). As petições incidentais, que anteriormente levavam até 48 horas para disponibili
dade para processamento nos órgãos julgadores, hoje levam, em média, 20 minutos den
tro do horário de expediente. 

h) Banco de Teses da Coodenadoria de Análise de Matéria Repetitia - CEMAR: Projeto 
em andamento que tem por objetivo o aperfeiçoamento e racionalização dos processos de 
trabalho na Secretaria Judiciária - SJD por meio da adoção de ferramentas que facil item a 
identificação dos temas recursais. Atualmente, encontra-se no aguardo de soluções de de
senvolvimento de TI e, posteriormente, da reestruturação da SJD. 

i) MNI - Modelo Nacional de Interoperabilidade do Poder Judiciário e Órgãos da Admi
nistração da Justiça: Em atendimento à Resolução Conjunta CNJ n. 3, de 16 de abril de 
2013, que instituiu o MNI, o STJ vem trabalhando na busca da integração eletrônica de 
processos judiciais, informações processuais, comunicações e documentos. O projeto foi 
dividido em 5 fases denominadas 'Operações', que estão sendo implementadas uma a 
uma com o objetivo de propriciar plena interoperabilidade entre os sistemas do Poder Judi- [) I 
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ciário, do Ministério Público e das demais instituições e órgãos que compõe o Sistema de 
Justiça. O projeto está previsto para ser concluido em janeiro de 20t5. 

j) Central de Atendimento: Na busca do aprimoramento dos serviços oferecidos aos seus 
principais clientes (advogados e partes), o Tribunal criou a Central de Atendimento, que 
disponibiliza os serviços de forma concentrada, em um só local, o que permite o atendi
mento de forma ampla, rápida e efetiva. São realizados, em média, 400 atendimentos por 
dia. As atividades de recebimento e processamento de petições iniciais e incidentais, ante
riormente vinculadas a diversas unidades organizacionais, situadas em diferentes edifícios, 
passaram a ser realizadas em um mesmo espaço e subordinadas a uma única unidade 
administrativa, o que proporciona maior conforto, agilidade e melhor atendimento para o 
usuário externo. A Central recebe, em média, 2.200 petições incidentais e 200 petições ini
ciais por dia. Além desses atendimentos, a unidade também disponibiliza conteúdos infor
mativos por meio do sítio eletrônico do ST J, como, por exemplo, o "Perguntas Frequentes", 
com informações e orientaçães sobre o funcionamento do Tribunal, pagarnento de custas, 
peticionamento, certidões, dentre outros temas, com parte de seu conteúdo disponivel, 
também, em inglês; e o "Guia de Orientação ao Cidadão - Conhecendo o ST J', livro ele
trônico que traz informações sobre o ST J, sua missão, composição e orientação quanto 
aos trâmites do processo no Tribunal. Além disso, encontra-se disponivel no sITe do STJ o 
link "Espaço do Advogado', destinado aos profissionais atuantes na Casa, onde estão reu
nidas informações quanto aos serviços mais procurados pelos advogados. 

k) Recursos Protelatórios: A ampla defesa é um principio assegurado na Constituição de 
1988. O artigo 5', inciso LV, da Constituição Federal diz que "aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes'. Contudo, o que é um direito tor
na-se abuso de direito quando advogados violam os deveres de lealdade processual e 
comportamento ético no processo, é a chamada litigância de ma-fé. As partes no processo 
agem de forma maldosa, seja com dolo ou culpa, utilizando procedimentos escusos para 
vencer ou ainda, sabendo ser impossivel vencer, para prolongar o andamento do feito, 
produzindo, nessa última situação, os chamados recursos protelatórios. No ST J, os minis
tros tem demonstrado cada vez menos tolerância com essa pratica. Um dos objetivos es
tratégicos do Tribunal é a redução tanto do acervo quanto da duração do trâmite dos pro
cessos, e a tentativa de meramente procrastinar o desfecho judicial, além de não encontrar 
abrigo na jurisprudência, é vista como antiprofissionalismo. O Código de Processo Civil 
(CPC) prevê a aplicação de multas nesses casos. Entretanto, novas frentes têm sido bus
cadas para coibir tais situaçães. Nesse sentido, o ST J vem ganhando fortes aliados na luta 
pela celeridade da prestação jurisdicional. Instituiçães de peso, como a Caixa Econômica 
Federal e o Banco do Brasil, primeiras instituições financeiras a adotarem a política de de
sistência de recursos, a Advocacia Geral da União (AGU), o Instituto Nacional de Seguri
dade Social (INSS). Itaú-Unibanco, Santander e o Sradesco já aderiram á polltica de redu
ção de litígios e deixaram de recorrer em causas com entend imento já pacificado pelo Tri
bunal da Cidadania. 

72. Quanto á atuação do órgão com vistas ao aprofundamento das relações com outros pai-
ses, podem ser citadas as ações desta Corte direcionadas ao intercâmbio de conhecimentos e experiên-
cias sobre temas vinculados à ccoperação juridica intemacional, ao aceSSo à justiça, à melhoria da admi
nistração, organização e funcionamento dos tribunais, à integração regional , à ética, entre outros. Durante ~ 
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a Conferência dos Presidentes do Judiciário dos Estados Unidos, Porto Rico e Territórios: Acesso á Justi
ça, realizada em Porto Rico, debateram-se temas relevantes para a administração da justiça, de suas re
gras e métodos, bem como a análise da organização e funcionamento dos tribunais e dos sistemas judici
ais no âmbito das Américas. Na Jomada de Apresentação do Tratado de Direito Judicial, realizada na Ar
gentina, foi apresentado o primeiro Tratado de Direito Judicial da América Latina e esboçou-se uma nova 
disciplina do Direito, que tem por objeto de estudo o Poder Judiciário e matérias correlatas. 
73. O Tribunal tratou, em especial, da temática do meio ambiente, tendo enviado representan
tes ao Congresso Intemacional de Altas Jurisdições Administrativas: o Juiz Administrativo e o Meio Ambi
ente, realizado na Colômbia, que teve por objetivo discutir temas como a biodiversidade, a água, a conta
minação atmosférica, os resíduos e o trabalho dos juízes e seu impacto por meio das deciões judiciais, 
74. O ST J também esteve presente, por meio de seus representantes, em outros eventos, dos 
quais se destacam: a I Cúpula Judicial da CELAC-EU (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Cari
benhos e a União Eu ropeia) , o Seminário Inlemacional sobre Integração Regional, a VIII Reunião Ordin.ria 
da Comissão lberoamericana de Ética e a Segunda Rodada dos Grupos de Trabalho para a XVII Cúpula 
Judiciallberoamericana. 
75. Além de participações em eventos de importância mundial, os magistrados desta Corte 
preocupam-se em apresentar sua conlribuição para a melhoria do arcabouço legislativo do Pais. Através 
da publicação da Portaria STJ n. 395, de 2 de outubro de 2012, foi instiluido grupo de trabalho com a finali
dade de elaborar projeto de lei dispondo sobre a criação da Turma Nacional de Uniformização de Jurispru
dência dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal. Os trabalhos do grupo foram ccncluidos 
em 2013 e, atualmente, o projeto de lei está em tramitação no Legislativo. Há, também, em análise pelo 
Legislativo, PEC que dispõe sobre a adoção de requiSITO de admissibilidade ao recurso especial, no sentido 
de se passar a considerar, nessa ação, a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista 
econõmico, político, social ou juridico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
76. Tais propostas têm como objetivo, respectivamente, garantir a uniformidade da interpreta
ção com a orientação adotada pelo Tribunal e "fi ltrar" a entrada de questões de cunho coniqueiro elou já 
repetidamente analisadas, permitindo o direcionamendo dos esforços do ST J as muitas e importanles 
questões de direito federal, refletindo-se em uma atuação mais célere e eficiente. 
77. Este órgão de controle entende que o resultado da atuação do ST J durante o exercício de 
2013 pode ser percebido de duas formas: diretamente, por meio do conteúdo de seus julgados, que influ
enciam sobremaneira a sociedade brasileira, ou indiretamente, por meio da mensuração desses julgados 
apresentada em relatórios estatiticos. O STJ, criado em outubro de 1988 e instalado em abril de 1989, 
completa 25 anos em 2014. Desde sua inslalação, ja foram realizados 4,5 milhões de julgamentos sobre 
variados temas, tais como questões de família, direito do consumidor, meio ambiente, saúde, previdência, 
entre outros. As decisões emanadas norteiam os rumos do direito infraconstitucional. 
78. Apresentam-se, a seguir, alguns exemplos dessa atuação. 

a) Aposentadoria: 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou, em julgamento de re
curso repetitivo , que o aposentado tem o direito de renunciar ao benefício para requerer 
nova aposentadoria em condição mais vantajosa e que, para isso, ele não precisa devolver 
o dinheiro que recebeu da Previdência, uma vez que os benefícios previdenciários são di
reitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetlveis de desistência pelos seus titulares, 
dispensando-se a devolução dos valores recebidos. 
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o ST J ampliou o conceito de entidade familiar para proteção de bem de familia. A Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou possivel que a impenhorabilidade do 
bem de familia atinja simultaneamente dois imóveis do devedor - aquele onde ele mora 
com sua esposa e outro no qual vivem as filhas, nascidas de relação extraconjugal. O intui
to da norma não é proteger o devedor contra suas dívidas, tomando seus bens impenhorá
veis, mas garantir a proteçao da entidade familiar no seu conceito mais amplo, à luz das al
terações sociais que atingiram o direito de família. 

Escritura pública de sociedade de fato não impede reconhecimento de união estável ho
moafetiva. Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a ação de reconheci
mento de união estável homoafetiva, ajuizada após a formalização de escritura pública de 
sociedade de fato, é dotada de interesse de agir. No caso julgado, o objetivo da ação era 
ter a união estavel declarada para fins de concessao de visto definitivo de permanência de 
estrangeiro no Pais. Em fevereiro de 2010, um dos autores da ação veio para o Brasil com 
visto temporário de trabalho e passou a residir e manter união afetiva de maneira ininter
rupta e pública com o companheiro brasileiro. O casal formatizou escritura pública de de
claração de sociedade de fato para efeitos patrimoniais, na qual adotaram o regime de se
paração total de bens. Em outubro de 2011 , o casal ajuizou ação declaratória de união es
tável homoafetiva, com o intuito de que fosse reconhecida judicialmente a existência da en
tidade familiar. 

O c6njuge sobrevivente que era casado sob o regime da comunhão parcial de bens não 
concorre com os descendentes na partilha de bens particulares do falecido, mas, além de 
ter direito à meaçao, nao pode ser excluído da sucessao dos bens comuns, em concorrên
cia com os demais herdeiros. O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça. 

Dúvida não autoriza anulação de registro de filho que foi reconhecido voluntariamente. É 
impossivel declarar a nulidade do registro de nascimento, após o reconhecimento voluntá
rio da paternidade, sob a simples alegação de dúvidas com relação ao vinculo biológico 
com o registrado, sem que existam provas robustas de erro ou falsidade do ato juridico, 
segundo o entendimento unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 

C) Direito do Consumidor: 

Em decisão unânime, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento 
a recurso especial interposto pela Fiat Automóveis S/A. A empresa foi condenada a pagar 
indenização a um cliente envolvido em acidente de trãnsito, mesmo sem a realização de 
pericia, por aplicação da teoria da verossimilhança preponderante. O veiculo, modelo Uno, 
de fabricação da empresa, capotou após a quebra da roda dianteira esquerda. O cliente, 
então, recorreu á Justiça para que a Fiat fosse responsabilizada pelo sinistro e pelos preju
ízos decorrentes. 

O 6nus da baixa da indicação do nome do consumidor de cadastro de proteção ao crédito r::J 
é do credor, e não do devedor. Essa é conclusão da Quarta Turma do Superior Tribunal de U'/ 
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Justiça. O relator do recurso afirmou que a tese foi adotada em virtude do disposto no arti
go 43, § 3', e no artigo 73, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Este último 
dispositivo caracteriza como crime a falta de correção imediata dos registros de dados e de 
informações inexatas a respeito dos consumidores. 

d) Patrimônio: 

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os valores recebidos por um 
dos cônjuges a titulo de indenização trabalhista, após a dissolução do vinculo conjugal, re
lativos a direitos adquiridos durante a união, integram o património comum do casal a ser 
partilhado na separação. A interpretação tecida pela relatora e acompanhada pelos demais 
membros do colegiado foi de que a indenização trabalhista recebida por um dos cônjuges, 
mesmo após a dissolução do vinculo conjugal sob regime de comunhão universal de bens, 
integra o patrimônio comum do casal , pois se essas verbas tivessem sido pagas no devido 
tempo, o casal as teria utilizado para prover o sustento do lar. 

e) Saúde: 

Planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não o tipo de tra
tamento que será utilizado. Esse foi o entendimento aplicado pela Quarta Turma do Supe
rior Tribunal de Justiça em recurso especial interposto contra a Itauseg Saúde S/A, que 
não autorizou procedimento com técnica robótica em paciente com câncer. 

f) Danos morais: 

A viúva pode reclamar danos morais por cobrança de dívida inexislente em nome do fale
cido. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu ao cônjuge sobreviven
te o direito de pleitear indenização de danos morais pela cobrança de divida inexistente 
contra o nome do falecido, mesmo que o suposto fato gerador da divida tenha ocorrido a
pós a morte. 

g) Tarifas, Taxas e Impostos: 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso especial de 
uma empresa que impetrou mandado de segurança contra ato da prefeitura de São Paulo 
que fixou em 10% a aliquota do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) a ser 
recolhido. Para a empresa, com a edição da Lei Complementar 100199, todo e qualquer 
serviço sujeilo ao ISS somente poderia ser tributado à alíquota máxima de 5%. A seguran
ça foi denegada e a decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (T JSP). Para o 
ministro relator, "a Lei Complementar 100, de 1999, objetivou dar um tratamento especifico 
ao serviço acrescido à lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 406, de 1968, qual seja, item 
101 (pedágio). Nessa linha, a alíquota máxima nela prevista não é aplicável aos demais 
serviços." 

O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) deve ser calculado sobre o valor efe
tivo da venda do bem, mesmo que este seja maior do que o valor venal adotado como ba
se de cálculo para o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A decisão 
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é da Segunda Turma do SupeMor TMbunal de Justiça, que proveu recurso do municipio de 
São Paulo. 

11.5.1. Evolução dos Trâmites Processuais 

79. Para a veMficação do desempenho da atividade judicante, são obtidos indices dos trimiles 
processuais, cujos conceitos acham-se ordenados no quadro a seguir: 

Quadro 10 - Conceitos Relativos às Fases do Trâmite Processual 

TrtmHe Processual Conceito 

Processo protocolado e classificado, seja de rompetência originária 
Recebido e Classificado (ingressados diretamente na Corte), seja recursal (em grau de recurso de 

outros bibunais), conforme disposto no art. 105, incisos, da Constituiçao 
Federal. 

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

Julgado Feito que se acha com a sentença prolatada. 

Embargos Declaratórios e Agravo Classes rectJrsais encaminhadas diretamente ao ministro relator que 
redigiu o acórdão embargado ou que prolatou a decisoo impugnada, Regimental 
conforme disposições contidas nos arts. 73 e 75 do RISTJ. 

80. A performance do trâmite processual, no quinquênio 2009 - 2013, quanto aos quantitativos 
e à variação anual foi a seguinte: 

Quadro 11- Evolução dos Quantitativos de Processos por Fase do Trâmite Processual 
no Quinquênio 2009-2013 

Exen::leIoIIo- 2009 2010 2011 2012 2013 

T ..... v.riIçto - v_ v_ 
Pr: CIIIUI! QuantIdade Cuantidod. "".11 QuantIdade "" ... QuantIdade "" ... "" ... 

(AI (8) 1iBlA) (C) 1iCiB) lO) 1-(I>C) (E) 1-(E1D) .. (li)' (li)' (li)' (li)' 

~ - Recebidos 240.747 223.192 - 7,29% 304.224 36,31 % 262.567 -13,69% 299.820 14,19% 

B Distribuldo 292.103 228.981 · 21,61 % 290.901 27,04% 289.524 -0,47% 309.677 6,96% Registrados2 

lC.i - Julgados, 
xceto os 
gravos 254.955 248.625 -2,48% 248.237 -0.16% 287.293 15.73% 274.465 4 ,47% 
eglmentals e 
s Embargos 

Declaratórios 
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Exerck:i .. 2009 20' 0 

TrIm .. 
_ Ido Quantldldl 

v _ 

Prc mil IA) (S) Ao ... 
1~BI') 

.2 - Julgados, 
Relativos aos 

mbargos 73.763 8' .658 10,70% Ceclarat6rios e 
Agravos 
Regimentais 

.3 - Total d 
ulgados 328.7 18 330.283 0.48% 
C.1 +C.21 

p- Ac6rdios 
~ublicados 82.737 85.654 3,53% 

Fonte: Relat6nos Estatlsticos dos anos de 2009 a 2013. 
Nota.: 
1 Comparativo entre os exercidos atual e o anterior. 
21nduldos os processos destinados ao Ministro Presidente. 

GtIdo: 00001 

20" 20' 2 -- Vlrilçlo -- Vlrilçlo 

(C) Ao ... (D) Ao'" 
1~ClBI 1~1lIC1 

68.868 ·15,66% 84.325 22,44% 

317.105 ·3,99% 371 .618 17.19% 

79.993 ·6,61% 85.720 7,16% 

0ttI0: 11000 
UO 11101 

20' 3 
Vlrilçlo 

(E) Ao'" 
1-(ElDI 

80.378 -4,68% 

354.843 -4.51% 

61.525 -4,89% 

81 . Como se pode verificar no quadro anterior, em 2013, o quantitativo de processos recebidos 
voltou a aumentar. Em números absotutos, foram recebidos 37.253 processos a mais que no exercicio 
anterior. De fonna oposta, constatou·se a diminuição do número de processos julgados (C.1), que não 
conseguiu superar os recebimentos, como se pode verificar na relação julgados/recebidos apresentada no 
Quadro 12, adiante. 
82. Não obstante, a atividade de distribuição melhorou sua pelformance em 2013, revertendo 
o quadro noticiado nas Contas anteriores. No exercício de 2012, embora a distribuição lenha superado o 
quantitativo de processos recebidos, sofreu um pequeno decréscimo em relação a 2011 , pcr questões 
decorrentes de estoque de processos na atividade de digitalização. Segundo a Secretaria Judiciária, são 
recebidos em média 2.600 documentos pcr mês. Por meio do aprimoramento dos trabalhos de triagem e 
análise, o tempo médio de tramitação dos processos foi reduzido, tempo esse considerado desde o rece
bimento do processo no Tribunal até sua distnbuição e conclusão aos gabinetes dos ministros. Atualmente, 
98% dos feitos são distribuídos no prazo máximo de 72 horas, o que reflete o alto padrão de desempenho 
atingido pelas equipes de trabalho daquela Secretaria, demandado pela consolidação do processo eletrôni· 
co. 
83. Vale ressaltar que o alto padrão não está explicito somente nos quantitativos dos feitos 
distribuidos e na redução de prazos. Isso pcde ser também verificado pelo resultado do indicador tático 
"Confonnidade dos trâmites iniciais do processo judicial 2013", que relaciona as falhas e o total de feitos 
distribuídos, ou seja, é a expressão numénca da relação entre os eITOS identificados pelos clientes extemos 
(processos devolvidos para correção) e o número total de processos que tramitaram pela Secretana Judici
ária. O trabalho desenvolvido superou a meta, alcançando 98,65% de confonnidade, ou seja, um percentu
al de t ,35% de falhas, confonne relatado no Relatório de Desempenho da Secretaria Judiciána - 2013. O 
eSfonço daquela unidade técnica, em consonância com medidas adotadas em 20t2, noticiadas nas contas, 
como por exemplo, o aumento no número de horários diários para distribuições de processos, viabilizaram 
os resultados alcançados. 
84. A seguir, esses resu ltados são apresentados graficamente, sendo pcsslvel visualizar a 
eVOlução do quantitativo dos processos recebidos (exceto AgRg e EDct), dos distribuídos e dos julgados, 
no periodo de 2009 a 2013. Fica visível a superação dos distribuídos em relação aos recebidos, o que indi- J2; 

@Y ~ 3\ 
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ca a não formação de estoeues de processos a distribuir. Em contrapartida, verifica-se a inclinação negati
va da curva de processos julgados em 2013. 

; 
: • • , 
~ 

• ~ 
~ • ~ 
~ , 
a 

Gráfico 3 - Demonstrativo da Evolução do Quantitativo de Processos Recebidos, 
Distribuidos e Julgados - 2009 a 2013. 

Demonstrativo de Processos Recebidos, Olslribuidos e Julgados 

33).000 

310.000 
~2. ~""81O 

. 292.103 
20).000 

\ li m"J1",-, 28// __ ReGeboos 
274.46~ 

270.000 

254~ 248.621 V,.,.567 ...... OI5!r_wldos 

250.000 

\Im." 
243.237 ""-

-~ 23).000 
~223.192 

210.000 

""" 2010 'OI. 2<)" 2013 

Aoo 

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 12 - Relações enl re Processos Recebidos, Dislribuidos e Julgados · 
Anos 201 1 e 201 3 

Relação 2011 2012 2013 

Julgados"/Recebidos 81 ,60% 109,42% 91 ,54% 

Julgados"/Distribuidos 85,33% 99,23% 88,63% 

Distribuidos/Recebidos 95,62% 110,27% 103,29% 

Ac6rnãos Publica· 
116,15% 101 ,65% 101 ,43% dos/Julgados"" 

Recebidos menos Julgados" 55.987 processos -24.726 processos 25.355 processos 

Distribuidos menos Julgados" 42.664 processos 2.231 processos 35.212 processos 

Fonte: Relat6nos Eslaltsticos dos anos de 2011 a 2013 . 

• Julgados exduído EDd e AgRg . 

... Julgados relativos aos Edd e AgRg . 
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86. Esses dados demonstram que o ST J, embora não tenha conseguido repetir todos os resul-
tados positivos de 2012, obteve uma performance mediana em relação aos últimos 3 exercicios. 
87. O próximo gráfico apresenta a evolução do estoque de processos pendentes de julgamen-
to no período de 2009 a 2013. 

300.000 
275.000 
250.000 

11> 225.000 
o 
:: 200.000 
• g 175.000 

~ 150.000 

~ 125.000 
.a 100.000 
~ 75.000 
ã 50.000 

25.000 
O 

Gráfico 4 - Demonstrativo de Processos Pendentes de1' Julgamento 
(Acumulado 2009 a 2013) 

2009 

Demonstrativo de Processos Pendentes 

2010 2011 

Anos 
2012 2013 

Fonte: Relatórios Eslallsticos dos anos de 2009 a 2013. 

88. Observa-se que, mesmo com todos os esforços na busca da melhoria da prestação jurisdi
cional, seja por meio de aperteiçoamentos da legislação ou de adequações nos procedimentos, o estoque 
de processos penmanece crescendo desde 2011 . 
89. A média anual de processos julgados, por ministro do STJ , em 2013, foi de 10.752,81 pro
cessos. Em comparação com o resultado de 2012, observa-se queda da média. O Quadro 13 - Média de 
Julgados apresenta a evolução desse indicador. Registre-se que esse resultado sofre influência das va
câncias de cargos de ministros e da consequente convoção de desembargadores para desempenhar as 
atividades durante o periodo. No entanto, para manter a homogeneidade do indicador, a média de julgados 
é calculada considerando-se o número total de cargos de ministros (33), ignorando-se, portanto, as vacân
cias ocorridas. 



SuperiorTribu!I.lIl de JLII~ 
Secretaria di Controle Intemo 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 
(lei n. 8.443/1992, art. 9", lNITCU n. 63/2010, alterada pela INITCU n.72I2013,' DNlTCU n. 132/2013) 

Nom. di UG: SKl'lbr11 do Suplll1orT!'Ibynal di Jyrtiça 
Códlqo. du UG'I: 050001. OSOO02 

GnUo: 00001 

Quadro 13 - Média de Julgados - Anos 2009 a 2013 

M~DIA DE JULGADOS POR MINISTRO' 

2009 2010 2011 2012 2013 

9.961 ,15 10.008,57 9.609,24 11.261,15 10.752,81 

Fonte: Adaptado dos Relatórios Estatiticos STJ 2009 a 2013 . 
• Incluindo AgRg e Edcl. 

Orgia: 11000 
UO: \1\01 

90. Por fim, outro resultado a ser comentado é a razão entre os acórdãos publicados pelo Tri
bunal (81.525) e os quantitativos de processos julgados em sessão (81 .396). Conforme se observa no 
Quadro 12, essa relação vem se mantendo maior que um desde 2011 . Esse resultado também é expresso 
pelo indice alcançado na meta 4/2010 do CNJ, de 89,68%. A meta busca identificar o percentual de acór
dãos lavrados e publicados no prazo de 10 dias após as sessões de julgamento. 
91 . Registre-se que apenas os processos julgados em sessão geram acórdãos, sendo que as 
publicações referentes ás decisões monocráticas não entram nesse cômputo. Em virtude disso, não se 
pode comparar o total de acórdãos publicados com o total de julgados. 

Gráfico 5 - Evolução do Quantitativo de Acórdãos Publicados 

Evoluçjo do Qua ntltaltYode Ácórdlos P\lbllcados 

100.000 T",.....:--.-ii-~-----!!:iO--::::-r 130.00% 
95.000 12:5.00% 
" .000 
85.000 120.00% 
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r.n 70.000 • 110.00% -:. 
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: 60.000 
'C 55.000 
:;. 50.000 
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.; 40.000 
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Fonte: Relatórios Estatisticos dos anos de 2009 a 2013. 

• ICl5.00% ~ 
100,00% i _ Prxessos JtJgooos em Ses!do 

95.00% ~ _ Acón:l.;os PlJHca:!os 

9Q,(D% i Percentual de PLtjlCaç&o 

85.00% l:! 
~ ao,oo% 

75,00% 

70,00% 

65.00% 

92. Tem-se, ainda, o desempenho do Tribunal quanto ao atingimento das Metas Prioritárias do 
Poder Judiciário Nacional - Metas Nacionais do Poder Judiciário, apresentadas no RelatMo de Gestão 
2013, item 2.3.1 - Metas Nacionais do Poder Judiciário. W ~ 

~. 34 t. 
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93. Apresenta-se a evolução de alguns desses resultados, de caráter acumulativo, ressaltando 
que, em razão de algumas divergências identificadas entre os valores apresentados no Relatório de Ges
tão e os dados constantes do sitio do CNJ, ante a possibilidade de ainda não terem sido procedidas atuali
zações no sffe daquele conselho, optamos por considerar os contidos no relatório. Vejamos então a com
paração dos resultados: 

Meta 0212009 -Identificar e julgar todos os processos judiciais distribuidos até 31/1212005 
(em 1° e 2° grau ou tribunais superiores) 
2012: Cumprimento da Meta: 92,79% 
2013: Cumprimento da Meta: 96,40% 

Meta 0212010 - Julgar todos os processos de conhecimento distribuidos até 31/1212006 (em I' 
e 2° grau ou tribunais superiores) e, quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, militares e da 
competência do Tribunal do Júri, até 31/1212007. 
2012: Cumprimento da Meta: 93,01% 
2013: Cumprimento da Meta: 94,96% 

Meta 03/2010 - Reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento 
ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais (referência: acervo em 31 de de
zembro de 2009). 
2012: Cumprimento da Meta: 64,7% 
2013: Cumprimento de Meta: -10,98%" 

(0) No que se refere a Meia 312010, segundo o RG12012, o acervo inicial em 31/1212009 era de 1.330 processos. O acervo alvo (me
ta) é 1.197. Atualmente lemos um lolal de 1.476 processos, tendo havido, portanto, um crescimento do acervo, r&ao pela qual o 
percentual apresentado é negativo. Sobre a situaçao dessa meta, esla unidade de audiloria já se pronunciou em RAG's anteriores 
quanto à vulnerabilidade e as flutuações das variàveis. 

94. A alteração do Código de Processo Civil - CPC, estabelecida pela lei n. 11 .672, de 8 de 
maio de 2008, que prevê novos procedimentos para o julgamento de recursos com fundamento em idênlica 
questão de direito, os chamados "ReculSos Repetitivos", exige para sua efetiva aplicação a adaptação das 
rotinas e processos de trabalho do ST J, bem como dos demais tribunais impactados. Essa adaptação mos
tra-se um processo sistêmico e complexo, principalmente se considerarmos a dimensão do organismo o 
qual diretamente afeta, portanto, relativamente dificil e lenta. 
95. Como toda inovação implementada, esses novos procecimentos do CPC demandam a 
análise dos resultados produzidos, o que impõe mensuração estatistica adequada á nova realidade, que 
por sua vez, exige e depende de uma metodologia condizente para produzir resultados confiáveis, o que só 
será possível com a maturação das novas rotinas e procedimentos. 
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96. A criação do Conselho Nacional de Justiça, com a missão de integrar programas de infor
matização, de qualificação de servidores, de acesso á Justiça e de gestão administrativa, bem como de 
fonmular a politica e a estratégia da Justiça brasileira, foi marco fundamental para a melhoria da gestão 
judiciãria. 
97. Como se sabe, o planejamento estratégico é ferramenta indispensável para o alcance da 
missão proposta. Nesse sentido, a Resolução CNJ n. 70/2009 instituiu o Planejamento Estratégico do Po
der Judiciário, definindo propósitos comuns, consolidados nos objetivos estratégicos eleitos, para todos os 
órgãos da Justiça brasileira e detenminou aos tribunais a elaboração de planos estratégicos alinhados com 
o respectivo Nacional, com abrangência mínima de cinco anos. 
98. O Plano Estratégico - PE do ST J 2010-2014, alinhado ao respectivo nacional, teve sua 
versão vigente publicada em 2012, por meio da Resolução ST J n.1 8. 
99. 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 2013, cujos resultados encontram-se apresentados neste relatório, inseridos 
no Anexo I - Auditorias, Monitoramentos e Análises Processuais Planejados e Realizados pelo Órgão de 
Controle Intemo em 2013. 
100. Com fundamento no trabalho realizado e tomando por base a análise apresentada no Pro-
cesso de Contas 2012, constatou-se o seguinte: 

• Quanto à capacidade de representar, com a maior proximidade possivel, a situ
ação que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetu
adas na gestão: 
No Processo de Contas 2012 registramos que: 
I ... ) no entendimento desta unidade de controle, as intervenções na gestão são mate
rializadas pela execução dos projetos definidos pela alta administração como estraté
gicos. Assim, os indicadores estratégicos deveriam ser capazes de mensurar e refletir 
os resultados dos projetos estratégicos, ou seja, das intervenções da gestão, no al
cance dos objetivos estratégicos. 
Na ocasião, também foi esclarecido que: 
I ... ) essa interpretação diverge da metodologia sob a qual foi concebido o planejamen
to estratégico do STJ . Pela metodologia adotada, somente há vinculação direta dos 
projetos estratégicos com os indicadores quando, para detenminado objetivo estraté
gico, existir somente um projeto e um indicador. O esperado é que os resultados dos 
vários projetos vinculados a um objetivo estratégico impactem todos os indicadores 
vinculados ao mesmo objeUvo. 

Diante disso, a análise realizada em 2013 partiu da premissa de que os indicadores 
mensuram o alcance dos objetivos estratégicos. Verificou-se, contudo, que para de
tenminados objetivos estratégicos não existiam projetos relacionados ou os que existi
am encontravam-se suspensos. Com isso, o indicador sinalizava resultados referentes 
a um objetivo que, na realidade, não foi influenciado por qualquer intervenção da ges-~ 
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tão, ou seja, os objetivos não eram impactados por projetos estratégicos. A unidade 
responsável apresentou um diagnóstico quanto ao status do alcance do objetivo, mas 
sem que seja posslvel identificar se o resultado mensurado é consequéncia de uma 
intervenção sistemática da Administração ou de acontecimentos fortuitos, inclusive de 
origem externa. 
Verificou-se, ainda, a incoerência na relação de alguns indicadores com o respectivo 
objetivo. Esses indicadores não eram capazes de medir o grau de alcance do objetivo 
estratégico proposto. 

• Quanto à capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo 
do tempo, por intermédio de séries históricas: 
Nas contas de 2012 foi observado que: 
[ ... [ com a alteração, cnação e descontinuidade de alguns indicadores, algumas sénes 
históricas foram interrompidas. Tais ações, no entanto, tiveram por objetivo promover 
a melhoria do processo. 

Na auditona realizada em 2013, venficou-se divergência entre os resu ltados de indi
cadores infonnados no Relat6no de Gestão 2012 e os constantes dos Relat6nos de 
Gestão 2010 e 2011 . No documento, não foram apresentadas ressalvas sobre as alte
rações de dados já apresentados em relatMos antenores. A unidade infonnou que no 
Relat6no de Gestão 2013, caso ocorram alterações de dados apresentados em relat6-
rios anteriores, serão apresentadas as justificativas para a modificação. Em auditorias 
futuras, essa questoo será novamente avaliada. 

• 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 reaplicãvel por outros agentes, inter
nos ou externos à unidade: 

• Quanto à facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de com
preensão dos resultados pelo público em geral: 
Confonne relatado no Processo de Contas 2012: 
Quanto à confiabilidade das fontes dos dados, transparência e reaplicabilidade por ou
tros agentes da metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação, ve
rificou-se que algumas fontes utilizadas encontram-se disponíveis nos boletins estatís
ticos. [ ... 1 Alguns componentes das fónnulas, embora possuam como fonte sistemas 
corporativos, precisam ser trabalhados, ou seja, não soo passíveis de extração direta. 
Nesses casos, nem sempre é possivel identificar a metodologia utilizada por meio de 
consulta aos autos ou pelo link da intranet, o que compromete a transparência. O con
trole da ongem desses dados ainda requer aperteiçoamentos [ .. . J A AMG infonnou 
que tem feito gestões nesse sentido, buscando introduzir a apuração dos dados por 
meio de ferramenta infonnatizada de 8usiness Intelligence - 81. 
[ ... J De modo geral, da fonna como hoje é realizada, a obtenção dos dados não recai 
em maiores dificuldades, embora careça dos controles já mencionados. 

Na auditoria realizada em 2013, verificou-se que pennanece a restrição de acesso 
aos dados de alguns dos indicadores. Em consulta aos processos referentes aos indi- D 
cadores, foi observado que os dados utilizados nos respectivos cálcu los sao origina· LlJ 
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dos de planilhas elaboradas pelas áreas responsáveis pelos indices. As planilhas são 
geradas a partir de drives na rede informatizada, disponíveis aos responsáveis pelo 
indicador, ou os dados são enviados á AMG por meio de e-mai/'s. Há, ainda, casos 
em que os dados não são públicos ou não integram repositórios oficiais. A AMG não 
realiza conferência e validação dos dados apresentados. 
Portanto, confomne exposto, a situação pemnanece inalterada. A expectativa da uni
dade auditada é que a aquisição de solução infomnatizada venha a facilitar a docu
mentação das mensurações, alterações e séries históricas dos indicadores estratégi
cos. 

• Quanto á razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos 
beneficios para a melhoria da gestão da unidade: 
Nas contas de 2012, registramos a não realização de análises nesse sentido. As uni
dades organizacionais, responsáveis pela definição do indicador, acabavam por des
continuar o uso de indices cuja apuração apresentasse grau de dificuldade superior á 
serventia da infomnação. 

Na auditoria de 2013, verificou-se que pemnanecia a situação. A unidade responsável 
informou que "a avaliação dos indicadores continuará a ocorrer baseando-se nos cri
térios de validade, confiabilidade, simplicidade, mensurabilidade, economicidade, au
ditabilidade e eslabilidade", não levando em conta, portanto, o custo de sua obtenção. 

101 . Por meio das avaliações realizadas, verificou-se, também, a ausência de abordagem sobre 
alocação e priorização de recursos no Planejamento Estratégico ST J 2010/2014 - versão 2.0. Não há prio
rização fomnal das ações estratégicas quanto à alocação de recursos pelo ST J. Registre-se que a falta de 
vinculação fomnal das ações estratégicas com o orçamento aprovado já foi objeto de análise desta unidade 
de controle em mais de uma oportunidade. 
102. Com relação a todos os pontos mencionados, foram encaminhadas à Administração reco
mendações de ajustes, inclusive quanto a inconsistências verificadas nas fórmulas de alguns dos indicado
res. 
103. No Relatório de Gestão 2013, item 2.3.4 - Avaliação da Estratégia - Indicadores, encontra
se apresentada a avaliação da Adminislração quanto ao alcance dos objetivos estratégicos, por meio da 
análise da performance dos indicadores. 
104. Este órgão de controle, diante dos resultados obtidos nos diversos trabalhos realizados 
sobre o tema apresentados neste e nos Processos de Contas anteriores, permanece realizando a análise 
do desempenho da gestão por meio da avaliação dos resultados divulgados no Boletim Estatístico, das 
infomnações inseridas nos Relatórios de Atividades das unidades da área fim, de noticias vinculadas na 
mídia e de informações obtidas de outras fontes consideradas confiáveis pela equipe de auditoria. As con
siderações efetuadas encontram-se relatadas no tópico 11.5. Análise do Desempenho da Atividade Judican
te, deste documento. 
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IV. 1. Força de Trabalho 
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105. A força de Irabalho do ST J está demonstrada no Quadro A.5.1.1.1, item "Estrutura de pes
soal da unidade' , do Relatório de Gestào - RG referente ao exerclcio de 2013. O ST J contava, em 
31/1212013, com 2.945 servidores, incluindo os membros de poder, os servidores requisitados e os sem 
vinculo com a Administração Pública. Dentre esses, 205 estavam afastados por motivo de cessào para 
outros órgàos, afastamento do cônjuge/companheiro, licença para trato de interesses particulares, etc. 
Assim, a força de trabalho efetivamente ã disposição do Tribunal era de 2.740 servidores. 
106. Além disso, está evidenciado o detalhamenlo da estrutura de cargos em comissão - CJ e 
de funções comissionadas - FC, sendo que 472 CJs e 976 FCs estavam ocupados em 31/1212013. 
107. No que diz respeito ã adequação da força de trabalho em face das atribuições desta Corte, 
salienta-se que a COAP/SCI ainda não realizou auditoria nesse assunto. No entanto, sabe-se que a Admi
nistração do ST J apurou que o quadro de servidores estava defasado há algum tempo, se levado em conta 
o incremento de trabalho e de atividades. Nào obstante todas as ações adotadas no sentido de rever a 
estrutura, racionalizar tarefas, redefinir e automatizar atividades, com o objetivo de melhor aproveitamento 
do quadro de pessoal, não foi possivel otimizar os resultados, em razão do grande volume de trabalho. 
108. O levantamento das necessidades de pessoal, realizado no inicio de 2013, foi repassado à 
Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica - AMG, que promoveu estudos quanto ao impacto da 
medida no orçamento e à adequação do total solicitado aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Efetuadas as glosas necessárias, chegaram-se aos seguintes quantitativos: 193 cargos de analista judiCiá
rio, 37 CJs e 478 FCs. 
109. Em 29/812013, o Presidente do Tribunal enviou ao Congresso Nacional, por meio do Oficio 
n. 763/GP, o Projeto de Lei - PL que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, cargos em 
comissão e funções comissionadas, nas quantidades acima citadas. O PL foi reg istrado sob o n. 623312013 
e está aguardando designação de relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públ ico, 
conforme consulta fe ita ao sfte da Câmara dos Deputados em 191212014. 

IV.2. Observância da legislação de Pessoal 

110. O subsidio mensal dos ministros do STJ para o exercicio de 2013 foi fixado pela Resolu
ção n. 498 de 8 de janeiro de 2013, do Supremo Tribunal Federal - STF. Com relação à remuneração dos 
servidores, são observadas as disposiçôes da lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com as allera
ções 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, observáncia às prescriçôes da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ã jurisprudéncia do TCU e do STF, às decisões do Conselho de Administra
ção desta Corte e às demais normas pertinentes a pessoal. 
111 . A Coordenadoria de Orientaçào e Acompanhamento da Gestào de Pessoal - COAP é a 
... ",~,.,," ~_ ,",~. '" _."' ,,, .,,, ... m,. __ ",; ,",: ~ 
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referentes à gestão de pessoal, atividade que ocorre por meio de exame processual e da realização de 
auditorias. 
112. 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 Anexo I - Auditorias, Monitoramentos e Análises Pro
cessuais Planejados e Realizados pelo Órgão de Controle Interno em 2013 deste Relatório de Auditoria de 
Gestão estão elencados os trabalhos de auditoria efetuados pela COAP/SCI, com as recomendações ex
pedidas e as respostas das unidades auditadas. 
113. Além disso, pela sua relevância, cabe destacar algumas questões concernentes ao exame 
da gestão de pessoal , que não foram incluídas no anexo citado no item anterior. 
114. Em 19/5/2009, a Associação dos Juizes Federais do Brasil - AJUFE impetrou pedido junto 
ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, solicitando o pagamento do auxilio-alimentação aos magistrados, 
em razão da superveniência da Emenda Constitucional - EC n. 45, de 30 de dezembro de 2004, que con
solidou a Reforma do Judiciario mediante a aproximação do Ministério Público à Magistratura. 
115. Após analisar a matéria, o CNJ editou a Resolução n. 133, em 21 de junho de 2011 , con
cedendo aos magistrados o direito a percepção do auxilio-alimentação. Em 1' /12/2011 , o então Ministro 
Presidente autorizou a concessão do benefício aos ministros desta Corte, com efeitos retroativos a 
24/6/2011 , data de publicação da citada Resolução. Os pagamentos foram efetivados na folha normal de 
dezembro de 2011 . Em seguida, houve discussão acerca do marco inicial para o pagamento do auxílio. O 
Conselho de Administração do STJ, na sessão de 26/9/2012, decidiu que o beneficio deveria retroagir cin
co anos da data do requerimento da AJUFE junto ao CNJ, ou seja, a 19/5/2004. O pagamento das quantias 
relativas ao periodo de 19/5/2004 a 23/6/2011 se deu na folha de suplementar de setembro de 2012. 
116. Ocorre que, em 21712012, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou 
a ADI n. 4822 perante o STF, questionando as Resoluções n. 133/2011, do CNJ, e n. 311/2011, do Tribu
nal de Justiça de Pernambuco, que instituiram o beneficio para os magistrados. A respeito do julgamento 
dessa ação, observou-se que, apesar de o Ministro Relator, em 2/10/2013, tenha se posicionado pela in
constitucionalidade das normas, o Ministro Luiz Fux apresentou voto-vista, em 20/11/2013, para julgar a 
ação improcedente. Em seguida, o Ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos. Considerando que o julga
mento não foi concluído, verificou-se a necessidade de a Administração do Tribunal acompanhar o deslinde 
da questão. 
117. Na análise do Processo ST J 972/2010, referente à exoneração de servidor sem vinculo do 
cargo em comissão de Assessor de Ministro (CJ-3), a SADEP/COAP verificou divergência na forma de 
obtenção da base de calculo da indenização de férias, em comparação com a do adicional de 1/3 de férias 
e do 13' salario. Convém explicar que a remuneração total do CJ-3, acrescida dos proventos de aposenta
doria, superava o teto constitucional, fazendo incidir a rubrica de abate-teto. Para o cálculo da indenização 
de férias , foi utilizada a remuneração total do CJ-3, sem considerar a dedução do teto constitucional. Já 
para o cálculo das demais parcelas, deduziu-se, da remuneração do CJ-3, o valor lançado na rubrica de 
abate-teto. A esse respeito, a Assessoria Jurídica concluiu que o cálculo de todas as vantagens citadas 
deveria tomar por base o valor total da remuneração do servidor no 8T J, sem abatimento relativo ao teto 
constitucional. Dessa forma, o Processo STJ 972/2010 foi encaminhado à SGP, para os ajustes necessá
rios. (Relatórios n. 77/2013 e 23/2014 - SADEP) 
118. No tocante á cessão de servidores (do ST J para outros órgãos e de outros órgãos para o 
Tribunal), regulamentada internamente pela Resolução STJ n. 31 de 27 de setembro de 2012, vale noticiar 
que em 2013 foram analisados processou ais administrativos, por amostragem, e concluiu-se, de modo 
geral, pela regularidade das ações praticadas pelas unidades da SGP. 
119. A COAP/SCI é responsável pela análise dos atos de nomeação de servidores. Em 2013, 
os processos de admissão foram regularmente remetidos a esta unidade, a qual, após o exame de sua 
competência, enviou os formulários de admissão ao TCU, por meio do Sistema SISACNet, observando o J2, 
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prazo fixado na Instrução Normativa -IN TCU n. 55 de 24 de outubro de 2007. De forma geral, observa-se 
que os procedimentos adotados nessa espécie de processo são satisfat6nos, não gerando a expedição de 
diligências por esta unidade de controle. 
120. A COAP/SCI também examina os processos administrativos de vacância de cargo, porém 
as informações relativas ao desligamento de servidores são repassadas ao TCU pela área de pessoal, em 
consonância com o § l' do art. 7' da IN TCU n. 55/2007. 
121 . Com relação á concessão de aposentadona e de pensão estatutána, apresentam-se a 
seguir os principais diplomas legais que disciplinam esses benefícios ou tratam de matérias relacionadas a 
eles: 

Quadro 14 - Nonmas sobre Aposentadoria e Pensão 

Assunto leglllaçio 

• 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; 70, de 29 de março de 2012) e Leis 
n. 1.711, de 28 de outubro de 1952, n. 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, n. 10.887, de 18 de ju-

Aposentadoria nho de 2004, n. 11 .416, de 15 de dezembro de 2006, e n. 12.774, 
de 28 de dezembro de 2012. 

• Minislros - CF (ECs n. 20/1998, n. 4112003 e n. 4712005); Lei Com-
plemenlar n. 35, de 14 de março de 1979; Lei n. 1.711, de 28 de ou-
tubro de 1952, e Resolução STF n. 498, de 2013. 

• De servidores CF (EC n. 41 /2003; n.4712005; 70/2012); 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 
dezembro de 2012; Resolução STJ n. 58 de 22 de maio de 1992, 
com as allerações promo~das pela Resolução ST J n. 6 de 11 de 
maio de 1994, e Portana STJ n. 162 de 21 de maio de 2008, modifi-
cada pela PortaMa n. 194 de 5 de junho de 2008. 

Pensão • De Ministros - CF (EC n. 4112003 e EC n. 47/2005); Leis n. 6.782, 
de 19 de maio de 1980, 8.112, de 11 de dezembro de 1990, n. 
10.887, de 18 de junho de 2004, n. 11 .143, de 26 de julho de 2005; 
Resolução STJ n. 58 de 22 de maio de 1992, modificada pela Reso-
lução STJ n. 6 de 11 de maio de 1994; Portana STJ n.162 de 21 de 
maio de 2008, com as a~erações efetuadas pela Portaria n. 194 de 
5 de junho de 2008. 

122. Por fim, registra-se que a COAP/SCI realiza a análise dos atos de concessão e de altera
ção de aposentadona e de pensão estatutána. Em 2013, os processos pertinentes foram regularmente 
encaminhados a esta unidade, exceto os processos dos ministros matriculas M000837 e M0001086, em 
que se confirmou descumpnmento do prazo de sessenta dias, previsto no art. 7' da IN TCU n. 5512007. 
123. A esse respeito, cabe ressalvar que os processos de aposentadona de ministros são autu-
ados no ST J. Contudo, após a juntada dos documentos comprobatMos do direito á apos;ão~O e:;t 
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viados ao Ministério da Justiça, para análise e elaboraçáo da minuta de decreto, a ser assinada pela Presi
dente da República. Depois, o processo retoma ao ST J, para a conclusão dos procedimentos administrati
vos. Portanto, em decorrência desse trâmite externo, nem sempre é possivel cumprir o prazo fixado na 
norma do TCU. Já a COAP remeteu ao TCU os respectivos formulários de concessão, via Sistema SI
SACNet, no prazo de 120 dias, a contar do cadastramento do ato, em conformidade com o § l' do art. 11 
da IN TCU n. 55/2007. 

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

124. Como já mencionado anteriormente, a COAP é a unidade da SCI que tem por incumbência 
a análise dos atos e processos administrativos da gestão de pessoal, por meio de exame documental e de 
auditorias, com observância da legalidade dos procedimentos adotados. Com base nos trabalhos executa
dos, é possivel avaliar alguns controles internos administrativos das unidades da Secretaria de Gestão de 
Pessoas - SGP. 
125. Em razão de suas atribuições, o foco 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. 
126. No que diz respeito à conferência dos valores pagos aos magistrados e servidores, verifi
cou-se que, na maior parte dos casos, existem rotinas de cálculos que são realizadas automaticamente 
pelo SARH. Essas rotinas são normalmente avaliadas pela COAP em auditorias. Há, 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 intervenção manual, essa 
quantidade não é expressiva diante do total de registros e dos montantes envolvidos. Portanto, verificou-se 
que, de maneira geral, os valores pagos são calculados corretamente pela unidade de pessoal. 
127. Outrossim, certificou-se, por meio da análise processual e do acompanhamento da publi
cação de atos de nomeação e aposentadoria e pensão, que os atos de gestão de pessoal são praticados 
por quem de direito. 
128. Vale ressaltar que, embora a atuação da COAP esteja voltada basicamente para a realiza
ção de auditorias de conformidade e exame de processos administrativos, a unidade está iniciando um 
processo de ampliação de foco, de modo a avaliar também procedimentos das unidades da SGP, obser
vando os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade. 
129. Por fim, informa-se que, na estrutura da Coordenadoria de Pagamento - CPAGISGP existe 
a Seçáo de Conformidade, que tem por competências, entre outras: garantir a conformidade das rotinas de 
pagamento de pessoal e implementar mecanismos de controle, de avaliaçáo de processos de trabalho e 
utilização de padrões, propondo as melhorias necessárias. 

IV.4. Tempestividade e Qualidade dos Registros Pertinentes no Sistema Contábil. de Pessoal 

130. O registro dos alas de pessoal no SARH é um dos pontos examinados pela COAP, de 
modo especial, na análise de processos. Com referência a esse aspecto, pode-se afirmar que, em geral, os 
lançamentos são efetuados correta e tempestivamente. As impropriedades detectadas pela COAP são 
informadas à SGP, que promove a devida adequação dos dados. W ~ 
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131 . Porém, há que se registrar as impropnedades identificadas nos salános extemos de servi
dores lançados no SARH. Esses dados são constantemente utilizados na análise processual e nas audito
nas realizadas. Nessas ocasiões, venfica-se, com certa frequência, a necessidade de melhonas na quali
dade dos registros disponibilizados nesse módulo, visto que os dados ali obtidos várias vezes nao repre
sentam a realidade, ou porque estão desatualizados ou devido á falta de reg istro da informação. 
132. Destaca-se, também, a ocorrência de falhas estruturais do própno SARH, que impedem o 
registro de dados especificos. Como exemplo, pode-se citar a ausência de campo para o lançamento da 
quantidade de dias de licença prêmio convertida em pecúnia, para o registro da contagem ponderada de 
tempo de serviço (o sistema só aceita a quantidade certificada data à data) e para o lançamento do saldo 
de licença para capacitação, trazido pelo servidor de outros órgãos. Nesses casos, a unidade gestora, 
quando necessita das informações, precisa recorrer aos processos administrativos dos interessados. Essas 
situações foram constatadas em 2013 e noticiadas à área de pessoal para a adoção das medidas cabiveis. 
A propósito, o ST J realizou pregão eletrõnico no exercicio de 2013 com vistas à contratação de uma solu
ção parametnzada e customizada de gestão de pessoas que substituirá o SARH o que possibilitará o me
lhor gerenciamento das informaçães funcionais, direitos, deveres, pagamento e demais registros da gestão 
de pessoal do Tnbunal. O contrato foi assinado e os trabalhos para implementação da ferramenta já tive
ram início, com previsão de 24 meses para conclusão. 
133. Com relação ao registro das informações prestadas pelos servidores sobre acumulação ou 
não de cargos/empregoslfunçães públicas, por ocasião do ingresso no ST J, a COAP venficou a necessida
de de propor a alteração da rotina da seção responsável. Atualmente, tais informaçães permanecem so
mente no processo de nomeação. Por conseguinte, o sistema s6 é atualizado quando ocorre o recadas
tramento, uma vez que todos os servidores são obrigados a apresentar a referida declaração. A unidade de 
gestão de pessoas informou que vai alterar a sistemática utilizada em março de 2014, passandO a lançar 
os dados da mencionada declaração tão logo o servidor a entregue, de modo que o sistema fique perma
nentemente atualizado. 
134. 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 Secretana de Gestão de Pessoas, contidas nos respectivos processos administrativos. 
Registre-se que, de rotina, os registros são analisados pela Setonal Contábil do ST J e, penodicamente, 
pela Coordenadona de Auditona, durante as auditonas contábeis efetuadas. 

IV.5. Qualidade dos Controles para Identificar e Tratar Acumulações Ilegais de Cargos, Funções e 
Empregos Públicos 

135. No que tange aos instrumentos de controle utilizados para identificar casos de acumulação 
ilicita de cargos, empregos e funçães públicas, noticia-se que, nesta Corte, encontra-se em vigência a Por
tana STJ n. 4 de 12 de janeiro de 2012, que estabelece regras e procedimentos concernentes ao tema. 
136. Segundo o normativo, os servidores do STJ ocupantes de cargo efetivo ou de cargo em 
comissão sem vinculo efetivo com a administração pública, incluindo os cedidos ao Tnbunal para o exerci
cio de cargo em comissão ou de função comissionada, devem firmar declaração de acumulação ou não de 
cargos, empregos e funções públicas, assim como de vencimentos e proventos, a cada dois anos, median
te a utilização do formulário específico, disponível na rede interna de comunicação. 
137. Ademais, há a exigência de que os servidores que afirmarem acumular cargos, empregos 
ou funçães públicas apresentem documento do órgão ou entidade a que estiverem vinculados, contendo as n; 
informações sobre o cargo, o emprego ou a função, a carga horária semanal e o horário de tra~ \..tI 
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138. Após, as declarações 'positivas' são examinadas pela área de gestão de pessoas, de mo
do a verificar a compatibilidade dos cargos/empregosftunções exercidos, bem como dos horários de traba
lho. 
139. Por sua vez, a COAP realiza, periodicamente, auditorias de confonmidade sobre a matéria. 
O último trabalho ocorreu em 2013, e teve por objetivo averiguar o cumprimento das nonmas relativas á 
acumulação de cargos, bem como os procedimentos adotados pela Administração no que conceme ao 
tratamento dos dados apresentados pelos servidores. 
140. Nessa auditoria, foram utilizados os dados das declarações apresentadas em 2011, uma 
vez que não houve a renovação das declarações em 2013, em face das dificuldades encontradas pela 
SGP para concluir alguns procedimentos referentes ao recadastramento anterior. 
141 . No Relatório de Auditoria n. 4 de 20 de setembro de 2013 (Processo STJ 9737120(3), a 
COAP, em suma, verificou o seguinte: 

• Necessidade de os servidores efetuarem nova entrega das declarações de acumula
ção, ainda que de fonma extemporânea, de modo a cumprir o art. 3' da Portaria ST J n. 
4/2012, que prevê a renovação a cada dois anos. O Diretor-Geral acolheu a proposta 
e autorizou o recadastramento para o periodo de I' a 28/212014; 

• 12 doze servidores, de um universo de 2.768, deixaram de entregar a declaração de 
acumulação ou não de cargos/empregosftunçães em 2011 e não houve o devido 
acompanhamento dessas situações por parte da unidade responsável. Após a expe
dição da recomendação pela COAP, dez servidores entregaram o documento em 
2013 e dois não o fizeram, por motivo de aposentadoria, em outubro de 2013. Não 
restam, portanto, pendências quanto a esse quesito; 

• 26 servidores, que declararam acumular cargos/empregos em 2011 e entregaram a 
declaração do órgão externo, o faziam licitamente. Nesse aspecto, a COAP analisou a 
compatibilidade dos Car90s/empregos exercidos e dos horários de trabalho no ST J e 
no outro órgão e chegou ao mesmo resultado da SGP, ou seja, ficou evidenciada a 
pertinência do exame efetuado pela area de pessoal; 

• os servidores S012542 e S013107 acumulam o cargo de Analista Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Medicina, no ST J, com o cargo de médico no Govemo do Dis
trito Federal, e, também exencem cargo em comissão neste Tribunal. De acordo com 
o art. 120 da Lei n. 8.11211990, nessa situação, cabe ao Ministro Presidente declarar 
a compatibilidade das acumulaçães. A respeito, a SGP solicitou em 2013 documentos 
atualizados dos servidores, considerando que a apresentação dos anteriores ocorreu 
em 2011 , e, no momento atual, está analisando a licitude , de modo a submeter o as
sunto á deliberação do Presidente desta Corte; 

• o servidor S019350, ocupante do cargo de Técnico Judiciário - Área de Apoio Espe
cial izado - Taquigrafia, afirmou acumular cargos/empregos, porém não apresentou a 
declaração do órgão extemo a que se vinculava, imprescindível para o exame da le
galidade da acumulação. O caso não havia sido resolvido até 15/112014, porém, tendo 
em vista o recadastramento de fevereiro de 2014, essa pendência pode ser regulari
zada até o final de março de 2014, prazo final para os servidores entregarem a decla
ração do órgão externo. De qualquer fonma, a COAP recomendou á SGP acompanhar 
a questão e, na hipótese de o servidor continuar inadimplente, comunicar imediata
mente o Diretor-Geral para adoção das medidas cabiveis; 

• na auditoria foram observados indicios de acumulação não informada em 2011 , posto 
Que quatro servidores que deeiararam não acumular cargos/empregosffunçães figura- (J, 
vam como detentores de cargos efetivos na esfera distrital, de acordo ~su:~ 
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aos dados do Portal da Transparência do Distnto Federal e do Tnbunal de Contas do 
Distnto Federal. Diante dessa constatação, esta Secretana de Controle Intemo oficiou 
a Secretana de Estado de Transparência e Controle do Distnto Federal- STC/DF, a 
qual noticiou a existência de um caso de homônimo e confirmou a acumulação por 
parte dos servidores S021142, S025300 e S042166. Os esclarecimentos prestados 
pela STCIDF foram encaminhados à SGP que, até 24/2/2014, não havia se pronunci
ado sobre a conclusão do exame concemente à licitude da acumulação e à compatibi
lidade de horário das jornadas cumpridas por esses servidores; 

142. O exame da documentação apresentada em 2011 , efetuado pela SGP e pela COAP, até o 
momento, não demonstrou a ocorrência de acumulações ilícitas. Contudo, há situações que ainda não 
foram concluídas, como mencionado, e que ainda necessitam do acompanhamento pelas duas unidades. 
143. Por fim, a SGP informou que foi autuado o Processo STJ 12443/2012, para tratar de pro
postas de mudanças na norma interna sobre acumulação. 00 exame deste Processo, constatou-se que 
existe uma proposição da SGP para que a renovação das declarações seja feita de cinco em cinco anos, e 
não de dois em dois anos, como no normativo ern vigor, sob a alegação de que o prazo atual não tem se 
mostrado suficiente para finalizar os procedimentos pertinentes à venficação das acumulações declaradas 
pelos servidores. Em que pesem os argumentos aduzidos pela unidade de pessoal, a COAP entende não 
ser prudente a dilatação do prazo nos moldes propostos, tendo em vista o nsco de identificação tardia de 
casos de acumulação irregular de cargos, empregos e funções públicas. 
144. Feitas essas consideraçães, pode-se afirmar que o STJ adota controles intemos adminis
trativos satisfatónos para a identificação e tratamento de casos de acumulação de cargos, empregos e 
funções públicas, mas que precisam ser aperfeiçoados no sentido de imprimir maior agilidade na adoção 
de providências, com relação aos servidores inadimplentes, bem como na conclusão das análises pertinen
tes. 

v - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS MEDIANTE 
CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPE· 

RAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 

145. No exercicio de 2013, encontravam-se vigentes no Tnbunal dois ajustes que envolveram 
repasse de recursos financeiros: o Termo de Cooperação STJ 4/2012 e o Acordo de Cooperação Técnica 
ST J 1212012. 
146. O Termo de Cooperação ST J n. 4/2012, firmado entre o Supenor Tnbunal de Justiça - ST J 
e o Conselho da Justiça Federal - CJF, tem como objetivo a conjugação de esforços entre os participes 
para a realização de serviços gràficos de interesse institucional do ST J. O Tnbunal transfenu àquele órgão, 
em 2013, um destaque no valor de R$ 52.119,82, para um montante pactuado de R$ 56.250,00. 
147. O refendo instrumento foi sucedido pelo Termo de Cooperação Técnica STJ n. 5/2013, 
firmado em 04 de dezembro de 2013, com o mesmo objeto e valor anual estimado em R$ 190.000,00. 
Ressalte-se, que, para esse ajuste, não ocorreram repasses em 2013 (Processo ST J 1079512013). 
148. Já O Acordo de Cooperação STJ 12/2012, celebrado entre o STJ e o Supremo Tnbunal 
Federal - STF, tem por objeto a divulgação de atos institucionais por meio da TV JUSTiÇA. O ST J descen- ~ 
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tralizou àquele órgão, em 20t3, um destaque no valor de R$ t8.900,72, para um valor estimado de R$ 
t5.977,00. 
149. Ademais, outro instrumento que constou do processo de contas de 2012 foi o Convênio de 
Cooperação ST J 211998, celebrado com o Conselho da Justiça Federal - CJF, que tem por finalidade o 
acesso reciproco aos serviços de atendimento médico-hospitalar, odontológico e social, sob as nomas do 
PRÓ-SER. No entanto, ressaltamos que no exercicio de 2013 o referido instrumento nao será abordado 
nesse item de avaliação da gestão de transferência, uma vez que, na sua execução só há recebimento de 
recursos. 
150. Assim, relatadas as operações que compuseram as transferências de recursos concedidos 
mediante convênios e instrumentos congêneres, ressaltamos que o exame das despesas atinentes a esses 
instrumentos de descentralização de crédito foi realizado, pela unidade de controle, de fama que conside
ramos como suficientes os controles intemos e a estrutura de pessoal e tecnológica existentes na Adminis
tração, utilizados para execução das citadas operações, consignando que, de modo geral, os objetivos 
definidos nos temos de cooperação foram atingidos. 

VI- AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

151. No exercicio de 2013, a Coordenadoria de Orientaçêo e Acompanhamento da Gestão Ad
ministrativa - COAD, responsável pela análise da confomidade dos procedimentos licitatórios, das contra
tações e aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação, da execução dos contratos adminis
trativos e, ainda, das transferências de recursos ocorridas mediante convênios elou outros instrumentos 
congêneres, teve sua atuação pautada no Plano Anual de Atividades da Secretaria de Controle Intemo. 
152. No que conceme ao acompanhamento e à orientaçao da gestão, propriamente ditos, estes 
foram concretizados atravês da atuação da COAD mediante a emissão de 608 relatórios decorrentes de 
análises realizadas nas fases prévia, concomitante e posterior à execuçao das ações, projetos e atividades 
do Tribunal, priorizando os procedimentos administrativos pelas variáveis de materialidade e relevância de 
seus objetos. 
153. No que se refere ao trabalho de análise dos autos, aplicou-se sobre o total fomalizado no 
referido exercício a técnica de amostragem por critério, com fulcro nos princípios da racionalização admi
nistrativa e economia processual, considerando as variáveis acima mencionadas, obtendo-se, assim, o 
universo de processos de análise obrigatória a ser realizada pela Coordenadoria. 
154. É oportuno ressaltar que, embora o total de processos analisados não contemplasse todos 
aqueles instruídos no exercício, a sistemática implementada na seleção da amostra permitiu a avaliação de 
um montante expressivo do total de procedimentos executados pela Administração, sendo razoável inferir 
que os resultados obtidos nas análises podem ser estendidos aos demais processos. 
155. Além dos procedimentos relatados no primeiro parágrafo, também são selecionados os 
demais tipos de processos, como os de Despesas Contratuais, Adesão a Registro de Preços, Fomalização 
de Contratos e suas Alterações, Acidente de Trânsito, Multas de Trânsito, Credenciamento de Tradutor, 
Desaparecimento de Bens, Doaçâo de Bens, Pagamentos Provenientes de Licitações que não Geraram 
Contrato (§ 2' do artigo 62 da Lei n. 8.666/93), Reembolsos, Pagamentos de Aquisições Decorrentes de 
Registro de Preços, Ressarcimento de Despesas e Suprimento de Fundos. Todos fizeram parte do escopo ~ 
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do trabatho e foram analisados quase que em sua totalidade, considerando como população a seleção 
amostraI. 
156. Apurou-se, assim, um saldo de processos relativos a 2013, pendentes de exame por parte 
da Coordenadoria, os quais, no entanto, estão sendo analisados no ano em curso, e as ocorrências que, 
porventura, forem de natureza relevante, serão informadas no Processo de Contas do exercicio de 2014. 
157. Ainda em relação ã metodologia de trabalho adotada na Coordenadoria, é oportuno infor
mar que, considerando a imprescindibilidade de se conhecer previamente todos os processos que integram 
a gestão administrativa, de acessar as informações dos respectivos relatórios gerenciais produzidos pela 
Administração e de se aplicar o método da seleção por amostragem, com base nas normas de auditoria, 
por ocasião da elaboração do Plano de Atividades do exercício de 2013, esta unidade de controle adotou 
uma sistemática diferenciada para proceder ao levantamento dos atos executados pela Administração. 
158. Em gestões anteriores, todos os processos eram encaminhados à COA0, sem critério e 
sem distinção, então, a partir de 2013, passamos a gerar, mensalmente, relatórios extraídos do SIAFI, do 
Sistema Administra e da Intranet e, com base nesses relatórios, foram definidas as amostras e solicitados 
os processos que efetivamente foram analisados. 
159. Essa mudança otimizou as atividades do controle interno sem interferir na execução admi
nistrativa. Tal otimização fica evidenciada pelo incremento de, aproximadamente, 10% de processos anali
sados e 15% de procedimentos efetivados e, principalmente, pela atuação na avaliação prévia dos atos 
administrativos, com atenção especial aos procedimentos licitatórios. 
160. Esse número se tomou mais significativo diante de ocorrências imprevisiveis na gestão de 
2013, quando a unidade teve uma redução impactante no seu quadro de pessoal, decorrente de vacância 
por posse em outro cargo, licença gestante para duas servidoras e outras ocorrências internas. 
161 . Outro trabalho que mereceu destaque foi a elaboraçâo de check lisls para execução dos 
procedimentos internos da Coordenadoria, com padronizaçao das rotinas e mitigação dos riscos inerentes 
às atividades de controle. 
162. Assim, pelo conjunto das análises efetuadas e novos procedimentos implementados, con
cluiu-se, de uma forma geral, pela regularidade dos procedimentos então adotados, merecendo, contudo, 
alguns deles, recomendações, decorrentes de falhas ou omissões de natureza formal elou material, para 
observância em casos futuros. Outros processos encontram-se em fase de cumprimento de diligência, em 
relação aos quais se aguardam as justificativaslesclarecimentos elou providências por parte da Administra
ção, com vistas à emissão de parecer conclusivo quanto à sua regularidade. 
163. Nesse sentido, embora ainda sejam detectadas algumas falhas de natureza formal , a Ad
ministração tem envidado esforços para minimizar tais ocorrências por meio da implantação de mecanis
mos de controles internos, dentre os quais se destacam o Sistema Administra, no qual são registradas 
todas as contratações realizadas, suas alterações e demais peculiaridades, nova atualização do Manual do 
Gestor de Contratos, alterações de normativos intemos e aperteiçoamento elou customização de recursos 
tecnológicos. 

VI.1. Procedimentos Licitatórios 

164. Os processos analisados, constantes da amostra definida no Plano Anual de Atividades de 
2013, foram selecionados segundo os critérios de materialidade, relevância, risco e criticidade, conforme jà 
relatado. O exame dos autos contemplou aspectos como regularidade dos processos licitatórios, das con
tratações e aquisições, utilização dos critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e \.& 
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contratações de serviços e obras, e qualidade dos controles internos administrativos relacionados às ativi
dades de compras e contrataçães. 
165. No mencionado exercicio de 2013, a Administração passou a adotar sistematicamente a 
modalidade pregão eletrônico para as licitações. Assim, de modo geral, os certames foram conduzidos 
apropriadamente, com observância de todas as fases do processo licitatório. 
166. Na fase intema da licitação, constatou-se a necessidade de melhorias no processo de 
trabalho relacionado à elaboração dos termos de referência, à definição das exigências de habilitação, bem 
como à realização de pesquisa estimativa de preços. Nesse sentido, a Administração envidou esforços 
para o aprimoramento desses processos, para observância dos ditames legais, da regularidade dos proce
dimentos e para manter a preservação do interesse público. 
167. Quanto a contratação dos serviços terceirizados, a Administração manteve, para casos 
especificos, justificadamente, a alocação de postos de trabalho ao invés de contratação por resultado re
cebido; além disso, para algumas categorias, os salários estão, motivadamente, acima do piso da Conven
ção Coletiva de Trabalho - CCT, mas compativeis com os salários praticados pelo mercado. 
168. Observou-se, ainda, a iniciativa da Administração para ajustar os processos licitatórios às 
novas orientações do Acórdão TCU n. 121412013. Para tanto, promoveu alteraçães nos editais e nos ter
mos de contrato. Com relação aos normativos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, especificamente no 
tocante ao recolhimento preventivo da conta-depósito vinculada, norteada pela Resolução n. 169, de 
31/01 /13, alterada pela Resolução CNJ n. 183, de 24/10/13, a Administração firmou Termo de Cooperação 
Técnica, celebrado com o Banco do Brasil, com vistas a regulamentar os critérios para a abertura de con
tas específicas relativas aos contratos com mão de obra residente. Da mesma forma, promoveu readequa
çães nas aquisições feitas por reg istro de preços para atender às inovações trazidas pelo Decreto n. 7.928, 
de 23/01/13. 
169. No que tange a averiguação da utilização de critérios sustentáveis na aquisição de bens e 
contrataçães de serviços e obras, verificou-se que as medidas de sustentabilidade ambiental implantadas 
pelo ST J no âmbito das contratações são satisfatórias. 
170. O Tribunal atuou com processos de melhoria continua no que se refere à implantação do 
Programa de Responsabilidade Socioambiental e da Politica de Sustentabilidade, instituída pela Portaria 
GDG 293 de 31 /05/12, combinada com a Portaria GDG 758 de 23/09/1 3, que instituiu comissão destinada 
a implantação dessa politica. Nesse mister, constatou-se que essa comissão manifestou-se nos autos dos 
processos de aquisições e contratações ou a Administração, em situações específicas, apresentou as justi
ficativas pertinentes nos casos em que não houve a necessidade de atuação da supracitada comissão. 
171 . Concorrem para isso a inserção de critérios socioambientais na correta e motivada especi
ficação técnica do objeto, adoção de condições e demais exigências para contratações de serviços e 
obras, visando à operacionalização da edificação , redução de consumo de àgua e energia, realização de 
separação, na fonte geradora, de resíduos recicláveis descartados e sua destinação, utilização racional e 
reaproveitamento de recursos, aquisição de insumos produzidos com maior quantidade de conteúdo reci
clável, especificações de produtos oxibiodegradáveis e biodegradáveis, ou de exigências para o cumpri
mento de legislação especial ou específica. 
172. Nesse mesmo diapasão, o ST J firmou parceria com o Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão por meio do Termo de Adesão STJ n. 112013, que tem por finalidade integrar esforços de 
órgãos governamentais para desenvolver açães destinadas à implantação do Projeto Esplanada Sustentá
vel - PES, no âmbito da instituição, visando a adotar um modelo de gestão estruturado na implementação 
de açães voltadas ao uso racional de recursos, bem como instituiu o Comitê Interno do Projeto Esplanada 
Sustentável- CIPES, por meio da Portaria GDG n. 879, de 28 de outubro de 2013, responsável pela exe
cução das atividades intemas referentes ao Projeto. 
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173. Quanto à qualidade e suficiência dos controles intemos administrativos, no que se refere à 
gestão de compras e contratações, constataram-se iniciativas como mapeamento de processos, atualiza
ção de normativos intemos que refletem direta e indiretamente na referida gestão, bem como promoção de 
estudos para customizar elou implementar sistemas tecnológicos com vistas a dar suporte no gerencia
mento e fiscalização das compras e contratações do órgão. 
174. Corroborou, também, com a implementação de controles intemos, a iniciativa da Adminis
tração em elaborar e institucionalizar o Manual de Gestão de Contratos que consolida atribuições, rotinas, 
procedimentos, prazos, exigências, documentaçao e todas as providências necessárias em torno não só do 
pertil e das responsabilidades do gestor de contrato, mas também da sua gestão e fiscalização. O manual 
vem servindo como parâmetro para as fases de planejamento, de execução e de avaliação de resultados 
no sistema de controles internos e aprimoramento das diversas espécies de contratação. 
175. Merece destaque o trabalho de anâlise prévia dos procedimentos licitatórios, realizado pelo 
órgão de controle, assim como a atuação efetiva da Assessoria Juridica nesse mesmo tipo de análise, com 
formulação de diversas recomendaçães, que têm prevenido e corrigido tempestivamente falhas e proporci
onando maior segurança na observância da legislação pertinente; designação de grupo de trabalho para 
reavaliar e reestruturar o processo de trabalho do sistema de compras e contratações; o treinamento de 
gestores e servidores das unidades, envolvidos no processo; continuidade à implantação anterior do plano 
de compras, providências para o atendimento elou apresentação de justificativas em resposta às recomen
daçães da auditoria inlema. 
176. Com o intuito de demonstrar que os certames licitatórios e a formalização dos contratos 
têm recebido ações para assegurar a regularidade dos procedimentos, destacamos que as unidades en
volvidas nos processos de contratação, além de receberem tanto as recomendações formuladas no pare
cer da Assessoria Juridica, quanto as formuladas pela unidade de auditoria interna no respectivo relatório 
juntado aos autos, têm acesso ao sistema denominado drive "T", já citado no intróito, que registra o acom
panhamento das recomendaçães da auditoria intema, onde se efetuam os lançamentos das providências 
ou justificativas apresentadas por cada unidade da Administração e a Secretaria de Controle Interno por 
sua vez manifesta-se quanto ao atendimento ou não dessas mesmas recomendações, de forma a se man
ter controle efetivo sobre a regularidade dos procedimentos e a indicar O aprimoramento do sistema de 
controles intemos administrativos nas contratações fufuras. 
177. Outrossim, constatou-se que se aplica o princípio da segregação de funções para elabora
ção e aprovação dos termos de referência, para pesquisa de preços e confirmação de disponibilidade or
çamentária, aprovação, condução e homologação das licitaçães e assinatura dos contratos. 
178. Em suma, concluiu-se que as conslantes alteraçães na legislação pertinente e na jurispru
dência do TCU têm exigido dos atores do processo atenção redobrada para cumprimento das exigências 
legais, mas a Administração do ST J, embora ainda se defronte com situações que exigem melhoria e apri
moramento, tendo em vista algumas falhas de natureza formal , indicadas nas anàlises processuais, aten
deu aos preceitos legais e á regularidade dos procedimentos licitatórios. 

V1.2. Contralações Oriundas de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação e Oespes.s Oivers •• 

179. Das análises realizadas no periodo, destaca-se que, denlre o lotai de diligências registra
das, algumas decorreram por ocasiao do exame de processos referentes às contratações emergenciais, 
com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, e remanescentes, com base no artigo 24, inciso XI , da 
mesma lei, sendo que a maioria das impropriedades era concemente à terceirização de serviços (Operação. n / 
de elevador, recepção, auxiliar de biblioteca, limpeza, condução de veículos e secretariado). W UCI 

~ . 49l 



Superior Tribunal de Justiça 
Secntarll de Controle Intimo 

PROCESSO DE CONTAS 00 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 
(LII n. 8.44311992, aft g-, INfTCU n. 6312010, altlrada pela INfTCU n.12J2013, I DNfTCU n. 13212013) 

Nome da UG: Seeretarla do Superior Tribunal d.Justl~ 
Códigos d .. UG',: O~OI . Q5OO02 

Gntio: I)Q(IOI ÓJg60: 11000 
UO: 11101 

180. Registre-se que a Administração, quando recorreu à excepcionalidade dos contratos 
emergenciais, baseou-se em justificativas tanto quanto necessárias sobre a situação emergencial , além de 
demonstrar, para cada situação, que tal contratação constitu iu o meio único e viável para atender, naquele 
momento, a necessidade do Tribunal. 
181 . Com relação às contratações de serviçosJbens de TI utilizando a modalidade de dispensa 
de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso IV, foi formalizado apenas um contrato que teve por objeto o 
serviço de oufsorsing de impressão. O procedimento foi devidamente motivado para justificar a contratação 
direta apresentando os possiveis riscos resultantes da demora na contratação. 
182. Já com relação à formalização dos contratos remanescentes, constatamos que a Adminis
tração, quando lançou mão desse recurso, o fez, na maioria dos casos, pelo não cumprimento das cláusu
las contratuais e, principalmente, das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas, o que 
levou à rescisão unilateral dos ajustes e, consequentemente, à formalização de outros na modalidade indi
cada, com vistas a manter a continuidade dos serviços essenciais e resguardar o Tribunal de possíveis 
condenações trabalhistas por culpa in vigilando. Também nesse caso, a Administração promoveu as devi
das providências com relação â responsabilização e penalização das empresas envolvidas, utilizando-se 
dos dispositivos contratuais e da legislação regenle . 
183. Noutros casos de dispensa de licitação, a análise da Coordenadoria de Orientação e 
Acompanhamento da Gestão Adminislraliva - COA0 perfilhou no sentido de verificar se houve o indevido 
fracionamento de despesa ou tuga do processo licitatório cabivel , decorrente da falta de planejamento pré
vio da Administração ou de falha no processo de licitação, ocasionada por improficiência administrativa, 
hipóteses essas não constatadas, pelo menos nos autos submetidos ao exame desta unidade de controle. 
Enlretanto, em todos eles, foi recomendado às unidades responsáveis pela condução dos procedimentos 
de contratação de serviços ou aquisição de produtos que atentasse para a necessidade do planejamento 
prévio dos gastos anuais, de modo a observar que a despesa cumulaliva ao longo do exercício financeiro 
não ultrapassasse o valor limite da dispensa de licitação, prevista no artigo 24, inciso 11 , da Lei n. 8.666/93. 
184. No que conceme aos atos relacionados à doação de bens, suprimento de fundos para 
aquisição de bens ou prestação de serviços de terceiros e infrações/acidentes de trânsito, verificamos que 
a totalidade das ocorrências registradas por esta unidade de controle se deu, exclusivamente, por questões 
meramente procedimentais que não tiveram o condão de macular os dilames da legalidade, eficiência e 
eficácia que regem a Administração Pública, tampouco expuseram a risco o erário estatal. 
185. Algumas ocorrências mereceram especial atenção por parte da COA0. Dentre elas, so
bressai a dificuldade no procedimento de pesquisa de preços no mercado ou em outros órgãos da Adminis
tração Pública, com a finalidade de verificar a conformidade dos valores propostos, nos termos do disposto 
no artigo 26, inciso 111 , clc o artigo 43, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993 e dos julgados do Tribunal de Contas 
da União - TCU . 
186. Sobre a questão, esta unidade de controle, em diversas ocasiões, orientou a Administra
ção sobre a importância de se realizar ampla pesquisa de preços no mercado de modo a permitir a aferição 
da adequação das propostas, nos moldes do enlendimento já consagrado pelo TCU que considera válida a 
pesquisa realizada em 3 (três) empresas distintas do ramo licitado ou em outros órgãos públicos, bem co
mo a consulta efetuada nos sistemas de compras (Comprasnet, SIASG, SINAPli, etc.). 
187. Registrem-se tambem, recomendações no sentido de que as unidades da Administração 
aprimorem seus mecanismos de controles internos com vistas a aperfeiçoar os procedimentos utilizados 
nas contratações, com adoção de check lisfs para realização de conferência de documentos e procedimen
tos diversos. 
188. Fazendo-se um resumo objetivo das principais diligências relacionadas às contratações 
por inexigibi lidade de licitação, no exerclcio de 2013, conclui-se que, no exame de conformidade realizado 
pela COA0, não foram prejudicados os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade. r@" W 
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189. Entretanto, cabe salientar que, durante as análises dessas inexigibilidades, foram verifica
das algumas impropriedades de cunho formal que resultaram em solicitações de esclarecimentos e/ou 
recomendações para adoção de medidas cabíveis, com vistas a saneá-Ias e evitar a recorrência de falhas 
semelhantes. 
190. Na contralação de cursos e eventos voltados ao treinamento e aperfeiçoamento de servi
dores, observou-se que a grande maioria dos autos analisados passou a ser fundamentado no artigo 25, 
inciso 11 , c/c inciso VI do artigo 13, ambos da Lei n. 8.666/93, dispensando-se a publicação do extrato na 
imprensa oficial nos casos de contratações com valores até o limite previsto no artigo 24, inciso 11, do 
mesmo normativo. 
191 . Com relação aos contratos de TI em que a licitação foi inexigível os objetos contratuais 
estão concentrados em serviços de suporte técnico especializado para plataformas propMetáMas de uso no 
STJ. Nestes casos foram apresentados os certificados de exclusividade, comprovando a inviabilidade de 
contratação. 
192. Outra questão que merece destaque foi a adoção, pela Administração, nos processos de 
doação de bens inservíveis do TMbunal, da sistemática preconizada na PortaMa STJ n. 231 , de 29/6/2012, 
consistente na realização de procedimento públiCO denominado 'Aviso de Desfazimento' , mediante o qual 
é elaborado edital simplificado, publicado na página oficial do TMbunal e no SIAFI, dando conhecimento aos 
órgãos e entidades interessadas nos bens disponíveis para doação e, assim, conferindo mais transparên
cia ao processo de alienação dos bens e salvaguardando o interesse público. 
193. Convém ressaltar, ainda, que a Administração do STJ vem aprimorando continuamente os 
normativos internos e os processos de trabalho que tratam dos atos de doação, sendo que boa parte des
sas mudanças eMgiram a partir da efetiva atuação da COA0, quando da análise dos autos de doação e das 
proposituras que findaram em diligências. 

V1.3. Execução dos Contratos Administrativos 

194. No exercicio de 2013, para o acompanhamento da execução dos contratos administrativos, 
não difeMndo da metodologia ja relatada em outras avaliações, a seleção da amostra buscou contemplar 
todos os processos potencialmente relevantes - aqueles decorrentes de contratos administrativos vigentes 
concernentes á terceiMzação de serviços e aqueles mateMalmente expressivos - pagamentos relativos ás 
prestações de serviços e às aquisições de bens provenientes de procedimentos licitatórios, de dispensas e 
inexigibilidades de licitação, cujo valor seja supeMor a R$ 500.000,00. Já com relação aos pagamentos 
decorrentes de contratos de aquisição de bens e serviços com valor infeMor a R$ 500.000,00 foi utilizada 
uma amostra de 10% destes processos. 
195. As análises efetuadas implicaram o reg istro das impropMedades apuradas, com recomen
dações e sugestões formuladas aos geslores com o intuito de oMentar na adoção de melhores práticas 
para o saneamento das questões suscitadas, além de contMbuir para O apMmaramento das ações sob sua 
responsabilidade e assegurar a eficiência, eficacia e efetividade do controle da gestão institucional. 
196. Dessa maneira, veMfica-se que as intervenções realizadas pela SecretaMa de Controle 
Interno auxiliaram a Administração no aperfeiçoamento de seus controles internos, implicando maior efeti
vidade na gestão de contratos, com reflexos na conferência e controles da documentação que dao suporte 
ao pagamento, como nos benefícios concedidos aos funcionários terceirizados, salários e recolhimentos 
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197. Além disso, muitas empresas contratadas tiveram seus faturamentos deduzidos de glosas, 
algumas destas decorrentes de beneficios não repassados aos seus funcionários e detectados por ocasião 
da conferência da execução do ajuste. 
198. Outro ponto relevante, verificado na avaliação da gestão, foi o cumprimento da Resolução 
CNJ n. 9812009, com as alteraçães promovidas pela Resolução CNJ n. 169/2013, na redação dada pela 
Resolução CNJ n. 18312013, que dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previden
ciários e outros, por intennédio da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação. Tal instituto 
foi utilizado com o objetivo de mitigar as hipóteses em que o ST J possa ser condenado em algum litigio 
juridico em razão da responsabilização subsidiária na fonna prevista na Súmula 331 do Tribunal Superior 
do Trabalho - TST. 
199. Nesse contexto, as unidades gestoras incorporaram, sistematicamente, em sua atuação, 
controles mais apurados com o intento de avaliar o cumprimento dos direitos trabalhistas, como o coteja
menta entre valores salariais descritos no instrumento contratual, folha de pagamento e comprovante de 
depósitos bancários; concessão dos benefícios de vale·transporte e vale·alimentação; repasse de unifor
mes e equipamentos de proteção individual, estes últimos quando necessários a reduzir a exposição ao 
risco de acidentes e doenças ocupacionais; disponibilização de assistência médica e seguro de vida, em 
atendimento à previsao contratual. 
200. Em contrapartida, o acompanhamento pari passu da gestão administrativa implicou majo
ração do número de rescisões de contratos de terceirização, ocasionados, em grande parte, pelo descum
primento de obrigaçães trabalhistas por parte das empresas contratadas. 
201 . Por oportuno, é importante ressaltar que, na atividade de rotina desta Secretaria de Con
trole Interno, na análise de procedimentos da execução de contrato de prestação de serviços de copeira
gem e preparo de alimentos, autuado no Processo STJ 83812012, a constatação de impropriedades na 
apresentação de documentação comprobatória do recolhimento do INSS e do FGTS, sugeriu indicias de 
fraude, os quais foram relatados ao Departamento da Policia Federal e à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 
202. Além disso, foi encaminhado oficio à contratada infonnando inicio de procedimento sanci-
onatório com base nas impropriedades exaradas por esta unidade de controle. 
203. Dessa fonna, a empresa apresentou a defesa e atualmente o processo está na Secretaria 
de Administração e Finanças para análise da citada peça. Por decisão da Administração, o STJ ficará no 
aguardo das providências adotadas pelos órgãos aos quais foi solicitada a apuração dos fatos. 
204. Assim, não se detendo nas dificuldades relatadas pelas empresas e pela Administração, 
esta última, na função de sanear as recomendaçães do Órgão de Controle e, ao mesmo tempo, não com
prometer a continuidade dos serviços essenciais ao funcionamento desta Corte, conc1ui·se, de uma forma 
geral, pela regularidade dos procedimentos adotados pela Administração na execução dos contratos admi
nistrativos, regularidade subsidiada nas atividades desempenhadas no decorrer do exercício findo, em 
especial a análise e a conferência das instruções processuais referentes aos pagamentos das despesas. 

VII- AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DE PASSIVOS 

205. Para saneamento das pendências apontadas no Relatório de Auditoria de Gestão 2012, a Ll 
Administração adotou as seguintes providências: ~ lU' 
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• Quanto ao montante de R$10.172,50, devido ao servidor de matrícula S010124, refe
rente à correção monetária dos juros moratórios da reposição dos 11,98%, incidente 
no período de 23/8/2006 a 29/8/2010 - O valor não havia sido pago anteriormente em 
razão de a Administração ter entendido que não era cabível atualização no interregno 
em que o Processo Administrativo STJ 960212010 ficou suspenso, por pedido do ser
vidor. A questão foi levada ao Conselho de Administração, que, na sessão realizada 
em 2619/2012, reconheceu o direito do servidor á correção monetária de todo o perío
do. A importância foi paga por meio da Folha Suplementar de Maio/2013 e a baixa na 
conta 21212.1100 - Pessoal a Pagar por Insuficiência de Crédito foi efetuada em 
16/8/2013. 

• Quanto ao valor de R$ 193.942,54, relativo a passivos reconhecidos pelo órgão que 
não haviam sido registrados contabilmente - Parte do montante foi liquidado e pago 
nos meses de julho e agosto de 2013, outra parte foi registrada na conta 22242.0000 
- Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores1 e a parcela referente ao processo ST J 
4631/2007, relativa a passivos relacionados ao pagamento de GAS - Gratificação de 
Atividade de Segurança, não foi contabilizada, uma vez que a Administração ainda 
não reconheceu os direitos ali reclamados. Registre·se que o ST J possui inscrito em 
Restos a Pagar Não Processados o valor de R$ 8.507.035,67, para o pagamento de 
despesas com Pessoal e Encargos Sociais de exercícios anteriores. 

• Quanto à recomendação emitida para que o registro de passivos não liquidados, por 
razões diversas que não a insuficiência de créditos/recursos, fosse efetuado na conta 
22242.0000 - Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores - A Administração adotou o 
procedimento recomendado. Ao término do exercicio de 2013, o saldo da conta era de 
R$ 33.425,10. 

206. Registre-se que os valores relativos á incorporação de VPNI/Quintos, periodo de ju
nho/2002 a janeiro/2004, decorrente da decisão contida no processo ST J 2389/2002, não foram registrados 
contabilmente tendo em vista que a matéria ainda era objeto de análise pelo Conselho de Administração. 
No entanto, conforme noticia veiculada em 201212014 na intranel do STJ, o referido conselho aprovou, de 
forma unânime, o requerimento da ASST J que pleiteava o pagamento desse passivo. O valor estimado da 
despesa é de R$ 42.000.000,00, sendo que seu pagamento está condicionado á existência de disponibili
dade orçamentária. Após o término dos cálculos e pagamento, de acordo com os recursos disponíveis, de 
parcela da dívida, o valor restante será reg istrado na conta 21212.1100 - Pessoal a Pagar por Insuficiência 
de Crédito. 
207. Por fim, quanto á recomendação efetuada à Setorial Contábil, para que averiguasse a exis
tência de passivos não quitados realmente por insuficiência de créditos e/ou recursos, relativos tanto a 
Pessoal e Encargos Sociais como despesas com fomecedores, obrigações tributárias e débitos diversos, a 
unidade providenciou a abertura do processo STJ 10021/2013. Os autos periodicamente são encaminha
dos à Coordenadoria de Pagamento para atualização das informações sobre os passivos existentes. A 
unidade deixa de relacionar apenas os créditos cujo direito encontra·se sob análise. Por recomendação da 
setorial contábil do órgão, os passivos registrados na conta 22242.0000 - Pessoal a Pagar de Exercicios 
Anteriores serão analisados pela Coordenadoria de Pagamento para informação da data de ocorrência da 
prescrição quinquenal, bem como para identificação de situações em que não foi efetuada a notificação 
dos credores. 

I Não foram liquidados e pagos os valores relacionados aos processos STJ 3618/2003 (interessados não apresentaram a doeu
mentaçao solicitada para a quitaç30 do débito), ST J 9101/2004 e 5859f2006 (os ex-servidores relacionados nao apresentaram 
requerimento) e STJ 825212005 (servidora falecida sem beneficiarios habilitados a pensa0 e sem sucessores indicados em 
alvara judicial). 
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208. Os recur.;os orçamenlários execulados na ação I H24 - Implanlação do Sislema Inlegrado 
de Geslão da Infonmação Jurisdicional- e-jus equivalem a R$ 23.740.773,53. Tais despesas conlemplam 
aquisições de softwares, hardwares, material de consumo e serviços. 
209. Tendo em visla verificar a correia aplicação dos reculSos empregados em Tecnologia da 
Infonmação - TI , a Coordenadoria de Audiloria de TI realizou em 2013 Irabalhos de audilorias e levanla
menlos para verificar a siluação de govemança de TI no Superior Tribunal de Jusliça· STJ. Com base 
nesles Irabalhos e nas infonmações conslanles no Relalório de Geslao 2013, relativas à Tecnologia da 
Infonmação no ST J, foi feila uma avaliação da Geslão de TI sobre os seguinles aspeclos: 

• Eslrulura de govemança corporaliva. 
• Plano Direlor de Tecnologia da Infonmação. 
• Conlralações de serviços de TI e geslão conlralual. 
• Infraeslrulura de TI e Geslão de Segurança da Infonmação. 
• Força de Trabalho. 

VIII .1. Estrutura de Govemança Corporativa 

210. Desde a implanlação da governança corporaliva no ST J, há no ãmbilo eslralégico do Tri
bunal a preocupação no acompanhamenlo e avaliação da dinâmica das ações implanladas que se maleria
liza no monitoramento do planejamento estratégico de TI , executado anualmente e que dá norte às toma
das de decisão para o próximo ano. 
211. Considerando a relevância de participação da alta gerência e áreas de negócio no plane
jamento de TI , no intuito de promover as devidas ações para que a estrutura de govemança corporativa e 
de TI possam atender as necessidades institucionais de forma mais abrangente, foi criado um Comitê Es
tratégico de TI - CETI, composto pelo Minislro Presidente da Comissão de Coordenação como presidente, 
o Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal como vice-presidente, o Secretário de Tecnologia da Infonmação 
e Comunicação como secretário executivo e o Assessor-Chefe da Assessoria de Modemização e Gestão 
Estratégica. O CETI foi estabelecido pela Resolução n. 15/2012, o qualtem por atribuições: revisar o Plano 
Estratégico de Tecnologia da Infonmação (PETI) e o Plano Direlor de Tecnologia da Infonmação (PDTI) em 
consonância com o Plano Estratégico do Tribunal, acompanhando sua execução e estabelecendo priorida
des entre as demandas encaminhadas pelo Comilé Estratégico da Secretaria do Tribunal para a resolução 
de conflitos. 
212. Cabe ressallar que deve coexistir com o CETI, definido como um comitê estralégico, o 
Comitê Executivo de TI, de acordo com orienlações dos órgãos de controle e modelos de govemança de TI 
como o COSIT. O Comitê Executivo de TI deve possuir participantes da diretoria executiva, das áreas de 
negócios e de TI. O CETllem caráler estratégico institucional, e para tal envolve a alia direção, inclusive 
com a presença de ministros, e tem como atribuição assegurar que a govemança de TI seja devidamente 
considerada como parte da govemança corporativa, aconselhar sobre o direcionamento estratégico e ana· 
lisar os principais investimentos, em nome de toda a direção. Já o Comitê Executivo de TI tem um caráter ~ 
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operacional e, portanto está mais próximo do dia-a-dia do Tribunal, visando determinar prioridades dos 
programas de investimentos em TI, alinhados com as estratégias e prioridades do negócio, monitorar o 
estado atual dos projetos, resolver conflitos de recursos e monitorar níveis de serviço e suas melhorias, 
constituindo um instrumento essencial no direcionamento dos investimentos de TI. 

V1l1.2. Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 

213. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI é o instrumento de diagnóstico, pla
nejamento e geslão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender as necessi
dades tecnologicas e de informacao de um órgão ou entidade para um determinado periodo (IN n. 0412010, 
art. 2', inciso XXII). 
214. Segundo o SISP2, o PDTI não é um documento de responsabilidade especifica da área de 
TI, mas sim um instrumento de planejamento que conlempla todas as áreas de negócio da instituição. A 
participação das áreas de negócio e equipe de elaboração devem coexistir para que a área de TI esteja 
efetivamente alinhada com os objetivos de negócios. O apoio da Alia Administração e o comprometimento 
das áreas de negócio tem por objetivo proporcionar a minimização de riscos e a geração de beneficios. No 
que tange as informações para fomento e elaboração do PDTI, observa-se no ST J que não há participação 
das áreas de negócio na elaboração deste plano. 
215. No PDTI 2013 identifica-se a carência de avaliação dos PDTI 's anteriores e ausência por 
parte da STI de controles e ações de correção para tratamento da execução do Plano Diretor. No entanto, 
após análise, desta Coordenadoria, dos Planos referentes aos exercicios de 2012 e 2013, é possivel ob
servar semelhanças entre os objetivos estralégicos e as ações orientadas a estes objetivos. 
216. De acordo com o Acórdão n. 1233/2012 do TCU, o que se espera, segundo as boas práti-
cas, é que a Alta Administração: 

• Estabeleça objetivos, indicadores e metas para a gestão de TI, (Cobit 4.1, ME 1.1 -
Abordagem de monitoramento e P01 .4 - Plano Eslratégico de TI). 

• Monitore a gestão de TI por meio de relatórios gerenciais (Cobit 4.1, ME 1.5 - Relató
rios gerenciais). 

• Avalie a gestão de TI (Cobit 4.1, ME 1.4 - Avaliar o desempenho). 
• Determine ações corretivas, se for o caso (Cobit 4.1, ME 1.6 - Ações corretivas). 

217. O acompanhamento e avaliação dos instrumentos de govemança de TI são executados 
em nível macro por meio de ações de monitoramento, como pode ser observado no processo ST J 
107112013. 
218. Segundo o SISP, a avaliação dos resultados do Planejamento de TI anterior deve constar 
no PDTI atual. O processo de elaboração do Plano Diretor (Figura 1) possui uma atividade especifica para 
avaliar os resultados anteriores e gerar um artefato de relatório, sendo este, subsídio para criação do novo 
Plano Diretor. 

2 O SISP é um sistema instituído com o objetivo de organizar a operaçao, controle, supervisão e coordenação dos rectlfSOS de ~ 
informaçao e informática da Administraçao Pública Federal Direla, Autârquica e FundadonaL ~~ . 55 ~ 
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219. O cenário identificado na STIC pode comprometer o êxito do POTI e impedir que as falhas 
anteriores sejam corrigidas com base na atual percepção da realidade. Assim, este documento deve conter 
as informações de resultados do planejamento anterior descrevendo quais foram os resultados alcançados 
com esse planejamento, identificando o cumprimento ou não das metas, os motivos pelos quais não foram 
cumpridas, se as metas foram realistas e adequadas e o que seria necessário para capacitar a organização 
a cumprir novas metas relacionadas com o uso e a gestão de TI. 
220. Há uma vinculação existente no PElI entre os objetivos estratégicos institucionais e os 
objetivos estratégicos de TI, contudo não há relação direta explícita entre as ações de TI e as metas do 
negócio, de fonma a não ficar clara a representatividade das ações de TI para o alcance das mestas institu
cionais. 
221. Quanto á publicidade do documento de Plano Diretor de Tecnologia, de acordo com a Lei 
de Acesso infonmação (Lei n. 12.527/11). artigo 8', é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas compe
tências, de infonmações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 
222. A lei ressalta que os órgãos devem se utilizar obrigatoriamente do site oficial da instituição 
atendendo aos seguintes requisitos elencados em seu parágrafo terceiro §3: 

'§ 3' ... 
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo Que permita o acesso à informação de 
forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;" 

223. O POTI está publicado na intemet para livre acesso no sitio do ST J, visto que o acesso ao 
arquivo não requer autenticação. ~ c8: 
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224. Durante o exercicio de 2013 a Coordenadoria de Auditoria de TI buscou avaliar os contra· 
tos de TI. contemplando nos seus trabalhos questões relacionadas à fase de planejamento das contrata· 
ções e aos controles utilizados para uma adequada gestão contratual. 
225. Quanto à fase de planejamento das contratações de TI. foram identificadas fragilidades na 
fonmalização deste processo. em especial quanto à elaboração de alguns artefatos como: anàlise de viabi
lidade, levantamento de soluções disponiveis no mercado, levantamento adequado da demanda, escolha e 
justificativa da solução mais adequada, análise de riscos. 
226. Foi recomendado à Secretaria do Tribunal que fonmalizasse o processo de trabalho de 
contratação soluções de TI, nos moldes da IN n. 412010 - MPOG, de fonma a garantir a padronização das 
atividades de planejamento, minimizando os riscos para o alcance dos objetivos dos futuros contratos. 
227. Em novembro12013 foi publicada a IN n. 412013 - ST J dispondo sobre as diretrizes a serem 
seguidas para as contratações de soluções de tecnologia da infonmação e comunicação no ST J. 
228. Verifica-se que a partir dos relatórios de auditoria, os quais apontaram fragilidades na fase 
de planejamento das contratações, houve significante melhoria na elaboração dos estudos preliminares à 
contratação. Após a publicação da nonma, há uma tendência de um maior crescimento neste percentual de 
aperteiçoamento do processo de trabalho. 
229. Quanto à gestão de contratos de TI , o STJ possui um Manual de Gestão de Contratos que 
visa orientar o gestor durante a execução do contrato. No entanto, de acordo aom os dados levantados nas 
auditorias, aonstata-se que, em alguns casos, os gestores não adotam procedimentos objetivos na fiscali
zaçao dos contratos de serviços, sendo necessário um acompanhamento maior nos controles intemos 
definidos para o gerenciamento do contrato. 
230. Ressalta-se que a IN n. 412013 - ST J remete ao Manual de Gestão de Contratos do ST J a 
fase de gerenCiamento do contrato, estabelecendo que nesta fase, além da participação do gestor faz-se 
necessária designação de fiscais: técnico, administrativo e requisitante, fonnando uma equipe responsável 
pela gestão contratual. 

V1I1.4. Infraestrutura de TI e Gestão de Segurança da Infenmação 

231 . Por meio de levantamento de infonmações de infraestrutura de TI, no qual foram mapeados 
os controles intemos sugeridos pelo COBIT 4.1, foi possivel conhecer melhor o funcionamento das unida
des e obter uma visão geral da infraestrutura de TI em funcionamento no ST J. 
232. A Secretaria de Tecnologia da Infonmação e Comunicação (STI) possui um parque tecno
lógico bastante avançado, com o uso de tecnologias modemas e ambientes de sala-cofre e sala-segura, 
nas quais estão localizados os equipamentos utilizados no processamento e armazenamento das informa
ções utilizadas em todo o Tribunal. 
233. Com relação aos processos de govemança e gestão avaliados, verificou-se a presença de 
controles intemos nas unidades que gerenciam a infraestrutura de TI. No entanto, foi identificada a ausên
cia de fonmalização de alguns controles. 
234 . Verificou-se na STI iniciativas de planejamento da infraestrutura com nlvel gerenciado de 
maturidade. As decisões são tomadas com base na observação do ambiente e realizadas de fonma reativa. 
Esse fato evidencia-se na ausência de alguns controles de planejamento, tais quais: Plano de Infraestrutu- J2; 
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ra Tecnológ ica, Plano de Aquisição, Implemenlação e Melhoria da Infraeslrulura, Plano de Gerenciamenlo 
da Infraeslrulura, Plano de Desempenho e Capacidade e Plano de Manulenção Prevenliva. 
235. Oulro processo de geslão avaliado foi o gerenciamenlo de operaçães, que lem como prin
cipal objetivo manler a inlegridade do parque lecnológico e reduzir cuslos e alrasos nas operações de TI. 
Verificou-se que as seçães da STI ulilizam diversos procedimenlos e inslruções de operações especificas 
de suas áreas de aluação. O Nelwor1< Operalion Cenler (NOC) é responsável pelo moniloramenlo da infra
eslrulura de serviços de TI , no qual uma empresa lerceirizada execula os procedimenlos operacionais. As 
unidades realizam a manulenção prevenliva, com verificaçães periódicas de lodo o parque de swilches, 
racks e demais ativos de rede. 
236. Com relação á Geslão da Segurança da Informação, verifica-se no ST J nivel inicial de 
maluridade. 
237. Conforme informado pela STI no questionário do Relalório de Geslão, importanles conlro
les inlemos como invenlário de ativos, classificação da informação, análise de riscos e geslão de inciden
les não são pralicados na organização. Verificou-se lambém ausência de direlrizes para geslão da segu
rança da informação corporaliva. 
238. No Tribunal, a segurança da informação é Iralada apenas no nivel operacional. A Seção de 
Segurança de Rede é responsável por definir e implemenlar crilérios de conlrole de acesso, alualizar e 
garanlir o funcionamenlo das soluçães de segurança do parque lecnológico, manler regislros de evenlos 
relativos a segurança da informação e promover a absorção de novas tecnologias. Outras seções da Coor
denadoria de Infraeslrulura lambém possuem algumas responsabilidades sobre segurança da informação, 
especificas a suas áreas de aluação, mas lodas em nivel operacional. Não há unidade responsável por 
Iralar a segurança da informação na organização como um lodo e de forma eslralégica. 
239. No locanle à politica de segurança, à polilica de conlrole de acesso e ao plano de conli
nuidade de negócio, não houve evolução se comparado ao que foi relalado no processo de conlas do 
exercicio financeiro de 2012. Esses conlroles se apresenlam em nivel de maluridade inicial, excelo o plano 
de conlinuidade, o qual não foi elaborado pela insliluição. 

V1I1.5. Composição da Força de Trabalho da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

240. Quanlo à eslrulura de pessoal de TI, com base nos regislros conslanles do Sislema de 
Adminislração de Recursos Humanos - SARH e no Sislema Informalizado de Gerência de Alendimenlo -
SIGA, a força de Irabalho da Secrelaria de Tecnologia da Informação enconlra-se assim dislribuida: 

Quadro 15- Distribuição da Força de Trabalho 

Situação Quantidade em 2013 % 

Servidores efelivos da carreira de TI do ST J - 142 48,46% 
Analistas e Técnicos 
Servidores efetivos de outras áreas 19 6,48% 

Servidores requisitados 1 0,34% 

Servidores sem vinculo com APF 2 0,68% 
V .~ 



Superior T ribunat de Justiça 
Stcl'ltlrla de Controle Interno 

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 
(leI n. 8.44311992, art. 9", INITCU n. 63/2010, alterada pela INITCU n.72I2013, e ONTTCU n. 13212013) 

Nome di UG: Seer.tlI1. do Supenor Trlbun.1 de JntlÇl Gmto: 00001 
C6d' d UG' n50001 O~02 111°' li " • 

Situação Quantidade em 2013 '" 

Orvto: 11nOO 
UO 11101 , 

Prestadores de serviços que trabalham regu- 129 44 ,03% 
tarmente no ambiente da instituição 

Total da Força de Trabalho 293 

241 . Na avaliação da composição da força de trabalho, constata-se que 54,94% do seu quadro 
esta representado por servidores efetivos, sendo que 48,46% destes servidores são analistas e técnicos da 
area de tecnologia da informação. A representatividade de servidores com formação em TI na estrtutura de 
pessoal da unidade minimiza os riscos relacionados aos controles dos processos criticos do ST J. 
242. O quadro permanente se concentra nas atividades de gestão e área técnica operacional. 
243. Os empregados terceirizados equivalem a, aproximadamente, 44 ,03% do quadro e estão 
alocados em contratos de serviços de TI para apoiar as Coordenadorias de Relacionamento, de Infraestru
tura e de Comunicação. 
244. A participação destes empregados decorre de contratos fi rmados para a prestação de ser
viços de operação de central de atendimento a usuários -1' e 2' nível e suporte de infraestrutura e manu
tenção preventiva e corretiva dos sistemas de lelecomunicações do ST J. O modelo de contratação destes 
serviços compreende o pagamenlo à conlratada com base na mensuração dos serviços e dos resultados 
alcançados. 

V1I 1.6. Conclusão 

245. Com base nos pontos levantados verifica-se que a Gestão de TI no ST J está em fase de 
aprimoramento. Os trabalhos realizados pela Coordenadoria de Auditoria de TI têm o propósito de sinal izar 
para o gestor a necessidade de criação de controles que irão contribuir para a eficiência na gestão dos 
recursos de TI, além de acompanhar a conformidade da gestão quanto aos normativos e melhores práticas 
adotadas, em consonância com os principias legal idade, moralidade e eficiência. 

IX - AVALIAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO 
IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

246. Ao final do exercicio de 2013, o Tribunal possuia sob sua responsabilidade sete imóveis de 
uso especial, sendo que em seis deles estão instalados a sede e os prédios de apoio administrativo, quais 
sejam garagem, marcenaria e depósito administrativo. Conforme informação da unidade de patrimônio, 
prestada no item 6.2.1 do Relatório de Gestão 2013, o imóvel de RIP 9701.3281 1.500-4, no valor de R$ 
768.281 ,33, foi registrado equivocadamente na conta contabil 14211 .10.02 - Edifícios. Trata-se, na verda- , n 
de, de apartamento funcional registrado indevidamente no SPIUnet e no SIAFI como de responsabilidade \p 
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do T nbunal. Esclareça-se que ao bem devena ter sido dado o mesmo tratamento dos demais imóveis fun
cionais postos à disposição do ST J, penmanecendo seu patnmônio como de responsabilidade da Supenn
tendência do Patnmônio da União/DF. 
247. O Tnbunal conta com uma unidade especializada, a Coordenadona de Engenhana e Arqui
tetura - CEAR, composta por cinco Seções e 25 servidores, para a execução de ações relativas á elabora
ção e condução de projetos arquitetõnicos, manutenções gerais dos imóveis e dos diversos sistemas rela
cionados às instalações prediais. 
248. Em virtude de suas atnbuiçôes, representantes da CEAR são gestores dos contratos refe
rentes à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétnco, hidráulico, de combate a incêndio, de 
GLP, de cabeamento de rede, de tubu lações, de condicionamento de ar, de ventilação, de exaustão, de 
câmeras frigorificas, dos elevadores, entre outros. 
249. Integram o patnmônio do Tnbunal os imóveis relacionados no Quadro 16, sendo seu esta
do de conservação considerado bom ou regular. Não foi incluido o imóvel de RIP 9701 .32811 .500-4, em 
razão da manifestação da unidade de Patnmônio, expl icitada no pnmeiro parágrafo deste capitulo. 

Quadro 16 - Patrimônio Imobiliário sob Responsabilidade do ST J 

Descrição do I móvet Localização 

EdificiolPrédio Sede do ST J Setor de Administração Federal Sul, SAFS, Quadra 6, Lote 1, Asa 
Sul, Brasília-DF 

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

Garagem 
Setor de Garagens Oficiais Norte, SGON, Quadra 2, Lotes 10 e 20, 
Asa Norte, Brasilia-DF 

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

Clube Setor de Clubes Esportivos Sul, SCES, Trecho 1, Lote 1-B, Asa Sul, 
Brasília-DF 

Terrenos/Glebas Setor de Garagens Oficiais Norte, SGON, Quadra 4, Lote 6, Asa 
Norte, Braslt ia-DF 

250. Apesar de os imóveis Iuncionais integrarem o patnmõnio da UG 170021 - Supenntendên
cia do Patnmônio da UniãolDF, sua manutenção e conservação são de responsabilidade do STJ. De acor
do com a infonmação constante no item 6.2.2 do Relatóno de Gestão 2013, em 2013 o STJ dispendeu R$ 
7.609.694,62 com a manutenção dos bens imóveis. Como já infonmado nos processos de contas antena
res, não há como determinar o valor gasto individualmente com a manutenção dos imóveis, uma vez que 
não há um sistema espeCífico para esse fim. 
251. Com relação á obra iniciada em 2012, para refonma da Oficina Mecânica do ST J localizada 
no SGON, Quadra 2, Lotes 10 e 20, Brasília-DF, a carta de habite-se, que se encontrava pendente em 
razão das exigências da Agência Fiscalizadora do Distrito Federal- AGEFIS, foi expedida em 19/612013. 
252. Importa reg istrar que em 2013 foi realizada a atualização dos valores dos imóveis de uso • () 
especial, com base na pauta de valores venais de terreno e edificações do Distrito Federal para efeito de V 
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lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - para o exercício, publi
cada no DODF n. 250, de 12/12/2012, pág. 2. O registro, efetuado no Sistema de Gerenciamento dos Imó
veis de Uso Especial da União - SPIUnet, gerou uma variação na conta 14211.00.00 - Bens Imóveis na 
ordem de 5,93%, passando o montante de R$ 159.119.146,05 para R$ 168.551 .061 ,05. O referido proce
dimento é baseado em orientação obtida na Secretaria do Patrimônio da União. 
253. Conforme noticiado nas contas de 2012, as despesas registradas no SIAFI com a locação 
de imóvel de terceiros referem-se á cessão de uso de área aeroportuária de propriedade da União, confor
me Termo INFRAERO n. 06.2011 .002.0001, Processo ST J 3549/2011 . A área alugada, no valor mensal de 
R$ 22.269,71, está situada no Aeroporto Intemacional de Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek e des
tina·se á disponibilização de sala de recepção (VIP) ás autoridades desta Corte. Por meio do termo Aditivo 
n. 147/12(VI)/0002, a INFRAERO sub·rogou integralmente os direitos e deveres constantes do Termo de 
Cessão em favor da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasilia S/A -INFRAMtRICA, a partir de 
30/1112012. 
254. Quanto aos controles intemos administrativos, relacionados aos procedimentos de gestão 
do patrimônio imobiliário, sua avaliação é feita de acordo com o escopo das auditorias realizadas sobre o 
tema, bem como durante o acompanhamento dos processos de compra e contratação. Os ajustes conside
rados necessários são recomendados ás unidades e sua implantação é acompanhada pela unidade de 
controle. 
255. Ressalte-se que foi conduzida por este órgão de controle interno auditoria com a finalidade 
de verificar a adequação dos procedimentos para realização e contabi lização das despesas de manuten
ção e conservação dos bens imóveis, entre elas as relativas aos espaços cedidos a terceiros. Nesse traba
lho, foram avaliados diversos aspectos relacionados â cessão de espaço, principalmente a adequação da 
forma da cessão efetuada, se gratuita ou onerosa; a efetivação do ressarcimento de despesas de manu
tenção e do pagamento de taxas de ocupação; e a legalidade de sublocação de espaços cedidos a associ
ações de servidores, para exploração de atividades comerciais. Os principais achados, assim como as 
providências da Administração, estão relatados no Anexo I - Auditorias, Monitoramentos e Análises Pro
cessuais Planejados e Realizados pelo Órgão de Controle Intemo em 2013 deste relatório. 

X" RENÚNCIA DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

256. Conforme apresentado no Quadro 1- 2013 do Anexo IV.10 - Renúncia de Receitas - do 
PLDO 2013, não há previsão de renúncia de rece ita na função orçamentária "Judiciária', á qual se relacio
nam as ações integrantes 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. 
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257. A atual metodologia de trabalho desta unidade de controle contempla a avaliação dos con
troles internos administrativos inserida no escopo das diversas auditorias realizadas. As avaliações são 
efetuadas por meio de diversos procedimentos de auditoria, tais como entrevistas com gestores, análise 
documental e de dados obtidos, verificação in loco, circularizações e inspeções. São realizadas, portanto, 
avaliações de controles administrativos em nível de atividades específicas , ou seja, em nível operacional, 
durante a execução da maior parte das alividades do órgão de controle. 
258. No Anexo I deste relatório (Auditorias, Monitoramentos e Análises Processuais Planejados 
e Realizados pelo Órgão de Controle Interno em 2013), encontram-se relacionadas as recomendações 
consideradas relevanles, relativas à melhoria dos procedimentos de controle, que foram efetuadas no 
exercício. 
259. Como apresentado no Processo de Contas de 2012, esta unidade de controle passou a 
incluir em seu Plano Anual de Auditorias atividade especifica para avaliação de partes do sistema global de 
controle interno do ST J. Importa ressaltar que o Tribunal não dispõe de uma eslrutura de controle interno 
documentada. Sua estrutura consolidou-se no decemer do tempo, cembinando padrães e modelos que se 
adequavam às suas necessidades, com forte embasamento no cumprimento das nonnas existentes. Esses 
trabalhos buscam, portanto, penmitir um diagnóstice inicial, por meio do qual se pretende cenhecer a ade
são da estrutura de controle em funcionamento no ST J aos critérios definidos no modelo de referência 
(Coso 11). 
260. As análises buscam avaliar os cemponentes de centrole tendo por base os elementos e 
critérios relacionados na ferramenla Internai Control Management and Evaluation TolI, elaborada pelo U.S. 
Govemment Accountabilfty Olfice - GAO. 
261. Encontra-se prevista no Plano Anual de Auditorias 2014 a execução de auditoria cem o 
objetivo de realizar a análise mencionada, com cronograma inicialmente estabelecido para abril/maio, a 
tempo, portanto, de subsidiar a elaboração do presente relatório. 
262. Porém, diante da necessidade de cumprir a deliberação do Ministro Presidente quanto à 
antecipação da apresentação das contas, a auditoria foi remanejada para o segundo semestre de 2014. 
Por conseguinte, os resullados do trabalho serão apresentados no próximo processo de contas. 

XII- AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
DO TCU E DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

263. No exercicio de 2013, o Tribunal de Contas da União encaminhou a este Tribunal diligên-
cias constantes dos itens descritos abaixo. 
264. O Oficio n. 4088/2013-TCU/SEFIP, de 2/412013 (Processo TC n. 006.993/2013-3), deter
minou, nos tenmos dos artigos 42 e 87 da Lei n. 8.443/1992, o encaminhamento das infonmações cadas-
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trais e financeiras de todos os magistrados e servidores deste Tribunal que recebem abono pennanência. 
Em 24/4/2013, a SCI encaminhou midia CO com as info""açães, por meio do Oficio n. 16/SCI. 
265. O Oficio n. 13280/2013-TCU/SEFIP, de 319/2013 (Processo TC n. 024.394/2013-0) solici
tou encaminhamento de documentos elou esclarecimentos sobre o processo de aposentadoria da servido
ra Lidia Ribeiro de Souza - CPF n. 239.910.976-72. Em 30/912013 foi encaminhado ao TCU, por meio do 
Oficio n. 39/SCI, as cópias dos elementos solicitados, constantes do processo administrativo PA 26/95. 
266. A Secretaria de Gestão de Pessoas foi diligenciada diretamente, por meio do Oficio 
792012013-TCU/SEFIP de 4/612013 (Processo TC n. 015.42712005-3), o qual foi respondida com a expedi
ção do Oficio n. 42/2013-SGP, encaminhando as fichas financeiras relativas ao exercicio de 2013 dos se
nhores magistrados deste Tribunal. 
267. O Oficio n. 1607412013-TCU/SEFIP, de 21 /1012013 (Processo TC n. 024.152/2013-7). 
encaminhou cópia do Acórdão 729712013-TCU-Primeira Câmara que julgou ilegais as concessões das 
aposentadorias dos servidores Marcos Antônio Vasconcelos de Azevado e Miriam Aragão dos Reis. A Se
cretaria de Gestão de Pessoas prestou esclarecimenlos sobre a questão à SCI. A SCI, em 14/11/2013 
enviou resposta, por meio do Oficio 45/SCI, encaminhando elemenlos do processo STJ 482612013, bem 
como novo fo""ulário de Concessão de Aposentadoria referente à servidora Miriam Aragão dos Reis e, em 
18/1112013, por meio do Oficio 46/SCI encaminhou elementos do processo STJ 575912010 referente ao 
servidor Marcos Antônio Vasconcelos de Azevedo. 
268. O Oficio n. 16524/2013-TCU/SEFIP, de 1' /1112013 (Processo TC n. 025.952/2013-7), en
caminhou cópia do Acórdão 752712013-TCU-Primeira Câmara que julgou ilegal a concessão de aposenta
doria do servidor Delveque Oliveira da Silva. A Secretaria de Gestão de Pessoas prestou esclarecimentos 
sobre a questão à SCI. A SCI, em 4/12/2013, enviou resposta, por meio do Oficio 48/SCI, encaminhando 
elementos do processo ST J 820312011 , bem como novo fo""ulário de Concessão de Aposentadoria do 
citado servidor. 
269. O Oficio n. 1652112013-TCU-SEFIP, de 1'/11/2013 (Processo TC n. 006.99312013-3). soli
citou esclarecimentos quanto aos critérios adotados por este Tribunal para se conceder abono permanên
cia a magistrados, com menos de cinco anos de efetivo exercício em que se dará a aposentadoria, infor
mando os fundamentos de direito que pe""item tal concessão. Em 25/1112013, por meio do oficio 47/SCI, 
foram prestados os esclarecimentos solicitados. 
270. O Oficio n. 1776912013-TCU/SEFIP, de 27/11 /2013 (Processo TC n. 020.141/2013-0), 
encaminhou cópia do Acórdão 826712013-TCU-Primeira Câmara que julgou legal a concessão de aposen
tadoria da servidora Maria das Graças da Silva de Oliveira e ilegal a concessão de aposentadoria da servi
dora Rosely Cázar de Menezes. A Secretaria de Gestão de Pessoas prestou esclarecimentos sobre a 
questão à SCI. A SCI, em 6/112014, enviou resposta, por meio do Oficio 1I112014/SCI, encaminhando ele
mentos do processo ST J 402212013, bem como novo fo""ulário de Concessão de Aposentadoria da servi
dora Rosely Cázar de Menezes. 
271 . O Oficio n. 18078/2013-TCU/SEFIP, de 3/12/2013 (Processo TC n. 027.315/2013-4), en
caminhou cópia do Acórdão 949712013-TCU-Primeira Câmara que julgou ilegal a concessão de aposenta
doria do servidor Ivan Borges de Farias de Almeida. A Secretaria de Gestão de Pessoas prestou esclare
cimentos sobre a questão à SCI. A SCI, em 10/1/2014, enviou resposta, por meio do Oficio 2/SCI, encami
nhando elementos do processo STJ 733512013, bem como novo fo""ulário de Concessão de Aposentado
ria do citado servidor. 
272. O Oficio n. 1912112013-TCU/SEFIP, de 18/1212013 (Processo TC n. 007.72812007-9), 
encaminhou cópia do Acórdão 7530/2013-TCU-Segunda Câmara que, em razão da superveniência da EC 
n. 70, considerou legais as aposentadorias de Francisco Sebastião da Rocha e Aroldo da Silva Ramos, 
dete""inando a confecção de novos atos, contemplando a conreta fundamentação das aposentações. A 
SCI, em 21 /112014, por meio do Oficio 3/SCI, solicitou prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias para o ,0 
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alendimenlo das delenminaçães do referido acórdão. A resposla foi encaminhada à SEFIPITCU em 
26/212014 por meio do Oficio SCI n. 5/2014, relalando as providências adoladas pelo ST J nos lenmos do 
cilado acórdão. 
273. O Aviso n. 475-GPITCU, de 5/4/2013, solicilou o preenchimenlo o fonmulário "Dados de 
Apoio', disponivel no endereço htlp:/Iwww.lcu.gov.br/perfilgovpessoal. visando à participação da insliluição 
para aperfeiçoamenlo da govemança de pessoal na Adminislração Pública Federal. Em 231412013, a Se
cretaria de Gestão de Pessoas preencheu o referido formulário e enviou ao TeU por meio de mensagem 
elelrônica de 19/4/2013. O TCU acusou o recebimenlo em 23/412013. O fonmulário impresso foi encami
nhado ao TCU por meio do Oficio n. 455/GP, de 27/5/2013. 
274. O Aviso n. 1837-GPITCU, de 21 de novembro de 2013, solicilou o preenchimenlo e envio 
do queslionario 'Perfil de Govemança das Aquisiçães Ciclo 2013', disponivel no endereço 
htlp://www.lcu.gov.br/perfilgovaquisicoes visando obler e sislemalizar infonmaçães sobre a govemança e a 
geslão das aquisições na Adminislração Pública Federal. Em 28/11/2013, o expedienle foi encaminhado à 
Secrelaria de Adminislração e Finanças para providências. A Secrelaria de Adminislração e Finanças pre
encheu o referido fonmulário e encaminhou ao TCU por meio do Oficio n. 17/SAF, de 14/112014. 
275. O Oficio n. 1406212013-TCU/SEFIP, de 16/9/2013, encaminhou a esle Tribunal o Oficio n. 
10910/2013 de 28/812013, por meio do qual o Minislro Gilmar Mendes comunica que concedeu a seguran
ça no MS 26.775, impelrado por Valdemiro José Lucindo, para "declarar a nulidade dos aios impugnados 
(Acórdão 2.266/2005 e 2.32912006 do TCU), no que se refere ao impetranle, lendo em visla que se operou 
a decadência adminislraliva previsla no art. 54 da Lei n. 9.784/1999'. Foi encaminhado à Secrelaria de 
Geslão de Pessoas e, poslerionmenle, a Assessoria Juridica-DG. Procedeu-se á junlada de cópia da deci
são do MS 26.775 ao processo adminislralivo 8T J n. 6713/2011 que Irala especificamenle da lide em 
queslão. A Coordenadoria de Orienlação e Acompanhamenlo da Geslão de Pessoal/SCI lomou ciência 
das providências adoladas pela Adminislração em 5/11/2013. 
276. O Oficio n. 14109/2013 - TCU/SEFIP, de 17/912013, encaminhou a esle Tribunal o Oficio 
n. 10907/2013 de 28/812013, por meio do qual o Minislro Gilmar Mendes comunica que concedeu a segu
rança no MS 26.775, impelrado por Adão Neves de Oliveira, para "declarar a nulidade dos aios impugna
dos (Acórdão 2.26612005 e 2.32912006 do TCU), no que se refere ao impelranle, lendo em visla que se 
operou a decadência adminislraliva previsla no art. 54 da Lei n. 9.784/1999' . Foi encaminhado á Secrelaria 
de Geslão de Pessoas e, poslerionmenle, à Assessoria Juridica-DG. Procedeu-se á junlada de cópia da 
decisão do MS 26.775 ao processo adminislralivo STJ n. 6758/2011 que Irala especificamenle da lide em 
queslão. A Coordenadoria de Orienlação e Acompanhamenlo da Geslão de Pessoal/SCI lomou ciência 
das providências adoladas pela Adminislração em 5/11/2013. 
277. O Oficio n. 14110/2013 - TCU/SEFIP, de 17/912013, encaminhou a esle Tribunal o fax do 
STF de 3/9/2013, por meio do qual o Minislro Gilmar Mendes comunica que concedeu a segurança no MS 
26.775, impelrado por Canos Alberto dos Sanlos Queiroz, para 'declarar a nulidade dos aios impugnados 
(Acórd ão 2.266/2005 e 2.329/2006 do TCU), no que se refere ao impelranle, lendo em visla que se operou 
a decadência adminislrativa previsla no art. 54 da Lei n. 9.784/1999' . Foi encaminhado á Secrelaria de 
Geslão de Pessoas e, poslerionmenle, à Assessoria Juridica-DG. Procedeu-se á junlada de cópia da deci
são do MS 26.775 ao processo adminislralivo ST J n. 6980/2011 que Irala especificamenle da lide em 
queslão. A Coordenadoria de Orienlação e Acompanhamenlo da Geslão de Pessoal/SCI lomou ciência 
das providências adoladas pela Adminislração em 5/11/2013. 
278. Oulras solicilações do TCU foram alendidas pelo STJ, quais sejam, indicação de dois ser
vidores como responsáveis pelo envio do Relalório de Geslão do STJ ao TCU e revalidação ou cancela
menlo dos perfis de usuários do SISAC. 
279. As diligências e recomendações fonmalizadas pela Secrelaria de Controle Inlemo e as 
providências adotadas pela Administração encontram-se agrupadas em relatórios padrão inseridos no Re- S 
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lat6no de Gestão 2013, itens 9.2.1 - Recomendações do Órgão de Controle Intemo Atendidas no Exercicio 
e 9.2.2 - Recomendações do Órgão de Controle Interno Pendentes de Atendimento ao Final do Exercicio. 
280. A avaliação do cumpnmento das recomendações da Secretana de Controle Intemo consi
deradas relevantes poderã ser acompanhada mediante consulta aos anexos do presente Relatório de Audi
tona de Gestão. 

XIII - CONCLUSÃO 

281. Ap6s os exames realizados, manifestamo-nos pela confonmidade dos conteúdos apresen-
tados nas peças do Processo de Contas relativo ao exercicio de 2013. 
282. Em face dos exames realizados e da não evidenciação de atos de gestão que resultassem 
em prejuízo ao erãrio ou que comprometessem a probidade dos responsãveis no período a que se referem 
estas Contas, concluimos pela REGULARIDADE da gestão, sem ressalvas, emitindo o competente Certifi
cado de Auditona, anexo. 

P~9« 
Coordenadora dê Auditoria 

Brasilia, 14 de março de 2014. 

Laranj i do Santos 
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