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I – INTRODUÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

1. O presente Relatório de Auditoria – RA foi elaborado em atendimento ao inciso III do 

art. 9º e inciso II do art. 50 da Lei 8.443/1992 e em conformidade com as disposições do art. 4º da 

Instrução Normativa TCU 63/2010, em especial o contido nos §§ 6º e 7º, e nos artigos 13 a 19 e 

Anexo II da Decisão Normativa TCU 163/2017. 

2. A auditoria anual nas contas dos administradores é competência das unidades de 

auditoria interna da Administração Pública Federal que desempenham papel de órgão do sistema de 

controle interno previsto no art. 74 da Constituição Federal e é determinada pelo art. 50 da Lei 

8.443/1992, Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – TCU, sendo o RA elemento obrigatório 

do processo de prestação de contas de cada órgão, nos termos do inciso III do art. 9º da mencionada 

Lei. 

3. Conforme Decisão Normativa TCU 163/2017, o Superior Tribunal de Justiça – STJ  

não foi arrolado entre as unidades cujas contas de 2017 dos seus administradores serão julgadas pelo 

Tribunal de Contas. Porém, diante da importância de apresentar aos responsáveis pela gestão do STJ 

uma avaliação sobre o desempenho e a conformidade de sua gestão, a Secretaria de Auditoria Interna 

– AUD, de acordo com o disposto no § 6º do art. 4º da Instrução Normativa TCU 63/2010, optou por 

realizar a presente auditoria de gestão.  

4. As análises e conclusões deste RA refletem os resultados dos trabalhos realizados pela 

AUD sobre os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil do 

STJ relativos ao exercício de 2017, consistentes em análises processuais, auditorias operacionais e de 

conformidade, monitoramentos das recomendações, avaliações da governança, da gestão da 

tecnologia da informação e do sistema de controle interno do STJ em nível de entidade efetuados 

pelas quatro coordenadorias que compõem a Secretaria: Coordenadoria de Auditoria de Governança, 

Gestão e Prestação de Contas – CAUG, Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações – 

CAUC, Coordenadoria de Auditoria de Pessoal – CAUP e Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia 

da Informação – CAUT. 

5. O presente relatório foi estruturado da seguinte forma: Introdução, Avaliação dos 

Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão, Avaliação da Gestão de Pessoas, Avaliação da 

Gestão de Compras e Contratações, Avaliação de Rubricas de Passivos, Avaliação sobre a Gestão de 

Tecnologia da Informação, Avaliação da Confiabilidade e Efetividade dos Controles Internos 

Relacionados à Elaboração das Demonstrações Contábeis e Conclusão. 

6. Por fim, é importante ressaltar que os resultados das análises apresentados neste 

relatório têm também a função de subsidiar a Secretaria e o Secretário de Auditoria Interna na emissão 

do Certificado de Auditoria e do Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno para o dirigente 

máximo do STJ, documentos exigidos pelo inciso II do art. 50 da Lei 8.443/1992, que compõem o 

conjunto das análises empreendidas por esta unidade de auditoria interna em auxílio ao TCU, 
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conforme inciso IV do art. 74 da CF. Registre-se que a emissão do Certificado de Auditoria visa ainda 

a cumprir o apoio ao TCU, caso aquela Corte decida aplicar as disposições do final do § 1º do art. 4º 

em combinação com o prazo estabelecido no inciso I do art. 14, da referida Instrução Normativa TCU 

63/2010. 

METODOLOGIA 

7. Para a elaboração deste relatório, foram considerados, primordialmente, os resultados 

das diversas ações de fiscalização empreendidas no exercício de 2017, conforme o Plano Anual de 

Auditoria, os quais foram complementados por trabalhos e análises específicas para esta auditoria 

anual de contas.   

8. Os trabalhos realizados pelas equipes seguiram as normas e técnicas aplicáveis à 

auditoria governamental e à atuação dos órgãos de controle interno; incluíram testes substantivos e 

de observância, na abrangência e profundidade necessárias para a formação de uma opinião; se 

utilizaram de técnicas de auditoria consideradas adequadas e suficientes para a conclusão dos 

trabalhos, entre elas, análise documental, conferência de cálculos, exame dos registros, inspeção 

física, observação de atividades, realização de entrevistas e aplicação de questionários e abordaram, 

principalmente, as áreas de gestão de pessoas, licitações e contratos, gestão patrimonial, gestão de 

tecnologia da informação, sistemas administrativos, execução orçamentária e financeira e 

contabilidade. 

9. Dada a extensão da gestão do STJ e as limitações da Auditoria Interna, especialmente 

em relação a pessoal e tecnologia, as avaliações não abrangeram a totalidade dos atos praticados pelos 

responsáveis, sendo necessária, em alguns casos, a definição de amostra para o foco das análises. 

Com relação à escolha de amostras, utilizaram-se métodos de amostragem não estatística, em que o 

auditor planeja e seleciona sua amostra levando em consideração critérios definidos em normas, 

experiências obtidas em trabalhos anteriores, conhecimento da composição da população e/ou do grau 

de confiança depositado nos controles internos administrativos dos objetos avaliados. No caso de 

objetos com registros pouco numerosos, sempre que a materialidade e/ou a relevância do assunto 

foram substanciais, as análises foram feitas considerando a integralidade da população.  

10. As questões levantadas pela equipe de auditoria durante a elaboração do presente 

relatório e que não estavam contempladas em auditorias específicas anteriores foram esclarecidas por 

intermédio de diligências às unidades técnicas responsáveis, sendo que as informações apresentadas 

compõem os papéis de trabalho relativos a esta auditoria anual de contas. 

11. Em cada ação de fiscalização que serviu de base para esta auditoria de contas, o escopo, 

as questões a serem respondidas e a metodologia adotada para sua condução encontram-se detalhados 

nos respectivos relatórios, insertos em processos administrativos próprios, cujos aspectos relevantes 

observados nesses trabalhos foram trazidos para o corpo deste relatório. 

 



 
 

 

5 

 

II – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA 

GESTÃO 

12. A fim de cumprir uma das funções constitucionais do órgão de controle interno, 

estabelecida no art. 74, inciso I, 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, foi 

realizada a análise da gestão orçamentária e da execução das metas previstas na Lei n. 13.414, de 10 

de janeiro de 2017, a Lei Orçamentária Anual – LOA 2017. Procurou-se, na medida do possível, 

ressaltar o resultado da gestão com foco no alcance de seus objetivos e destacar a observância aos 

princípios constitucionais da eficiência e da eficácia no uso dos recursos públicos. 

13. Em termos quantitativos, a análise considerou a execução orçamentária e o 

atingimento das metas físicas previstas, porém, foram avaliados, também, os resultados diretamente 

relacionados com a atividade judicante (performances de julgamento e de distribuição, entre outras) 

e com os objetivos estratégicos. 

14. Foram verificados, igualmente, os aspectos qualitativos da gestão que causam impacto 

diretamente no alcance da missão e da visão de futuro do STJ, que são, respectivamente, “oferecer à 

sociedade prestação jurisdicional efetiva, assegurando uniformidade à interpretação da legislação 

federal” e “tornar-se referência na uniformização da jurisprudência, contribuindo para a segurança 

jurídica da sociedade brasileira”. Neste ponto, buscou-se verificar a repercussão das ações do STJ 

com impacto na sociedade, por meio da identificação de relevantes decisões judiciais amplamente 

divulgadas. 

 

II.1. Avaliação do Desempenho Orçamentário 

II.1.1. Disponibilidade Orçamentária 

15. Não foi consignado ao STJ nenhum Programa Temático no PPA 2016-2019 (Lei 

13.249, de 13 de janeiro de 2016). Entretanto, entre os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços 

ao Estado, foi incluído o Programa 0568 - Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça 

que, na sua essência, trata-se de programa finalístico do Tribunal. Esse Programa é composto por 

diversas ações orçamentárias, sendo que, para algumas delas, foram estabelecidas metas físicas. 

16. Com base nos objetivos estratégicos do Tribunal, a Administração definiu ações na 

busca de solução para pontos considerados críticos, cujo alcance é fundamental para o cumprimento 

da missão institucional e para viabilizar, no decorrer do tempo, a concretização de sua visão de futuro. 

17. O valor aprovado na LOA 2017 foi o mesmo proposto no PLOA 2017 para o órgão, 

R$ 1.418.469.714,00. Dessa forma, a dotação inicial aprovada foi cerca de 22% superior ao valor 

aprovado na LOA 2016 (Lei 13.255, de 14 de janeiro de 2016), de R$ 1.164.743.540,00. 
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18. O montante aprovado na LOA 2017 encontrava-se distribuído entre dezenove 

projetos/atividades, sendo quinze pertencentes ao Programa de Governo 0568 - Prestação 

Jurisdicional no STJ. Os demais foram assim distribuídos: 

 Um pertencente ao Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da 

União; 

 Três pertencente ao Programa 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos 

Especiais. 

19. Os recursos necessários ao pagamento de débitos relativos a precatórios e requisições 

de pequeno valor não integram as dotações iniciais dos tribunais (art. 32 da Lei 13.408, de 26 de 

dezembro de 2016 – LDO 2017). Por força do que determina o § 1º do referido artigo, os créditos são 

descentralizados aos tribunais de forma automática, após a publicação da LOA e dos créditos 

adicionais. Com isso, foram integradas mais três ações pertencentes ao Programa 0901 – Operações 

Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais, acrescendo à dotação inicial do STJ o montante de 

R$ 137.541.648,00. 

20. Os recursos são também organizados quanto às características do objeto de gasto, ou 

seja, quanto ao Grupo de Natureza de Despesa – GND. No caso do STJ, há os GNDs 1 – Pessoal e 

Encargos Sociais, 3 – Outras Despesas Correntes e 4 – Investimentos. A distribuição orçamentária 

do STJ, em relação à dotação inicial acrescida dos valores relativos às ações do Programa 0901, sobre 

esse agregador de despesas, está apresentada no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 – Dotação Inicial por GND  

 
 
              Fonte: SIAFI 2017 
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21. Ao longo do processo orçamentário, a dotação inicial é alterada por diversas 

ocorrências: algumas de caráter restritivo, como as limitações de empenho; outras que promovem 

acréscimos ou remanejamentos à dotação inicial, como os créditos suplementares. Além disso, alguns 

créditos são descentralizados para execução por outros órgãos ou recebidos para serem executados 

pelo Tribunal, compondo os destaques concedidos e recebidos, respectivamente.  

22. Ressalte-se que no decorrer do exercício de 2017 houve limitação de empenho, 

inicialmente, no montante de R$ 18.948.012,00 (Portaria Conjunta1 1, de 29/3/2017). Parte desse 

valor foi descontigenciada ao longo do exercício, tendo permanecido contigenciado o valor de R$ 

7.100.238,00 ao final do período (Portaria Conjunta2 8, de 28/12/2017). O Quadro 1, a seguir, 

apresenta as ações orçamentárias que permaneceram com dotações contingenciadas ao final do 

exercício.  

 

Quadro 1 – Valores Contingenciados em 31/12/2017 

PTRES Ação Orçamentária GND 
Valor Contin-

genciado 

157V Implantação e Modernização de Infraestruturas de Tecnologia 4 R$ 3.500.000,00 

4236 Apreciação e Julgamento de Causas 3 R$ 3.555.238,00 

14PU Construção do Bloco G da sede do STJ 4 R$ 15.000,00 

14PV Construção do Bloco Anexo de Apoio II 4 R$ 15.000,00 

157T Construção do Edifício Sede da Escola Nacional de Formação de Magistrados 4 R$ 15.000,00 

Fonte:  SIAFI 2017 e Portaria Conjunta 8/2017. 
To-

tal 
R$ 7.100.238,00 

 

23. Por meio da Medida Provisória 750 de 3 de novembro de 2016, foi aberto crédito 

extraordinário ao orçamento de 2016 em favor do STJ, no valor de R$ 9.827.915,00. Como 

mencionado no Relatório de Auditoria de Gestão – 2016, desse crédito, foram empenhados R$ 

2.160.099,00, resultando, ao fim de 2016, em um saldo de R$ 7.667.816,00. Em virtude disso, o 

crédito foi reaberto em 2017, sendo que R$ 5.074.708,66 foram empenhados. Parte do restante, R$ 

1.402.372,00, foi bloqueado na ação Apreciação e Julgamento de Causas, GND 3, pela Secretaria de 

Orçamento Federal – SOF em maio, assim permanecendo até o fim do exercício. O saldo de R$ 

1.190.735,34 foi devolvido ao Tesouro Nacional, tendo em vista a não conversão da Medida 

Provisória em lei no prazo legal.  

24. As movimentações externas de crédito no exercício de 2017, destaques concedidos e 

recebidos, somaram R$ 941.556,52 e R$ 143.228.394,58, respectivamente.  

25. Em relação aos destaques recebidos, 96% (R$ 137.541.648,00) referem-se a 

precatórios e requisições de pequeno valor que, como já mencionado, não integram as dotações 

iniciais dos tribunais. O montante de R$ 5.667.792,06 refere-se ao Convênio STJ/CJF 002/1998, que 

                                                           
1 Portaria Conjunta da Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, dos Presidentes dos Tribunais Superiores, dos 

Presidentes dos Conselhos da Justiça Federal, Superior da Justiça do Trabalho e o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
2 Idem ao item 1. 
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regulamenta a prestação de assistência médica e odontológica aos servidores do Conselho de Justiça 

Federal – CJF pelo STJ, com o devido ressarcimento por parte daquele órgão. Os demais valores 

referem-se ao pagamento pelo CJF de despesas com a participação de agentes de segurança do órgão 

no programa de reciclagem anual de segurança de 2017 (R$ 6.397,02);  repasse referente à aplicação 

de teste psicológico para porte de arma de fogo dos agentes de segurança do CJF (R$ 1.154,70); e 

cobertura de despesas com  capacitação de curso ministrado no Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA (R$ 11.402,80).  

26. No que tange aos destaques concedidos, o item 3.3.4 do Relatório de Gestão – RG 

2017 relacionou os valores mais relevantes referentes a Acordos e Termos de Cooperação.  

27. Os remanejamentos de recursos entre ações e a solicitação de suplementações são as 

ferramentas utilizadas pelos órgãos públicos, tanto para adequar seu planejamento às novas 

demandas, imprevisíveis 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. 

28. O órgão editou cinco atos para remanejamento interno de recursos, a saber: as Portarias 

STJ 277 de 6 de julho de 2017, 378 de 18 de setembro de 2017, 454 de 16 de  novembro de 2017, 

493 de 14 de dezembro de 2017 e 506 de 22 de dezembro de 2017. Além dos remanejamentos 

formalizados por portarias internas, foram editados três atos pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão – MP com a mesma finalidade (Portarias MP 265 de 11 de agosto de 2017, 

403 de 28 de novembro de 2017 e 463 de 20 de dezembro de 2017). Por meio desses atos, foram 

remanejados R$ 100.416.090,00, que representam 7,1% do total consignado ao STJ pela LOA 2017.  

29. Foram acrescentados à dotação inicial do Tribunal, por meio da Portaria MP 321 de 

18 de outubro de 2017, R$ 12.000.000,00 à ação Pagamento de Aposentadorias e Pensões, GND 1, 

oriundos do cancelamento de dotações de diversas ações orçamentárias. 

30. Entre os remanejamentos efetuados, os mais relevantes são: 

 Remanejamento de recursos da ação Pagamento de Pessoal Ativo para a ação Pagamento de 

Aposentadorias e Pensões no valor de R$ 44.850.000,00. Para a mesma ação foram também 

remanejados recursos da ação Apreciação e Julgamento de Causas (R$ 10.000.000,00) e 

acrescidos os R$ 12.000.000,00 já mencionados, o que totalizou R$ 66.850.000,00, 

representando uma suplementação na ordem de 23,26% em relação a dotação consignada na 

LOA 2017 para a ação. 

 Remanejamento de recursos para a ação Assistência Médica e Odontológica no montante de 

R$ 31.000.000,00 oriundo de diversas ações orçamentárias: Apreciação e Julgamento de 

Causas (R$ 20.900.000,00), Implantação e Modernização de Infraestruturas de TI 

(7.890.000,00), Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (R$ 1.200.000,00), 

Comunicação e Divulgação Institucional (R$ 510.000,00), Ajuda de Custo para Moradia ou 

Auxílio-Moradia a Agentes Públicos (R$ 500.000,00). Em relação a dotação consignada na 

LOA 2017, a ação foi suplementada em 79%.  

31. Segundo o RG 2017, as razões para a suplementação ocorrida na ação Pagamento de 

Aposentadorias e Pensões foram: a incorporação de gratificação de função ou cargo em comissão aos 

proventos de aposentadoria consoante disposto no art. 193 da Lei 8.112/90, conforme entendimento 
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expresso no Acórdão TCU Plenário 2.076/20053; reajuste do plano de cargos e salários previsto na 

Lei 13.317, de 20 de julho de 2016, cujos recursos estariam provisionados na ação para pagamento 

de pessoal ativo; e pagamento de passivos referentes a exercícios anteriores. 

32. No que tange à ação Assistência Médica e Odontológica, no RG 2017 foi informado 

que nos exercícios de 2013, 2014 e 2015 ocorreram incrementos expressivos na dotação dessa ação, 

mediante emendas parlamentares apresentadas durante a fase de tramitação dos projetos de leis 

orçamentárias, o que não ocorreu em 2017. Ainda segundo o RG 2017, os gastos com esse tipo de 

despesa aumentam em função da atualização anual dos valores das tabelas de credenciados, da 

elevação da expectativa de vida dos beneficiários, do envelhecimento da população de beneficiários 

e do aumento dos custos de produtos e serviços, que crescem em índices superiores à inflação do 

período. 

33. Considerando o valor total consignado ao STJ pela LOA 2017, um remanejamento na 

ordem de 7,1% não é expressivo. No entanto, a concentração de remanejamentos em ações 

orçamentárias específicas, em especial a ação Assistência Médica e Odontológica, deve ser vista com 

cautela. Conforme será apresentado no tópico II.1.2 Execução Orçamentária, restou, ao final do 

exercício de 2017, R$ 49.981.122,07 de crédito disponível. Esse montante é superior ao total 

remanejado para a ação mencionada. Logo, não parece ter havido prejuízo à execução de outras ações 

institucionais em virtude do remanejamento ocorrido. Porém, considerando o cenário econômico 

atual, essa situação pode não ser tão favorável no futuro, o que exige da Administração reflexões no 

sentido de garantir que o remanejamento dos recursos para uma ação associada ao pagamento de 

benefícios aos servidores não impacte a execução de ações institucionais que buscam garantir ao 

Tribunal o alcance de seus objetivos estratégicos.  

34. Cabe mencionar que as dotações consignadas para a execução de obras, que 

totalizavam R$ 45.000,00, foram totalmente remanejadas para outras ações orçamentárias. Resta 

registrar, ainda, a provisão efetuada à UG 050002 – ENFAM (Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados), no valor de R$ 4.773.000,00. 

35. A dotação disponível, que é a dotação inicial (LOA) após as suplementações e 

cancelamentos, os contigenciamentos e bloqueios e as movimentações externas4 de créditos, foi de 

R$ 1.566.235.011,18, superior, portanto, em 10,42% a dotação consignada pela LOA 2017. 

 

II.1.2. Execução Orçamentária 

36. Conforme demonstrado no Gráfico 1, no STJ, a despesa mais significativa é a relativa 

aos gastos com pessoal, responsável por 75,33% da dotação inicial. No Gráfico 2, a seguir, é 

apresentada a composição da dotação disponível do GND 1(pessoal e encargos sociais) dos últimos 

três exercícios.  

                                                           
3 É assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no artigo 2º da Lei 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro 
de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no artigo 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em 

qualquer modalidade. 
4 Incluídos os destaques recebidos relativos ao Programa 0901 (Precatórios e Sentenças de Pequeno Valor). 
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Gráfico 2 – Composição da Dotação Disponível GND 1 – Triênio 2015-2017 

 
             Fontes: SIAFI 2015, 2016 e 2017. 

 

37. Como se observa, parte da dotação não se refere a despesas do órgão (precatórios e 

sentenças de pequeno valor), sendo que, percentualmente, essa despesa representou 7,01% (2015), 

22,76% (2016) e 10,88% (2017) do total da dotação disponível no GND. Esse tipo de despesa foi a 

que apresentou a maior variação, no entanto, como tal despesa está relacionada com o trâmite 

processual das ações, sua série histórica não sinaliza qualquer tendência de comportamento.  

38. O mesmo não ocorre com a despesa com Pessoal Ativo e Inativos e Pensionistas, que 

apresenta uma tendência de alta. No caso de Pessoal Ativo, a alta decorre da implantação do aumento 

concedido aos servidores por meio da Lei 13.317/2016 e, no caso dos Inativos e Pensionistas, além 

das parcelas do aumento, da concessão de novos benefícios. Em ambos os casos, a despesa também 

é impactada pelo pagamento eventual de passivos e de valores decorrentes de sentenças judiciais.  

39. Além das despesas com Pessoal Ativo, Inativos e Pensionistas e Precatórios e 

Sentenças de Pequeno Valor, são também consideradas despesas obrigatórias5 as despesas com 

benefícios para servidores e seus dependentes relativas a auxílios alimentação, transporte, natalidade 

e funeral; à assistência pré-escolar e à assistência médica e odontológica. Apresenta-se, no Gráfico 3, 

a execução das despesas obrigatórias no último triênio, cujo percentual de execução esteve sempre 

acima de 98% da dotação disponível.  

                                                           
5 Despesas obrigatórias são despesas que não podem ser objeto de limitação de empenho, nos termos do art. 9º, § 2º da LRF, por constituírem obrigações 

constitucionais e legais da União, sendo discriminadas no Anexo III da LDO 2017 (Lei 13.408/2016). 
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Gráfico 3 – Execução da Despesa Obrigatória – Triênio 2015-2017   

 
            Nota: Despesas Empenhadas, incluindo Restos a Pagar Inscritos.             

            Fontes: SIAFI 2015, 2016 e 2017. 

 

40. Por meio do Gráfico 2, é possível observar que a dotação consignada em 2017 para o 

pagamento de despesas com Pessoal Ativo apresentou pouca variação em relação ao consignado em 

2016. Em termos de execução, em 2017, houve um aumento em valores absolutos de R$ 

5.869.383,46, o que representa muito pouco diante dos números relacionados à despesa. 

41. Importa ressaltar que em 2016 foi paga a incorporação de 13,23% aos proventos dos 

servidores do Tribunal, aprovada por unanimidade pelo Plenário do STJ (Processo STJ 4.283/2016), 

bem como duas parcelas do aumento concedido aos servidores por meio da Lei 13.317/2016. 

Atualmente, o pagamento das verbas relativas aos 13,23% encontra-se suspenso, em atendimento ao 

determinado na RCL 14.872/STF. Em 2017, foram pagas, em junho e novembro, outras duas parcelas 

do aumento concedido por meio da Lei 13.317/2016.  

42. A despesa com Inativos e Pensionistas é a que vem apresentando maior tendência de 

alta. Como já mencionado, essa despesa foi impactada pelo aumento concedido por meio da Lei 

13.317/2016, pela concessão de novos benefícios e pelo pagamento eventual de passivos e de valores 

decorrentes de sentenças judiciais. Quanto à concessão de novos benefícios, a expectativa de 

mudanças nas regras previdenciárias foi responsável pela aposentadoria de um grande número de 

servidores. Provavelmente, o número de aposentadorias deverá se manter alto até a efetivação das 

mudanças na norma previdenciária.  
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43. No que tange às despesas com benefícios, sua execução será abordada nos parágrafos 

60 a 62. 

44. As demais despesas do órgão, consideradas discricionárias, são relacionadas, na sua 

maioria, à manutenção do funcionamento do Tribunal. Essas despesas estão classificadas nos GNDs 

3 e 4. O Gráfico 4 apresenta a evolução dessas despesas frente à dotação disponível, no último triênio. 

  

Gráfico 4 – Execução da Despesa Discricionária – Triênio 2015-2017 

 
            Nota: Despesas Empenhadas, incluindo Restos a Pagar Inscritos.             

            Fontes: SIAFI 2015, 2016 e 2017. 

 

45. Como pode ser observado, no exercício de 2016, relativamente a 2015, houve redução 

considerável da dotação disponível, cerca de 18%, e, consequentemente, da despesa executada, porém 

em patamar inferior, cerca de 6%. Em 2017, a dotação disponível foi parcialmente recomposta, 

alcançando valores mais próximos aos de 2015, assim como o montante das despesas executadas. 

46. Nesse grupo, os contratos de terceirização representam, aproximadamente, metade da 

despesa executada. Registre-se que esse tipo de despesa sofre reajustes anuais em razão dos dissídios 

coletivos das categorias profissionais, de variações no valor de benefícios concedidos aos 

profissionais e da recomposição de valor de itens de custos que compõem a formação de preços, em 

virtude da inflação. Portanto, espera-se que o montante dessa despesa aumente de um exercício para 

outro. Considerando o valor total, parece bastante positivo que o Tribunal, em 2017, tenha mantido a 

despesa do grupo em montante próximo ao exercício de 2015. 
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47. No entanto, é importante avaliar o crescimento da despesa dos GNDs em separado, 

pois é possível que o crescimento de um deles esteja ocorrendo em função do decréscimo em outro. 

Apresenta-se a seguir o Gráfico 5, com a evolução anual da despesa executada por grupo. 

 

Gráfico 5 – Execução da Despesa Discricionária por GND – Triênio 2015-2017 

 
            Nota: Despesas Empenhadas, incluindo Restos a Pagar Inscritos.             

            Fontes: SIAFI 2015, 2016 e 2017. 

 

48. A execução da despesa no GND 4 está em queda. Em relação a 2015, a despesa 

executada nesse grupo de despesa em 2017 foi cerca de 10% menor.  

49. A despesa executada no GND 3 apresentou uma queda em 2016, mas voltou a crescer 

em 2017, voltando ao patamar de execução próximo ao de 2015. Por meio de consulta ao SIAFI, 

verificou-se que cerca de 54% das despesas discricionárias estão contabilizadas na natureza de 

despesa 33903700 – locação de mão de obra. Nesse subitem de despesa devem ser registrados os 

gastos com limpeza e higiene, vigilância ostensiva e apoio técnico administrativo e operacional 

(jardinagem, operadores de máquina, motorista, recepcionista, apoio administrativo dentre outros), 

quando contratados por postos de trabalho. Com base nos dados obtidos em auditorias anteriormente 

realizadas, foram identificados os principais contratos de terceirização do Tribunal, cujas despesas 

anuais encontram-se demonstradas no Gráfico 6, a seguir. 
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Gráfico 6 – Execução da Despesa com Terceirização – Triênio 2015-2017 

 
Notas: Despesas Empenhadas, incluindo Restos a Pagar Inscritos. 

A série Valor 2015 Corrigido IPCA foi obtida com o uso da ferramenta Calculadora do Cidadão disponível no site do Banco Central do Brasil, 
considerando com data inicial 12/2015 e data final 12/2017.  

Na categoria Manutenção estão inclusos os serviços com manutenção das instalações elétricas e hidráulicas, do sistema de combate a incêndio, 

dos dutos de gás, do cabeamento e de equipamentos (Contratos STJ 66/2012 e 59/2017; Empenhos 2015NE000172 e 2015NE001943; 
2016NE000555, 2016NE001886 e 2016NE001870; 2017NE000122, 2017NE001938, 2017NE002373 e 2017NE002374).  

Fontes: SIAFI 2015, 2016 e 2017. 

  
               

50. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, foi o índice escolhido para atualizar a despesa de 2015 

a valores de 12/2017, pois trata-se do adotado na Emenda Constitucional 95 para a correção dos 

limites individuais para as despesas primárias.  

51. O contrato mais dispendioso em 2017 foi o relativo à Segurança de Ministros, que, em 

relação a 2016, teve um aumento de 5,96% e, em relação a 2015, de 91,99%. Por meio da análise dos 

processos administrativos relacionados, verificou-se que o Contrato STJ 63/2015, que tem como 

objeto a prestação de serviços na área de segurança pessoal privada armada e condução de veículos 

oficiais, substituiu o Contrato STJ 7/2014, sendo que parte da despesa com vigilância foi absorvida 

por esse novo contrato. De qualquer forma, a redução ocorrida, entre 2015 e 2016, na despesa com 

serviços de vigilância (R$ 4.357.735,91) foi cerca da metade do aumento na despesa com serviços de 

segurança de ministros no mesmo período (R$ 9.338.004,69). Verifica-se, que as despesas com o 

serviço de segurança de ministros seguem, nos três anos avaliados, uma trajetória de crescimento, o 

que merece atenção da Administração na busca de alternativas para cuidar da tendência observada. 
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52. Outro serviço que apresentou aumento significativo de despesas foi o serviço de 

secretariado. Em 2017, a despesa teve um aumento de cerca de 26% em relação ao valor de 2016, 

sendo que o IPCA acumulado no período foi de 10,47%.  

53. Os serviços de copeiragem, recepcionistas e mensageria também apresentaram, em 

2017, aumento da despesa superior ao IPCA acumulado. Dentre esses, o serviço de copeiragem é o 

que apresentou tendência de alta no triênio.  

54. Vale ressaltar que o serviço de limpeza foi o único que apresentou tendência de queda 

na despesa anual. Por meio de análise dos processos administrativos relacionados, verificou-se que o 

modelo de contratação foi alterado a partir da assinatura do Contrato STJ 26/2016, passando de postos 

de trabalho para remuneração por produtividade. 

55. Diante do exposto, mostra-se oportuno recomendar à Administração que promova a 

reavaliação dos contratos de terceirização do órgão, em especial dos citados nos parágrafos 52 a 54, 

de forma a garantir a compatibilidade do gasto com a real necessidade do Tribunal. 

56. Por meio do acompanhamento da execução orçamentária, constatou-se que foram 

empenhados 96,76% da dotação disponível (dotação consignada pela LOA, acrescida das 

suplementações e destaques recebidos, deduzida dos cancelamentos, valores contingenciados e 

bloqueados e destaques concedidos), dos quais, 97,17% foram liquidados e 2,83% inscritos em Restos 

a Pagar não Processados. 

57. O demonstrativo a seguir apresenta a evolução da execução orçamentária do último 

triênio, 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, 

tendo sido deduzidos os cancelamentos, os destaques concedidos e os valores contingenciados e 

bloqueados ao final do exercício. 

Quadro 2 – Comparativo da Execução Orçamentária Total – Triênio 2015 - 2017 

Triênio 2015 – 2017 

Exercício 

Financeiro 

(A) 

Dotação 

Autorizada 

(B) 

Despesa Liquidada 
Restos a Pagar  

Não Processados 

Créditos Não 

Utilizados 

Valor (C) 
(D) = 

(C)/(B) 
Valor (E) 

(F) = 

(E)/(B) 
Valor (G) 

(H) = 

(G)/(B) 

2015 1.396.814.277,97 1.237.849.582,26 88,62% 109.676.177,94 7,85% 49.288.520,77* 3,53% 

2016 1.628.796.238,26 1.572.671.254,75 96,55% 42.182.217,68 2,59% 13.942.765,83 0,86% 

2017 1.571.921.758,06 1.477.894.779,28 94,02% 43.062.561,99 2,74% 50.964.416,79 3,24% 
Nota: *Incluso o valor de R$ 3,00 de pré-empenho emitido e não baixado. 
Fonte: SIAFI 2015, 2016 e 2017. 

 

58. Os percentuais de execução da despesa em 2017 ficaram muito próximos dos 

observados em 2016. Chama atenção apenas o crescimento absoluto e relativo do montante de 

créditos não utilizados ao final do exercício. Não foram identificadas, no RG 2017, justificativas para 

esse fato.  
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59. Apresenta-se, no Quadro 3 a seguir, a execução orçamentária e física das ações 

integrantes do orçamento do STJ em 2017, excluídas as ações relativas ao pagamento de Pessoal 

Ativo, de Inativos e Pensionistas e de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, cujos valores 

constam dos Gráficos 2 e 3. 

 

Quadro 3 – Execução das Ações Orçamentárias - 2017 

Ações  

Orçamentárias 

Dotação Percentual 

de Execu-

ção 

B/A 

Metas Físicas 

Disponível 

A  

Executada 

B 
Prevista Realizada 

Benefícios Assistenciais 

decorrentes do Auxílio-Funeral e 

Natalidade (00MI) 

484.440,00 361.625,89 74,65% 

  

Construção do Bloco G da Sede do 

STJ (14PU) 
0,00 0,00 - 

2% 

Prédio 

Construído 

- 

Construção do Bloco Anexo de 

Apoio II (14PV) 
0,00 0,00 - 

1% 

Prédio 

Construído 

- 

Ajuda de Custo para Moradia ou 

Auxílio-Moradia a Agentes 

Públicos (216H) 2.623.013,00 2.505.555,09 95,52% 

60 

Agentes 

Públicos 

Beneficiados 

55 

Agentes 

Públicos 

Beneficiados 

Implantação e Modernização de 

Infraestruturas de TI (157V) 
28.107.080,00 13.751.795,77 48,93% 

20% 

Sistemas 

Implantados 

6,92% 

Sistemas 

Implantados 

Construção do Edifício Sede da 

ENFAM (157T) 
0,00 0,00 - 

1% 

Edifício 

Construído 

- 

Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistados (20G2) 
4.776.978,00 3.766.683,28 78,85% 

5.000 

Magistrados 

Capacitados 

2.825 

Magistrados 

Capacitados 

Assistência Médica e 

Odontológica aos Servidores, 

Empregados e seus Dependentes 

(2004) 

70.042.660,00 69.984.060,00 99,92% 
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Ações  

Orçamentárias 

Dotação Percentual 

de Execu-

ção 

B/A 

Metas Físicas 

Disponível 

A  

Executada 

B 
Prevista Realizada 

Assistência Pré-Escolar aos 

Dependentes dos Servidores e 

Empregados (2010) 

5.292.828,00 5.099.338,79 96,34% 

  

Auxílio-Transporte aos Servidores 

e Empregados (2011) 
160.260,00 141.938,40 88,57% 

  

Auxílio-Alimentação aos 

Servidores e Empregados (2012) 
32.158.320,00 31.509.791,60 97,98% 

  

Comunicação e Divulgação 

Institucional (2549) 
9.022.516,24 8.517.965,29 94,41% 

22.799 

Matérias 

Veiculadas 

47.848 

Matérias 

Veiculadas 

Apreciação e Julgamento de 

Causas (4236) 
211.694.062,24 191.660.346,34 90,54% 

458.610 

Processos 

Julgados 

490.473* 

Processos 

Julgados 

Pensões Indenizatórias 

Decorrentes de Legislação 

Especial e/ou Decisões Judiciais 

(0536) 

42.576,00 42.165,00 99,03% 

  

Nota: * Processos Julgados incluindo AgInt, AgRg e Edcl. 
Fontes: SIAFI 2017, LOA 2017, RG 2017 e Boletim Estatístico 2017. 

 

60. No Quadro 3, apresentam-se a execução das despesas discricionárias e das despesas 

com benefícios. Dentre os benefícios, o item de maior materialidade é a despesa com assistência 

médica e odontológica que, como mencionado no início desta análise, recebeu uma suplementação 

de R$ 31.000.000,00 (79% de sua dotação inicial), tendo sido executados 99,92% da dotação 

disponível. 

61. Excluídas as ações não realizadas, relativas a obras civis, quatro ações apresentaram 

percentual de execução inferior a 90%. Duas delas, as ações 00M1 – Benefícios Assistenciais 

Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade e 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e 

Empregados são associadas ao pagamento de benefícios, cujas metas orçamentárias são estimativas 

e sofrem influências de fatores externos que não podem ser controlados pelo órgão. Portanto, não 

cabem maiores avaliações sobre sua execução. 

62. A ação 157V – Implantação e Modernização de Infraestruturas de TI foi a que 

apresentou o pior desempenho, apenas 48,93% da dotação disponível foi executada e 34,6% da meta 

física planejada foi realizada. As justificativas apresentadas no RG 2017 foram: 
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 Dentre as novas soluções de TIC previstas: uma aquisição foi concluída em 2016; sete 

contratações foram sobrestadas para o exercício seguinte; três objetos foram contemplados 

por software livre ou funcionalidade abarcada por contratados vigentes; três foram concluídas 

com sucesso; dois prosseguem em tramitação no decorrer do exercício de 2018; e uma 

aquisição somente ocorre sob demanda dos usuários do Tribunal e, em 2017, ela não foi 

solicitada.  

 No tocante a despesa sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança – SSE, não houve 

execução física ao longo de 2017. A inexecução se deu em decorrência de a assinatura do 

contrato referente à modernização do sistema de controle de acesso ter ocorrido somente em 

21 de dezembro de 2017. Trata-se de processo licitatório de alta complexidade, razão pela 

qual o certame se estendeu ao longo do exercício.   

63. A ação 20G2 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistados, sob a responsabilidade 

da ENFAM, apresentou um percentual de execução da dotação disponível de 78,85% e de realização 

da meta física planejada de 56,5%. Conforme RG 2017, diversos fatores dificultaram a execução da 

ação, tais como o cancelamento ou adiamento de ações previstas devido a não nomeação de 

magistrados aprovados em concursos públicos diante de restrições orçamentárias enfrentadas pelos 

tribunais; a não finalização de todas as fases de concursos públicos em andamento no exercício de 

2017; o não preenchimento das vagas ofertadas; e a evasão após o início do curso, decorrente, na 

maior parte das vezes, da dificuldade de conciliação das agendas de trabalho dos magistrados com a 

ação de capacitação. 

64. No que tange à meta física da ação 20G2, conforme relatado pela ENFAM no RG 

2016, a meta foi alterada de 7.500 para 5.000 magistrados capacitados, em observância aos 

questionamentos do TCU (TC-027.511/2015-4) e da AUD sobre a discrepância entre a meta 

planejada e a executada. Essa discrepância vinha se repetindo desde 2011, tendo sido recomendada a 

revisão da metodologia utilizada para o planejamento da meta. De acordo com a análise da própria 

ENFAM, a meta ainda não refletia a capacidade operacional da unidade, estando em curso estudos 

para reformulação do indicador, de forma que possa aferir melhor os resultados. No RG 2017, foi 

informado que, para adequação da meta, partiu-se da projeção de certificados que seriam emitidos 

em decorrência da participação de magistrados nas ações formativas planejadas para 2017. Com base 

nessa análise, foi estabelecida nova meta, de 3.000 magistrados capacitados, para os exercícios de 

2018 e 2019. 

65. As ações 14PU, 14PV e 157T, relativas respectivamente à Construção do Bloco G da 

Sede do STJ, Construção do Bloco Anexo de Apoio II, Construção do Edifício-Sede da Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados não foram executadas. A justificativa para 

a não realização da ação 157T apresentada no RG 2017, foi que decidiu-se pela não execução 

orçamentária em razão de o atual contexto econômico inviabilizar a expansão da despesa, 

especialmente no que se refere a investimentos para o início da contratação dos projetos executivos 

e da construção. Quanto à ação 14PU, embora não tenha sido identificada justificativa para sua não 

execução no RG 2017, muito provavelmente o motivo é o mesmo apresentado para a ação 157T. 

66. No que tange à ação 14PV, que trata da construção de espaço específico para o arquivo 

do Tribunal, no RG 2017 também não foram apresentadas informações sobre o andamento do projeto, 

porém, conforme contido no 4º Relatório de Monitoramento das recomendações originadas na 
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Auditoria Operacional sobre as Condições de Conservação e Guarda do Acervo Documental no STJ 

(Processo STJ 10.920/2015), o projeto arquitetônico do novo prédio foi protocolado para aprovação 

na Administração da RA 1 sob o número 141-004119. O mencionado projeto já foi aprovado em 

consulta prévia ao Corpo de Bombeiros. 

67. No que tange à taxa de processos julgados, meta prevista para a ação Apreciação e 

Julgamento de Causas, o desempenho judicante do órgão, com o qual se relaciona diretamente a meta 

física da ação, será avaliado no item II.2 – Análise do Desempenho da Atividade Judicante.  

II.1.2.1 Execução do Orçamento Estratégico 

68. No quadro a seguir, apresenta-se a execução da parcela do orçamento do STJ destinada 

à execução de despesas associadas às iniciativas estratégicas definidas no Plano Estratégico do órgão. 

Ressalte-se que diversas outras ações estratégicas são realizadas sem a destinação específica de 

recursos do orçamento, sendo executadas pelo corpo técnico do Tribunal, ou, ainda, por meio da 

utilização de tecnologias cedidas gratuitamente por outros órgãos.  

Quadro 4 – Execução do Orçamento Estratégico 

Ação Orçamentária 

Grupo 

de 

Despesa 

Projeto Estratégico 
Valor  

Planejado 

Valor  

Executado 

Crédito  

Disponível 

em 

31/12/2017 

Apreciação e 

Julgamento de Causas 

no STJ 

3 

Alinhamento STJ 2020 24.000,00 39.210,18 

17.411.920,74 

Aprimore STJ 122.000,00 49.720,50 

Gestão de Processos 

Múltiplos 
41.955,00 22.448,50 

Semear Inclusão* 450.000,00 350.640,76 

4 

Modernização da 

Infraestrutura 

Tecnológica da 

Taquigrafia 

600.000,00 0,00 

2.621.795,16 

Programa de Gestão 

Documental STJ 
25.000,00 0,00 

Total Geral 1.262.955,00 462.019,94 20.033.715,00 

Nota: *Despesa relacionada ao Contrato STJ 037/2015. 
Fonte: Informações prestadas pela Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica – AMG e SIAFI 2017. 

 

69. Conforme apresentado no Quadro 4, o saldo orçamentário restante na ação era 

suficiente para a execução das iniciativas estratégicas propostas. No entanto, apenas cerca de 37% do 

planejado foi executado. No RG 2017, não há justificativas para a inexecução do orçamento 

disponibilizado para as iniciativas estratégicas Modernização da Infraestrutura Tecnológica da 

Taquigrafia e Programa de Gestão Documental STJ.  

70. Reitera-se a recomendação efetuada no RA 2016, quanto à necessidade de que seja 

priorizada a execução das despesas associadas às iniciativas estratégicas, cabendo à Administração 

determinar aos gestores responsáveis que adotem tempestivamente todos os procedimentos 

necessários a sua execução.   
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II.1.3. Avaliação da Conformidade da Inscrição e da Execução de Restos a Pagar não 

Processados 

71. O valor total de Restos a Pagar não Processados – RPNP inscritos em 2017 para 

execução em 2018 foi de R$ 61.434.436,85. Parte desse valor refere-se à reinscrição de empenhos, 

conforme Quadro a seguir. 

 

Quadro 5 – Restos a Pagar não Processados Reinscritos 

Ano de Inscrição Montante Reinscrito 

2012 1.805.288,45 

2013 4.037.955,53 

2014 10.295.436,81 

2015 370.372,65 

2016 1.862.821,42 

TOTAL 18.371.874,86* 
Nota: *O montante não inclui os valores transferidos de RPNP Liquidados a Pagar para Restos a Pagar 

Processados - Inscritos. 
Fonte: SIAFI 2017 e 2018. 

 

 

72. Os valores reinscritos para execução em 2018 decorrem de solicitação dos gestores, 

considerando diversas situações. Conforme apresentado no RG 2017, o Processo STJ 26.605/2017 

contém a relação do empenhos reinscritos e as respectivas justificativas, além de estarem 

identificadas, por exercício, as principais despesas reinscritas.  

73. No que tange a essas despesas, importa registrar o cancelamento extemporâneo do 

valor referente ao exercício de 2008 (R$ 300.090,75), relativo à aplicação de penalidade por atraso 

na execução do Contrato STJ 201/2007. A penalidade está sendo questionada judicialmente pela 

empresa e o processo judical permanece em tramitação, havendo decisão judicial favorável à 

demandante, cujo valor calculado à época era de R$ 506.271,13 (Processo STJ 26.852/2015). Diante 

disso, permanecendo a decisão mencionada, será necessário o reconhecimento de dívida futuramente, 

com o comprometimento do orçamento do exercício em que for reconhecida. 

74. Deduzidas as reinscrições, o montante inscrito em 2017 foi de R$ 43.062.561,99. O 

Gráfico 7, a seguir, apresenta a composição dos valores inscritos em RPNP, por grupo de natureza de 

despesa (GND) no último triênio. 
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Gráfico 7 – Inscrição de Restos a Pagar Não Processados por GND 

 

                                    Fontes: SIAFI 2015, 2016 e 2017. 

75. Realizada a análise da adequação da inscrição dos empenhos em RPNP, constatou-se 

a ocorrência de falhas já identificadas em anos anteriores, tais como inscrições de empenhos 

ordinários já pagos, cujo saldo remanescente refere-se a glosas efetuadas; de saldos remanescentes 

referentes a empenhos estimativos; e de valores superiores ao efetivo gasto, em virtude de 

inadequações na informação do gestor ou na análise da Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF.  

76. Observa-se que, no exercício de 2016, a inscrição em RPNP teve um decréscimo de 

aproximadamente 60% em comparação ao valor total inscrito em 2015, mantendo-se em 2017 um 

patamar de inscrição bem próximo ao do exercício anterior. Nos dois últimos exercícios, houve 

redução significativa nos valores inscritos relativos às despesas correntes e de pessoal, possivelmente 

em razão da diminuição dos recursos disponíveis para esses grupos. 

77. Vale ressaltar que a redução da inscrição em restos a pagar também decorre do 

procedimento adotado pela Administração a partir da edição da Emenda Constitucional 95. Passou-

se a efetuar o pagamento proporcional da despesa contratual, principalmente das despesas com  

terceirizações, no mês de dezembro. Para tanto, as empresas passaram a emitir uma fatura parcial no 

mês de dezembro, geralmente entre os dias 20 e 26. O gestor atesta os serviços prestados até a data 

da fatura, sendo, então realizado o pagamento do período. O restante do valor devido no mês de 

dezembro permanece disponível no empenho, sendo inscrito em Restos a Pagar não Processados para 

pagamento em janeiro, após novo atesto do gestor. 

78. A relação entre os montantes da inscrição em RPNP e da Dotação Disponível (LOA + 

Créditos Adicionais + Destaques Recebidos – Destaques Concedidos – Crédito Contingenciado) foi 

de 2,74%, índice bem próximo ao percentual apurado no exercício de 2016 (2,59%). A inscrição por 

ação orçamentária encontra-se detalhada no Quadro 18 do RG 2017, enquanto o Quadro 19 apresenta 

os principais empenhos inscritos na ação Apreciação e Julgamento de Causas, que responde por 

51,4% do montante inscrito. De acordo com o relatório, as estimativas e justificativas apresentadas 
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pelos gestores do STJ para a inscrição de empenhos em RPNP estão inseridas nos Processos STJ 

28.064/2017, 34.014/2017 e 30.098/2017.  

79. No que tange às despesas correntes e de capital, excluídas as ações relacionadas aos 

benefícios, os empenhos inscritos com valores mais representativos (47% do total inscrito) 

relacionam-se à modernização do sistema de energia elétrica de emergência (2017NE002457),  

prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público 

(2017NE002530), aquisição de solução integrada de controle de acesso de pessoas e veículos 

(2017NE002367, 2017NE002368 e 2017NE002369), aquisição de licenças de softwares 

(2017NE002456), aquisição de veículos de representação (2017NE002648), aquisição de material 

para o sistema de detecção e alarme de incêndios (2017NE002436), prestação de serviços de TIC 

(2017NE000020 e 2017NE000190), bem como com o pagamento de despesas contratuais com 

locação de impressoras (2017NE000143, 2017NE002295 e 2017NE002441), Correios 

(2017NE00530), passagens aéreas (2017NE000012 e 2017NE000351), CEB (2017NE000789) e 

CAESB (2017NE000107). 

80. No Quadro 6, encontra-se listada a execução acumulada de Restos a Pagar não 

Processados nos últimos nove exercícios. Do montante inscrito em Restos a Pagar não Processados 

em 2016 para execução em 2017, 13,66% foram cancelados, 81,54% foram pagos e 4,80% restaram 

a pagar. 

Quadro 6 – Execução Acumulada de Restos a Pagar não Processados – Posição em 31/12/2017  

Exercício 

da Inscrição 

Valor Inscrito 

(A) 
Valor Cancelado 

Valor Pago 

(B) 

Valor Reinscrito 

(Para execução 

em 2018) 

(B)/(A) 

2008 36.081.472,19 10.085.281,10 25.996.191,09 - 72,05% 

2009 60.763.449,61 9.696.517,27 51.066.932,34 - 84,04% 

2010 47.860.419,40 16.587.400,74 31.072.590,71 200.427,95* 64,92% 

2011 96.286.993,30 37.859.176,62 58.427.816,68 - 60,68% 

2012 52.761.608,15 9.393.296,80 41.563.022,90 1.805.288,45 78,78% 

2013 75.000.338,27 9.436.405,32 61.525.977,42 4.037.955,53 82,03% 

2014 80.447.146,91 11.089.101,15 59.000.200,42 10.357.845,34** 73,34% 

2015 109.676.177,94 13.810.726,43 94.798.817,27 1.066.634,24*** 86,44% 

2016 42.182.217,68 5.761.915,60 34.395.471,58 2.024.830,50**** 81,54% 

Notas: * Valor referente a 2010NE00224 transferido de Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar para Restos a Pagar Processados – Inscritos. 

** Inclui o valor de R$ 62.408,53 (2014NE000940) transferido de Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar para Restos a Pagar Processados 
– Inscritos. 

*** Inclui os valores de R$ 671.663,14 (2015NE000342), R$ 6.232,19 (2015NE001239) e R$ 18.366,26 (2015NE001603) transferidos de Restos a 

Pagar não Processados Liquidados a Pagar para Restos a Pagar Processados – Inscritos.  
**** Inclui o valor de R$ 162.009,08 (2016NE000296) transferido de Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar para Restos a Pagar 

Processados – Inscritos. 

Fonte: SIAFI 2008 a 2016. 
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81. O Gráfico 8, a seguir, permite melhor visualização dos resultados dos últimos cinco 

exercícios.  

Gráfico 8 – Execução de Restos a Pagar Não Processados – Posição em 31/12/2017  

 
              Fontes: SIAFI 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 

 

82. Como relatado no RA de 2016, a inscrição de RPNP em 2016 foi bem abaixo da 

inscrição em 2015, estando também abaixo das inscrições ocorridas nos demais exercícios 

acompanhados. No entanto, considerando os últimos cinco exercícios, a média de execução dos 

Restos a Pagar não Processados foi de 80,43% e a de 2016 foi de 81,54%. Logo, embora a inscrição 

em 2016 tenha sido em montante inferior ao dos demais exercícios, sua execução permanece sendo 

de cerca de 80%. Tal fato se justifica, ao menos parcialmente, pela natureza estimativa do processo 

de inscrição em RPNP.  

II.1.4. Execução de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA   

83. Conforme o art. 37 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, podem ser pagas com 

dotação específica consignada no orçamento corrente, despesas de exercícios encerrados (anteriores) 

para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-

las, que não se tenham processado na época própria; Restos a Pagar com prescrição interrompida; e 

compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. 

84. O § 2º do art. 22 do Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, define mais 

claramente os itens especificados no art. 37 da Lei 4.320/1964, como transcrito: 

§ 2º Para os efeitos deste artigo, considera-se:  
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a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho te-

nha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspon-

dente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação; 

b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição, como restos a 

pagar, tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor; 

c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de paga-

mento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após 

o encerramento do exercício correspondente.  

 

85. O TCU realizou auditoria operacional na Advocacia Geral da União – AGU com a 

finalidade de examinar a gestão orçamentária do órgão, avaliar a situação da força de trabalho e da 

gestão de pessoal e verificar a implementação de unidade de auditoria interna, que resultou no 

Acórdão TCU 2.138/2017 – Plenário. Com o objetivo de comparar o percentual de DEA empenhado 

pela AGU com o de outros órgãos, em relação ao total de empenhos nos GNDs 3 e 4, os auditores 

elaboraram um ranking relativo ao exercício de 2015 (Gráfico 7 do Relatório de Auditoria que 

acompanha o acórdão). Nesse estudo, o STJ foi o terceiro colocado, perdendo apenas da AGU e do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, com 5,96% dos recursos empenhados nos GNDs 3 

e 4 classificados como DEA. 

86. Considerando a situação identificada no referido acórdão, realizou-se o levantamento 

dos valores empenhados como DEA em relação ao total empenhado nos GNDs 3 e 4 no último triênio. 

O resultado encontra-se apresentado no Gráfico 9. 

Gráfico 9 – Valores Empenhados nos GNDs 3 e 4 

 
             Nota: Os valores não incluem a execução dos destaques recebidos.               

             Fonte: SIAFI 2015, 2016 e 2017. 
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87. Em termos percentuais, o total empenhado com DEA em 2015 foi de 5,96%, em 2016 

de 2,46% e em 2017 de 5,25%. Como se verifica, os percenturais oscilaram nos anos analisados, não 

sendo possível estabelecer uma medida de tendência central ou mesmo projetar resultados futuros. 

88. Buscando identificar a composição dos valores empenhados em DEA, verificou-se 

que, nos três exercícios analisados, mais de 90% referia-se a despesas com Assistência Médica e 

Odontológica aos Servidores (Ação 2004), conforme apresentado no Quadro 7, a seguir. 

 

Quadro 7 – Participação de DEA na Execução da Ação Assistência Médica e Odontológica 

  2015 2016 2017 

Total Empenhado com DEA nos GNDs 3 e 4 19.995.135,02 7.123.586,22 17.193.504,53 

Total Empenhado com DEA na Ação 2004 18.313.669,17 6.751.141,57 16.628.919,62 

Participação relativa de DEA nos empenhos nos GNDs 3 e 4 91,59% 94,77% 96,72% 

             Nota: Os valores não incluem a execução dos destaques recebidos.               

             Fonte: SIAFI 2015, 2016 e 2017. 

 

89. Essa situação se justifica em virtude da forma de faturamento da despesa pelos 

prestadores de serviços que, em geral, não é imediata, além do tempo necessário para a análise do 

faturamente no STJ, que demanda uma série de conferências. Durante a execução da Auditoria 

Especial relativa à Prestação de Assistência Saúde no STJ – 3ª Etapa, verificou-se acúmulo de 

processos aguardando conferência das faturas e análise pericial técnica, o que acarretava atraso no 

pagamento aos credenciados. Entre as medidas adotadas para a solução do problema foi celebrado o 

Contrato STJ 84/2016 com a empresa Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda. cujo objeto é a 

contratação de solução integrada de gestão de saúde, incluindo serviços de operações assistida, de 

suporte técnico, atualização de versões e de treinamento.  

90. De qualquer forma, é importante que a Administração tome ciência da evolução do 

percentual de comprometimento do orçamento da ação com o pagamento de DEA. O Gráfico 10, a 

seguir, apresenta os valores do último triênio. 
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Gráfico 10 – Ação Orçamentária – Assistência Médica e Odontológica –                                                       

Empenhamento Total x Empenhamento com DEA x Dotação sem Suplementações 

 
Nota:  Dotação sem Suplementações: 2015 sem emendas parlamentares (R$ 70.000.000,00) e 2017 sem crédito suplementar (R$ 31.000.000,00)            
Fontes: PLOA 2015; LOAs 2016 e 2017; SIAFI 2015, 2016 e 2017. 

 

91. Em 2015, a ação foi beneficiada com R$ 70.000.000,00 em emendas durante a 

tramitação da Lei Orçamentária no Congresso Nacional; em 2016, não houve qualquer tipo de 

suplementação; e, em 2017, a ação foi beneficiada por créditos suplementares no valor de R$ 

31.000.000,00. Deduzindo-se as suplementações (emendas e créditos), em 2015 o volume de DEA 

representaria 46,96% da dotação e, em 2017, 42,59%. Considerando o cenário de escassez 

orçamentária que se projeta para o futuro, no qual emendas parlamentares e créditos suplementares 

tornam-se cada vez mais difíceis, é importante identificar que cerca da metade do orçamento da ação 

é utilizado para o pagamento de despesas de exercícios anteriores. Tal fato pode sinalizar para a 

necessidade de reavaliação das fontes de financiamento do Pró-Ser, de forma a buscar garantias de 

que os recursos próprios sejam suficientes para arcar com a maior parte da despesa do exercício. 

II.1.5. Evolução do Orçamento do STJ  

92. No exercício de 2017, o orçamento do STJ representou 3,15% do orçamento destinado 

ao Poder Judiciário Federal. O Gráfico 11, a seguir, apresenta a evolução dos orçamentos dos órgãos 

no triênio. 
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Gráfico 11 – Participação dos Órgãos no Orçamento do Poder Judiciário Federal (Dotação Incial – LOA)  

 

 
Fontes: Leis Orçamentárias de 2015, 2016 e 2017. 

 

 

93. Em 2017, todos os órgãos do Poder Judiciário Federal apresentaram aumento em suas 

dotações em relação ao ano anterior. Quanto ao percentual de participação relativa no orçamento do 

Poder, apenas o Conselho Nacional de Justiça – CNJ apresentou decréscimo, passando de 0,57% em 

2016 para 0,5% em 2017. O percentual de participação do STJ passou de 3,03% em 2016 para 3,15% 

em 2017. 

94. Em relação à dotação de 2016, o STJ apresentou um aumento de 21,78%, sendo que o  

órgão com maior variação, 23,70%, foi o Supremo Tribunal Federal – STF, e o com menor variação 

foi o CNJ, de 2,12%. Importa registrar que, em 2016, os únicos órgãos que apresentam aumento em 

suas dotações em relação ao ano anterior foram a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Portanto, 

os aumentos registrados incluem uma parcela relativa a recomposição das dotações.  

95.    Em comparação com o Produto Interno Bruto – PIB, a relação percentual do 

orçamento do Poder Judiciário e do STJ cresceu em relação ao ano anterior. No entanto, houve um 

decréscimo em 2016, sendo que no caso do STJ a participação percentual em 2017 voltou a ser 

praticamente a de 2015. O Quadro 8 demonstra essas variações.  
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Quadro 8 – Percentuais em Relação ao PIB   

Exercícios 

Dotação Orçamentária (LOA) 
PIB 

(Preços Correntes) 

(c) 

Percentual em Relação ao PIB 

Poder Judiciário 

Federal 

(a) 

STJ 

(b) 

Poder Judiciário 

Federal 

(a)/(c) 

STJ 

(b)/(c) 

2015 38.384.857.108,00 1.301.664.660,00 6.000.570.460.099,99 0,6397% 0,0217% 

2016 38.440.106.878,00 1.164.743.540,00 6.266.894.736.443,86 0,6134% 0,0186% 

2017 45.030.359.255,00 1.418.469.714,00 6.559.940.259.751,42 0,6864% 0,0216% 

Fonte: *Banco Central do Brasil, Indicadores Econômicos Consolidados. Disponível em http://www.bcb.gov.br/pec/Indeco/Port/indeco.asp, consulta 

em 24/04/2018. 
 

 

96. É necessário avaliar essa evolução em comparação com a variação da inflação no 

período, de forma a separar o montante associado à recomposição dos valores e o relativo ao ganho 

real. Apresentam-se, nos demonstrativos a seguir, os orçamentos relacionados ao IPCA (IBGE), 

adotado para a correção das dotações pela Emenda Constitucional 95.   

Quadro 9 – Evolução do Orçamento x Índice de Preço  

Exercícios 

Dotação Orçamentária (LOA) 

Percentual de 

Variação do 

Orçamento em 

Relação ao Exercício Anterior 

IPCA* 

Acumulado 

no Ano Poder 

Judiciário 

Federal 

STJ 

Poder 

Judiciário Fe-

deral 

STJ 

2010 27.354.726.797,00 886.662.747,00 - - 5,91 

2011 27.475.738.941,00 942.244.077,00 0,44 6,27 6,50 

2012 30.074.945.511,00 964.712.754,00 9,46 2,38 5,84 

2013 31.077.965.886,00 1.023.485.635,00 3,34 6,09 5,91 

2014 34.858.549.080,00 1.133.154.967,00 12,16 10,72 6,41 

2015 38.384.857.108,00 1.301.664.660,00 10,12 14,87 10,67 

2016 38.440.106.878,00 1.164.743.540,00 0,14 -10,52 6,29 

2017 45.030.359.255,00 1.418.469.714,00 17,14 21,78 2,95 
Fonte: LOAs 2010 a 2017 e Indicador IBGE – Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA – Dezembro de 2017 

(Variação % 12 meses). Disponível em http://www.ibge.gov.br/estatistica-novoportal/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-

ao-consumidor-amplo.html?§t=series-historicas  

 

Quadro 10 – Orçamento Atualizado pelo IPCA 

Exercícios 
Dotação Orçamentária (LOA) 

Poder Judiciário Federal STJ 

2010 27.354.726.797,00 886.662.747,00 

Valores Atualizados pelo IPCA – Amplo Acumulado no Período (01/2010 a 

01/2017) – 58,86481% 

2017 43.457.034.752,07 1.408.595.088,36 

FONTE: Foi utilizada a calculadora disponível em 

http://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPor 

http://www.bcb.gov.br/pec/Indeco/Port/indeco.asp
http://www.ibge.gov.br/estatistica-novoportal/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
http://www.ibge.gov.br/estatistica-novoportal/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
http://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPor
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97. Por meio dos quadros apresentados, pode-se apurar crescimento da dotação real no 

período 2010 a 2017. O crescimento em valores absolutos no Poder Judiciário Federal foi de R$ 

1.573.324.502,93, que representa um acréscimo de 3,62% em comparação com à dotação 

orçamentária do exercício de 2010 corrigida. O STJ apresentou um crescimento de R$ 9.874.625,64, 

que representa um acréscimo de 0,70% em comparação com a dotação orçamentária do exercício de 

2010 corrigida. 

98. Conforme apresentado, o orçamento do STJ, em 2017, recuperou as perdas sofridas no 

período, ou seja, em 2017 o orçamento do Tribunal é, em termos de poder de compra, praticamente 

o mesmo que o do exercício de 2010. Observa-se, ainda, que o crescimento real do orçamento do 

STJ, 0,70%, foi em percentual inferior ao obtido pelo Poder Judiciário Federal no mesmo período, 

que foi de 3,62%. 

99. Ao atualizar a dotação orçamentária do exercício de 2010 do Tribunal, por grupo de 

despesa, em comparação com o orçamento de 2017, percebe-se que os valores referentes aos GNDs 

3 e 4 são superiores ao valor atualizado, enquanto o do GND 1 é inferior (Quadro 11).  

Quadro 11 – Orçamento do STJ Atualizado por Grupo de Despesa  

  Dotação Orçamentária (LOA) 

Grupo de Despesa 2010 2010 Atualizado 2017 Variação 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 683.525.632,00 1.085.881.696,58 1.042.288.630,00 -43.593.066,58 

3 – Outras Despesas Correntes 185.895.115,00 295.321.921,24 346.027.025,00 50.705.103,76 

4 – Investimentos 17.242.000,00 27.391.470,54 30.154.059,00 2.762.588,46 

Fonte: Foi utilizada a calculadora disponível em 

http://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPor 

 

100. Considerando que nos últimos anos o STJ ampliou o quadro de servidores, o número 

de funções e cargos comissionados, o quantitativo de profissionais terceirizados e teve seus custos de 

manutenção majorados pelo efeito da inflação, deduz-se que os recursos associados à reposição das 

perdas inflacionárias nos salários foram utilizados para fazer frente à expansão e à manutenção dos 

serviços. Logo, os servidores recebem hoje, em termos reais, menos do que recebiam em 2010.    

101. Esse fato foi também constatado pelo TCU, conforme contido no Acórdão TCU 

1.295/2015 – Plenário. Segundo o citado acórdão, as despesas com pessoal do Poder Judiciário 

Federal aumentaram, no período de 2010 a 2014, 19,33% contra uma inflação oficial acumulada de 

34,53%. Ressalte-se que o aumento das despesas resulta também do incremento do quadro efetivo, 

do número de funções e cargos em comissão e do número de novas aposentadorias e pensões no 

período. Mesmo com a implementação de parte do aumento instituído por meio da Lei 13.317/2016, 

uma parcela dessa perda ainda não foi reposta.  

102. Diante do atual cenário econômico e da publicação da Emenda Constitucional 

95/2016, que limita por vinte anos os gastos públicos, a situação orçamentária do STJ precisa ser 

http://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPor
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acompanhada atentamente, cabendo aos gestores a adoção de medidas para minimizar os custos e 

permitir investimentos indispensáveis à melhoria da prestação jurisdicional.   

II.2. Análise do Desempenho da Atividade Judicante  

103. Durante o exercício de 2017, a presidência do Tribunal foi exercida pela Ministra 

Laurita Vaz que, como apresentado em seu discurso de posse, vem buscando medidas para agilizar 

os julgamentos, aumentar a produtividade e reduzir o estoque de processos por meio de inovações 

tecnológicas, aprimoramento dos processos de trabalho e investimento na capacitação da força de 

trabalho. O impacto das ações adotadas encontra-se evidenciado no Gráfico 12.  

Gráfico 12 – Demonstrativo da Evolução do Quantitativo de Processos Recebidos, Distribuídos, Julgados e 

Pendentes de 1º Julgamento  (2013 a 2017). 

 

Notas: Nos processos distribuídos estão incluídos os registrados à Presidência por competência exclusiva e por triagem inicial.  

Nos processos julgados não estão incluídos 97.510 feitos (agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração).  

O total de processos pendentes de 1º julgamento no exercício de 2017 foi obtido subtraindo do total acumulado até 2016 (203.695) 
o número de pendentes no exercício de 2017 (-65.834). 

Fonte: Relatórios Estatísticos do STJ 2016 e 2017. 

 

104. Os dados apresentados demonstram um aumento considerável no número de processos 

recebidos entre os anos de 2013 e 2014, sendo que, após esse período, o crescimento ocorreu de forma 

bem menos acelerada. Em 2017, houve inclusive uma pequena redução em comparação com o ano 

anterior. No entanto, é importante registrar que não há como prever o comportamento da demanda 

nos próximos anos. Conforme Boletim Estatístico do STJ, os três principais demandantes em 2017 

foram: o Instituto Nacional de Seguro Social, a Fazenda Nacional e a União, responsáveis pelo trâmite 

de 306.450 feitos. Logo, o Poder Público é o responsável pela maior parte das ações em tramitação, 

o que significa dizer que os recursos públicos disponibilizados ao STJ são utilizados principalmente 

para fazer frente à ações do próprio Estado, pois é ele que cria a maior parte da demanda pela atividade 

judicante. 

105. Uma das ações para diminuir a demanda sobre o STJ foi definição de procedimentos 

para tratar dos múltiplos recursos com fundamento em idêntica questão de direito, por meio da Lei  
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11.672, de 8 de maio de 2008, que acresceu o art. 543-C ao Código de Processo Civil – CPC (art. 

1.036 a 1.041 do novo CPC – Lei 13.105, de 16 de março de 2015). Dentre as iniciativas adotadas 

para permitir a gestão dos precedentes qualificados previstos no CPC (repercussão geral, recursos 

repetitivos, incidente de assunção de competência e suspensão em incidente de resolução de 

demandas repetitivas), foi criado o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, órgão de 

assessoramento da Presidência e da Comissão Gestora de Precedentes (criada pela Emenda 

Regimental 26, de 13 de dezembro de 2016). O núcleo tem por finalidade a gestão da sistemática dos 

precedentes qualificados previstos no Código de Processo Civil de 2015, citados neste parágrafo. 

Conforme contido no relatório de atividades do NUGEP, 

[...] todos os recursos que chegam ao STJ e são qualificados, na decisão de admissibili-

dade, pelo tribunal de origem, como representativos da controvérsia (RRC), recebem 

duas checagens: a primeira pela Secretaria Judiciária - SJD, de forma temporária, e a 

segunda pelo NUGEP, de forma definitiva. Com a distribuição do RRC, os gabinetes 

são comunicados, via e-mail, da classe e número do processo, bem como outras infor-

mações referentes à controvérsia. A partir desse momento, o NUGEP realiza o acompa-

nhamento do processo para verificar quais providências que o relator tomará. Caso seja 

afetado ao rito dos repetitivos, seguirá o rito normal de criação de tema e de comunica-

ção. Se houver rejeição, tácita ou expressa, o NUGEP comunicará, via e-mail, o tribunal 

de origem, informando se há outros RRCs em tramitação no STJ, com sugestão de quais 

providências o tribunal poderá tomar (levantamento ou manutenção de sobrestamento, 

envio de outros RRCs para o STJ, entre outros).  

 

106. Conforme Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e 

Precedentes Obrigatórios disponibilizado pelo CNJ e citado no Boletim Estatístico de 2017, 

1.057.326 processos encontram-se sobrestados nos tribunais de origem aguardando o julgamento dos 

temas sob a responsabilidade do STJ.   

107. Também pode-se observar, por meio do Gráfico 12, o comportamento quase idêntico, 

a partir do exercício de 2015, das curvas de processos recebidos e distribuídos. Trata-se de um dado 

positivo, que indica a eficiência do processo de autuação e distribuição dos feitos, que contribui para 

a  formação de um estoque pouco expressivo de processos a serem distribuídos de um ano para o 

outro. Conforme relatório da Secretaria Judiciária – SJD, em 2017, 95% dos Recursos em Habeas 

Corpus – RHC e Recursos em Mandado de Segurança – RMS foram distribuídos em até dois dias. 

No que tange aos Agravos em Recursos Especiais – AREsps e Recursos Especiais – REsps, a média 

atual é de cinco dias. 

108. Outra importante informação obtida por meio da análise do gráfico é o comportamento 

ascendente da curva de processos julgados. Desde o exercício de 2015, o número de processos 

julgados ultrapassa o número de processos distribuídos, o que contribui para a curva descendente de 

processos pendentes de 1º julgamento. Em 2017, o estoque de processos pendentes era um pouco 

maior do que a metade do estoque do exercício de 2013. Esse fato também é refletido no resultado de 

diversos indicadores estratégicos, tais como o indicador de congestionamento, que serão tratados um 

pouco mais à frente. 
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109. O decréscimo do número de processos pendentes de 1º julgamento tem entre suas 

causas as ações empreendidas pela SJD e pelo Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos – 

NARER. Conforme explicou o Assessor-Chefe do NARER:  

A triagem dos processos é realizada na Secretaria Judiciária, unidade responsável pela 

entrada de processos no Superior Tribunal de Justiça. Há 3 (três) triagens distintas, quais 

sejam: a triagem de processos que têm algum vício nos seus pressupostos recursais ob-

jetivos; a triagem dos agravos que não rebateram todos os fundamentos da decisão de 

inadmissibilidade do recurso especial, denominada “admissibilidade cotejada”; e a tria-

gem dos processos que versam acerca de teses firmadas em julgamento de recursos re-

petitivos. Constatado qualquer eventual e provável inadmissibilidade dos recursos em 

qualquer uma das três triagens, o processo é registrado à Presidência e encaminhado à 

análise do NARER. 

[...] 

Aos Gabinetes são distribuídos apenas os processos mais complexos, cuja análise de 

mérito se impõe. Ao reduzir o número de processos distribuídos, os Gabinetes podem 

focar seus esforços nos processos mais antigos e na análise de processos que demandam 

discussão de novas teses.  

O trâmite processual no NARER é mais célere, reduzindo de forma significante o nú-

mero de processos pendentes de primeira análise. 

Em 2017, o NARER foi responsável pela análise de cerca de 1/3 (um terço) de todos os 

processos ingressos nesta Corte, número substancial que vem contribuindo para que esta 

Corte, pelo segundo ano consecutivo, tenha julgado e baixado mais processos à origem 

que o número de processos recebidos. 

110. Também contribuiu para a queda do número de processos pendentes de 1º julgamento 

a atuação da equipe da Assessoria Especial da Presidência, denominada internamente como “Força-

tarefa”, com o objetivo de reduzir o acervo de processos nos gabinetes por meio de triagem para a 

identificação de matérias que possam ser julgadas de forma mais célere e que abarquem o maior 

número de feitos. A atividade foi normatizada pela Resolução STJ/GP 3 de 7 de fevereiro de 2017, 

embora a atuação da equipe viesse ocorrendo desde 2016. No período de sua atuação, após a passagem 

em dez diferentes gabinetes, a equipe produziu 17.619 minutas de decisão. 

111. No entanto, existe um limite para a maximização desses resultados, imposto pela 

infraestrutura de recursos humanos, tecnológicos e, sobretudo, de recursos orçamentários disponíveis. 

Portanto, além das melhorias nos processos internos, as sucessivas gestões do STJ vêm envidando 

esforços para viabilizar alterações legislativas que resultem na redução da quantidade e melhora na 

seletividade dos processos submetidos ao Tribunal.  

112. Um importante esforço nesse sentido diz respeito à sensibilização do Congresso 

Nacional quanto à necessidade urgente da aprovação da PEC 209/2012, recebida no Senado Federal 

– SF, em 21/03/2017, como PEC 10/2017 e nominada de “PEC da Relevância”. A referida PEC teve 

origem em proposição aprovada pelo Pleno do STJ em março de 2012, com o objetivo de estabelecer 

requisitos para admissão do recurso especial no STJ. Busca-se que a proposição seja nos moldes da 

repercussão geral exigida para o recurso extraordinário dirigido ao STF, em que é necessária a 

demonstração da relevância das questões jurídicas discutidas pelo recorrente, de modo a viabilizar o 

cumprimento da missão essencial do STJ, consubstanciada na interpretação e uniformização de teses 

jurídicas no âmbito do direito federal infraconstitucional. Atualmente, a proposta encontra-se na 
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aguardando designação de relator 

para análise de emenda de Plenário.  Segundo a Ministra Laurita Vaz, 

sem o filtro de relevância, o STJ acabou se tornando uma terceira instância, atuando 

como corte revisora de julgados dos tribunais estaduais e regionais federais em matérias 

cuja importância não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 

Fonte: Notícia disponibilizada no site do STJ em 5/7/2017.  

113. A análise a seguir apresentada teve por objeto os resultados quantitativos e qualitativos 

da gestão relacionados à melhoria do desempenho da atividade jurisdicional. Foram analisados os 

indicadores presentes no Plano Estratégico STJ 2015-2020 referentes aos objetivos estratégicos 

pertinentes à prestação jurisdicional. Adicionalmente, analisou-se o desempenho do STJ frente às 

Metas Nacionais do Poder Judiciário estabelecidas para o Tribunal para 2017. Buscou-se, também, 

correlacionar os resultados alcançados com as ações empreendidas para dar cumprimento aos 

objetivos estratégicos referenciados. 

114. Foram utilizados os dados e informações constantes no Relatório de Gestão 2017, nos 

Boletins Estatísticos do STJ de diversos exercícios e nos Relatórios de Desempenho Institucional 

referentes ao 4º trimestre de 2017, bem como os disponibilizados pelo Escritório Corporativo de 

Projetos sobre as iniciativas estratégicas, disponíveis no ambiente da Gestão Estratégica na Intranet 

do Tribunal. Foram também consultados os relatórios de atividade das unidades que atuam na área 

fim, além de outras fontes consideradas confiáveis pela equipe de auditoria. 

115. Como se sabe, o planejamento estratégico de uma organização estabelece a linha de 

atuação escolhida para a concretização dos objetivos da gestão em um futuro projetado e define as 

ações necessárias para esse fim. Eventuais lacunas entre os resultados dos indicadores e das metas 

podem ser ajustadas por meio de intervenções efetuadas na gestão.  

116. Na análise do ambiente interno que precedeu a elaboração do plano do STJ, foi 

considerado como ponto forte o suporte de infraestrutura que o Tribunal possui e como pontos fracos 

a desmotivação do corpo funcional, bem como a ineficiência de processos de trabalho das áreas 

finalística e administrativa.  

117. Quanto aos resultados evidenciados pelos indicadores, cabe ressaltar que não é 

possível, em todos os casos, identificar se o atingimento de um objetivo estratégico ou avanços nesse 

sentido resultaram da execução das iniciativas estratégicas, de ações não estratégicas da instituição  

ou de eventos externos. Observe-se, como exemplo, o caso do indicador estratégico Julgamento de 

Ações de Improbidade Administrativa, cuja meta é dividida em duas metas parciais e para o qual não 

existem iniciativas estratégicas diretamente associadas. O resultado obtido, qual seja a superação de 

uma das metas e o não atingimento da outra, provavelmente se deu por influência indireta do resultado 

da execução de outras ações ligadas à atividade judicante e pelo esforço individual de cada gabinete.  

118. Para a presente análise, foram eleitos os objetivos mais significativos relacionados, 

direta ou indiretamente, ao desempenho da atividade judicante. Buscou-se verificar a capacidade de 

os indicadores representarem o desempenho da gestão e de refletirem os resultados das intervenções 

estratégicas concluídas no exercício de 2017. Importa ressaltar que foi estabelecida a premissa de 

que, somente quando concluídas, as iniciativas estratégicas geram resultados que influenciam o 

alcance dos objetivos relacionados. Por essa razão, não foram avaliadas as iniciativas em andamento.  
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119. O Quadro 12, a seguir, relaciona os indicadores aos respectivos objetivos estratégicos 

e iniciativas propostas.  

Quadro 12 – Vinculação entre Indicadores, Objetivos, Iniciativas e Metas Nacionais 

Objetivos  

Estratégicos  
Indicadores 

Iniciativas  

Estratégicas 

Metas Nacionais 

Poder Judiciário 

Buscar excelência na 

prestação jurisdicio-

nal: aprimorar méto-

dos, ferramentas e téc-

nicas de trabalho da 

prestação jurisdicio-

nal, visando oferecer à 

sociedade justiça tem-

pestiva e de qualidade. 

Agilidade no julga-

mento 
E-PET   Julgar quantidade maior de 

processos recursais e ações de 

conhecimento do que os 

distribuídos no ano corrente (Meta 

1). 

 Identificar e julgar, até 

31/12/2017, pelo menos 99% dos 

processos distribuídos até 

31/12/2012 e 90% dos distribuídos 

em 2013 (Meta 2). 

 Identificar e julgar, até 

31/12/2017, 60% dos recursos 

oriundos de ações coletivas 

distribuídos a partir de 1/1/2015 

(Meta 6). 

Atendimento à demanda 

Gerenciamento e controle 

de GRU das custas proces-

suais 

Congestionamento 

Importação de metadados 

dos tribunais de origem 

(concluído em 2017) 

Julgamento eletrônico 

Processos antigos com 

primeira decisão 

Modernização dos trâmites 

processuais nos Órgãos  

Julgadores  Julgamento de ações 

coletivas 

Tratar as demandas 

repetitivas e as de 

grandes litigantes: 

propor inovações para 

monitorar os assuntos 

repetitivos e as causas 

dos grandes litigantes, 

com o fim de reverter a 

cultura da excessiva 

judicialização. 

Tempo médio da afeta-

ção à publicação do 

acórdão 

 

Gestão de processos múlti-

plos (concluído em 2017) 

 Garantir tempo médio de 180 dias 

da afetação à publicação do 

acórdão dos recursos repetitivos 

(Meta 7). 

Temas afetados ao rito 

dos recursos repetitivos 

(complementa o indica-

dor anterior) 

Gestão de precedentes 

Priorizar processos 

relativos à corrupção 

e à improbidade ad-

ministrativa: imple-

mentar ações para con-

ferir tratamento prefe-

rencial aos processos 

judiciais relativos a 

crimes contra a admi-

nistração pública para 

preservação da probi-

dade administrativa.  

Julgamento de ações de  

improbidade 

administrativa. 

 

Sem iniciativa estratégica  

diretamente relacionada  

 Identificar e julgar, até 

31/12/2017, 90% das ações de 

improbidade administrativa e das 

ações penais relacionadas a crimes 

contra a Administração Pública 

distribuídas até 31/12/2014 (Meta 

4). 

 Identificar e julgar, até 

31/12/2017, 70% das ações de 

improbidade administrativa e das 

ações penais relacionadas a crimes 

contra a Administração Pública 

distribuídas em 2015 (Meta 4). 

Fontes: Intranet – link Gestão Estratégica e Relatório de Gestão 2017. 
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120. O objetivo Buscar excelência na prestação jurisdicional é o que apresenta o maior 

número de indicadores (cinco) e de projetos estratégicos correlatos (cinco). Estão vinculados a esse 

objetivo os indicadores Agilidade no julgamento, Congestionamento, Atendimento à demanda, 

Processos antigos com primeira decisão e Julgamento de ações coletivas, sendo que os três últimos 

estão alinhados a Metas Nacionais do Poder Judiciário 2017 (Metas 1, 2 e 6, respectivamente). 

121. O projeto estratégico Importação de Metadados dos Tribunais de Origem teve como 

objetivo padronizar os dados de cadastramento dos processos na origem, de modo que os dados 

possam ser capturados automaticamente pelo sistema do STJ, tornando a autuação mais ágil e 

eficiente, possibilitando, assim, o direcionamento da força de trabalho para outras atividades da SJD. 

Um dos principais ganhos é a possibilidade de indicação dos magistrados que atuaram no processo 

pois, com isso, o sistema fará a pesquisa para fins de impedimento de forma automática, dispensando 

a análise pormenorizada dos autos pelos servidores, os quais deverão atuar somente em questões 

específicas, não aferíveis automaticamente. 

122. Conforme notícia veiculada na Intranet em 7/12/2017, a confecção do sistema, a 

verificação de sua viabilidade e aplicabilidade prática foram concluídas, restando, no entanto, que 

ocorra a adesão dos tribunais de origem. Registre-se que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

– TJRS foi o primeiro a realizar a integração. Apesar do projeto ser considerado concluído, diante do 

fato de não ter ocorrido a integração da maior parte dos tribunais de origem, considera-se que, em 

2017, não houve impacto de sua implantação no alcance do objetivo estratégico e, consequentemente, 

no resultado dos indicadores estratégicos relacionados. 

123. O indicador Congestionamento mede a relação entre o quantitativo de  processos não 

baixados em relação ao total de processos em tramitação no Tribunal no período e tem o intuito de 

avaliar o equilíbrio entre as entradas e saídas de processos. A meta para esse indicador é reduzir a 

taxa de congestionamento para 40% até dezembro/2020. A meta do exercício de 2017 era de redução 

para 47,50%, sendo que o resultado observado foi de 47,05%, bem próximo, portanto, à meta. Porém,  

inferior ao resultado de 2016, que foi de 52,49%. Como se percebe, o resultado do indicador é 

coerente com a curva descendente de processos pendentes de 1º julgamento e com a curva ascendente 

de julgados, demonstradas no Gráfico 12. 
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Gráfico 13 – Série Histórica do Indicador Estratégico “Congestionamento”  

 
             FONTE: Relatório de Gestão 2017. 

124. Importa registrar que, conforme o relatório Justiça em Números – Ano Base 2016, a 

taxa de congestionamento bruta dos Tribunais Superiores é de 56% e a líquida 52%, acima, portanto, 

da taxa apurada no STJ. Outro dado que corrobora esse resultado é o quantitativo de processos em 

tramitação no período avaliado, apresentado no Gráfico 14, que foi reduzido substancialmente de 

2016 para 2017. 

Gráfico 14 – Quantitativo de Processos em Tramitação em 31 de Dezembro de cada Exercício. 

 

             Fonte: Boletins Estatísticos 2013 a 2017. 

125. O indicador Agilidade no Julgamento mede o percentual de processos baixados em, 
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a ser atingida até dezembro de 2020, consistia em aumentar para 65% o percentual de processos 

baixados em um ano, de forma a assegurar a razoável duração do processo. 

126. Conforme representado no Gráfico 15, desde 2015 vem ocorrendo um significativo 

ganho na agilidade processual. Nota-se que, pelo terceiro ano consecutivo, o Tribunal alcançou 

desempenho superior ao planejado. Como o Tribunal já havia alcançado a meta estipulada para 2020 

já no exercício de 2015, no RA referente ao Processo de Contas de 2016, foi recomendado à 

Administração a revisão das metas no decorrer da execução do plano estratégico. O atendimento à 

recomendação está sendo avaliado no Processo STJ 6.984/2017. Da mesma forma que no indicador 

Congestionamento, o resultado observado é coerente com a curva descendente de processos 

pendentes de 1º julgamento e com a curva ascendente de julgados.  

Gráfico 15 – Série Histórica do Indicador Estratégico “Agilidade no Julgamento”  

 

            Fonte: Relatório de Gestão 2017. 

127. O indicador Atendimento à Demanda reflete a Meta Nacional 1 do Poder Judiciário, 

que é julgar quantidade maior de processos recursais e ações de conhecimento do que os distribuídos 

no ano corrente. Logo, se o número de processos julgados for superior ao número de processos 

distribuídos, a meta foi alcançada. O STJ julgou mais processos em 2017 do que os distribuídos, o 

que vem ocorrendo desde 2015, como se pode observar no Gráfico 12. 

128. Os resultados dos três indicadores estratégicos apresentados nos parágrafos 126 a 130 

corroboram os dados apresentados no Gráfico 12, indicando que as ações adotadas cumpriram seu 

objetivo e estão efetivamente colaborando para o alcance do objetivo estratégico Buscar excelência 

na prestação jurisdicional. 
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129. O indicador Processos antigos com primeira decisão está alinhado à Meta Nacional n. 

2 do Poder Judiciário e mede o percentual de processos julgados e que foram distribuídos até uma 

determinada data, em relação ao total de processos distribuídos até a mesma data. A meta descrita na 

matriz do indicador estabelece que o Tribunal deve identificar e julgar, até dezembro de 2020, pelo 

menos 99% dos processos distribuídos até 2015 e 90% dos distribuídos em 2016. A meta, para o 

exercício de 2017, consistiu em identificar e julgar, até dezembro, pelo menos 99% dos processos 

distribuídos até 2012 e 90% dos distribuídos em 2013.  

130. Conforme Quadro 26 do RG 2017, as duas metas parciais da Meta Nacional não foram 

cumpridas. Segundo comentários apresentados para o indicador, fl. 76 do mesmo relatório, a única 

ação institucional com o objetivo de fomentar o alcance das metas foi o envio regular de planilhas de 

acompanhamento aos gabinetes, demonstrando os desempenhos mensais. No entanto,  apesar do não 

cumprimento das metas, o número absoluto de julgados, entre 2016 e 2017, aumentou (em 2.055 para 

os processos distribuídos até 2012 e em 719 para os distribuídos em 2013), embora não o suficiente 

para fazer frente às metas pretendidas. Segundo o Boletim Estatístico de 2017, até dezembro, a 

composição do acervo do STJ (332.330 processos em tramitação) era formada por 8% de processos 

recebidos até 2012 (26.528 processos), 25% de processos recebidos de 2013 a 2015 (83.009 

processos) e 67% de processos recebidos após 2016 (222.793 processos).  

131.  Por fim, no que tange ao objetivo estratégico Buscar excelência na prestação 

jurisdicional resta mencionar o indicador Julgamento de Ações Coletivas, relacionado à Meta 

Nacional 6 do Poder Judiciário, cuja meta era identificar e julgar, até 31/12/2017, 60% dos recursos 

oriundos de ações coletivas distribuídas a partir de 1/1/2015, que foi considerada cumprida. Segundo 

o RG 2017, o STJ superou a meta estipulada já no mês de abril. A série histórica do indicador é 

apresentado no Gráfico 16, a seguir. 

Gráfico 16 – Série Histórica do Indicador Estratégico “Julgamento de Ações Coletivas” 

 

            Fonte: Relatório de Gestão 2017. 

132. Quanto ao objetivo estratégico Tratar as demandas repetitivas e as de grandes 

litigantes há dois indicadores estratégicos vinculados. O primeiro, Tempo médio da afetação à 

publicação do acórdão, está associado a Meta Nacional 7 do Poder Judiciário, que visa reduzir o 
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o contido no RG 2017, em Reunião de Análise Estratégica – RAE realizada em agosto, decidiu-se 

considerar, para efeitos de cálculo desse indicador, os recursos afetados a partir da entrada em vigor 

do novo CPC, em 18 de março de 2016. Logo, o indicador só foi mensurado em 2017, tendo sido 

identificado o tempo médio de 291 dias. Diante disso, o indicador ficou desalinhado em relação à 

meta nacional, para a qual foi apurado o tempo médio de 544 dias. Ainda segundo o relatório, a meta 

estará novamente alinhada em 2018.  

133. O segundo indicador é Julgamento de temas afetados ao rito dos recursos repetitivos, 

cuja meta consiste em julgar, até dezembro de 2020, 100% do estoque dos temas afetados até 

17/3/2016. O indicador foi introduzido no planejamento estratégico em 2017, em complemento ao 

indicador Tempo médio da afetação à publicação do acórdão, referindo-se aos processos afetados 

antes da entrada em vigor do novo CPC e julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Nessa situação, 

se enquadram 56 temas, sendo que, em 2017, foram julgados quinze e desafetados doze, o que 

totalizou 27 temas.  

134. Cita-se, a seguir, excerto da justificativa apresentada no RG 2017 em relação aos 

resultados obtidos. 

Ressalta-se, também, que 2017 foi o primeiro ano completo de vigência do CPC/2015 

e, principalmente, do Regimento Interno do STJ (RISTJ), alterado pela Emenda Regi-

mental n. 24 de 28/9/2016, segundo a qual os “recursos afetados deverão ser julgados 

no prazo de 1 ano”.  

Por fim, em cumprimento ao art. 257 do RISTJ, foi desenvolvida a ferramenta de afeta-

ção eletrônica de processos ao rito dos repetitivos. Assim, a partir de 26/10/2017, todas 

as afetações de novos temas repetitivos deverão ser analisadas em ambiente eletrônico, 

iniciando o STJ uma nova fase com o julgamento eletrônico. Com essa ferramenta, as 

afetações não serão mais submetidas às Seções ou à Corte Especial [...].  

135. No que tange à iniciativa estratégica Gestão de processos múltiplos, concluída em 

2017, o projeto incluiu em seu escopo o desenvolvimento da ferramenta eletrônica Módulo de 

Recursos Repetitivos no sistema Justiça, mencionada no texto transcrito no parágrafo 137, além da 

construção da página Recursos Repetitivos na Internet e Intranet e da estruturação do NUGEP. O 

relatório de encerramento do projeto informa que parte do escopo inicialmente previsto será 

desenvolvido por meio do projeto Gestão de Precedentes.  

136. Quanto ao objetivo estratégico Priorizar processos relativos à corrupção e à 

improbidade administrativa, foi estabelecido o indicador Julgamento de ações de improbidade 

administrativa alinhado à Meta Nacional 4 do Poder Judiciário. A meta é composta por duas metas 

parciais: julgar, até 31/12/2017, 90% das ações de improbidade administrativa e das ações penais 

relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2014 e 70% das ações 

distribuídas em 2015. O Gráfico 17 apresenta o resultado das metas parciais apurado em 2017. 
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Gráfico 17 – Resultado em 31/12/2017 da Meta Nacional 4 

 

            Fonte: Boletim Estatístico 2017. 

137. Considerando que o objetivo das duas metas parciais é atingir 100% de cumprimento 

do percentual definido, por meio do Gráfico 17 verifica-se que a meta parcial 1 (julgar 90% das ações 

de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração 

pública distribuídas até 31/12/2014) não foi cumprida, enquanto a meta parcial 2 (julgar 70% das 

ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração 

pública distribuídas em 2015) foi superada. Com base nos percentuais alcançados, utilizando-se uma 

regra de três simples, obtém-se o percentual de ações julgadas em relação ao total de ações 

distribuídas relativas a cada período definido nas metas parciais. Portanto, até 31/12/2017, foram 

julgadas 83,16% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes 

contra a administração pública distribuídas até 31/12/2014 e 77,35% das distribuídas em 2015. 

138. Diante de todo o exposto, verifica-se que os objetivos estratégicos avaliados, cujo 

alcance é fundamental para o cumprimento da missão e da visão de futuro da organização, encontram-

se definidos, estão alinhados às necessidades da gestão e são acompanhados sistematicamente. 

Verifica-se, ainda, que foram adotadas iniciativas para o alcande de parte dos objetivos estratégicos 

e que os indicadores estratégicos avaliados expressam os resultados da gestão.  

139. Não foram identificadas ações institucionais para o alcance do objetivo Priorizar 

processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. Da mesma forma, algumas das 

Metas Nacionais do Poder Judiciário não estão relacionadas a iniciativas institucionais específicas, 

voltadas para o alcance das metas propostas, embora as iniciativas adotadas para dar celeridade aos 

julgamentos tenham impactado os resultados obtidos. Citam-se as metas relacionadas à baixa de 

estoques de exercícios passados (meta 2)  e ao julgamento de processos sobre temáticas específicas, 

como ações coletivas (meta 6), improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes 

contra a Administração Pública (meta 4). Nesse mesmo grupo, se encontra a meta associada à 

diminuição do tempo entre a afetação e a publicação do acórdão de recursos repetitivos (meta 7).  
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140. Diante disso, recomenda-se à Administração que sejam definidas iniciativas 

estratégicas voltadas especificamente para o alcance das Metas Nacionais do Poder Judiciário 

referenciadas no parágrafo 142 e, consequentemente, para o alcance do objetivo estratégico Priorizar 

processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa.  

141. Conclui-se, portanto, que os resultados alcançados pelo Tribunal vão ao encontro das 

prioridades da atual gestão que, conforme mencionado no início deste tópico, são: agilizar os 

julgamentos, aumentar a produtividade e reduzir o estoque de processos. 

142. Em complementação à análise, resta mencionar que além das iniciativas apresentadas, 

o Tribunal tem empreendido diversas outras ações para a otimização e melhoria dos serviços 

relacionados à sua atividade-fim. Foram selecionadas algumas, transcritas a seguir: 

 

 Instituição do E-Julg, com a finalidade de otimizar a entrega da prestação jurisdicional. A 

Emenda Regimental 27 de 13 de dezembro de 2016 dispõe sobre a criação dos Órgãos 

Julgadores virtuais, com a finalidade de julgamento eletrônico de questões levantadas em sede 

de Embargos de Declaração, Agravos Internos e Agravos Regimentais que representam uma 

grande parte dos processos que tramitam no STJ (em 2017 foram 105.065 mil petições). A 

plataforma informatizada, desenvolvida no STJ e inspirada no sistema adotado pelo STF, 

possibilitará a efetividade da aplicação da emenda regimental e tem previsão de 

funcionamento para o final do primeiro semestre de 2018. Além da celeridade no julgamento, 

um dos ganhos será a contribuição para a publicidade do andamento processual, visto que as 

partes terão ciência do andamento de forma mais rápida e transparente (Vem Comigo, edição 

837/2018). 

 Estímulo ao uso da ferramenta Malote Digital para a melhoria na comunicação entre o 

Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP e o STJ, permitindo que um expediente chegue ao 

seu destinatário rapidamente, garantindo maior celeridade aos processos. Destaca-se que o 

TJSP figurou entre os maiores demandantes do STJ em 2016, sendo responsável por quase 

38% dos processos recebidos (Vem Comigo, edição 740/2017). 

 Consolidação das inovações relacionadas aos precedentes qualificados trazidas pelo Código 

de Processo Civil. Uma das iniciativas para dar eficácia às novas regras foram as visitas da 

Comissão Gestora de Precedentes, formada por ministros do Tribunal, a vários tribunais de 

segundo grau, com a finalidade de incentivar a criação de núcleos de gestão de precedentes, 

nos moldes do NUGEP do STJ. A ação buscou fomentar a articulação dentro do Judiciário 

para aprimorar a aplicação do sistema de precedentes previsto pelo CPC. Com essa atuação 

conjunta esperam-se ganhos na celeridade processual e na estabilidade e coerência da 

jurisprudência (Vem Comigo, edição 773/2017). 

 Implantação da intimação eletrônica nos feitos em que a Defensoria Pública da União – DPU 

atua. A ação contribui para a celeridade da prestação jurisdicional, economia de recursos 

materiais e racionalização de etapas de trabalho, proporcionando uma menor interferência dos 

servidores nessa tarefa. Em outubro de 2017, considerando o acervo à época, a estimativa foi 

de uma economia sobre a expedição de 110 mil intimações físicas (Vem Comigo, 723/2017). 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/106851/Emr_27_2016_pre.pdf
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 Regulamentação da tramitação de ações penais de forma eletrônica. O STJ promoveu 

alterações na Resolução STJ/GP 10 de 6 de outubro de 2015 (por meio da Resolução STJ/GP 

10 de 26 de outubro de 2017) que disciplina o processo judicial eletrônico no tribunal, no que 

tange à forma de digitalização e processamento de ações e procedimentos criminais, além da 

regulamentação da tramitação eletrônica e da consulta a processos penais em curso na Corte. 

A ação foi voltada à racionalização da tramitação dos processos, evitando o deslocamento 

físico e o risco de extravio de peças, com ganhos de tempo e segurança para o jurisdicionado 

(Vem Comigo, edição 746/2017). 

143. Cabe também ressaltar que o STJ continuou, em 2017, a firmar importantes e inéditas 

teses. Nesse contexto, o Tribunal definiu questões polêmicas, reviu jurisprudências e deu respostas à 

sociedade em relação a diversos assuntos de interesse coletivo. Foram selecionados alguns dos temas 

tratados nas decisões mais relevantes do STJ, selecionados por meio da Relação de Processos Mais 

Relevantes Julgados em 20176 e da coluna “Julgamentos em Destaque” do Vem Comigo, 

apresentados a seguir: 

 Entendimentos e jurisprudências firmados no âmbito do direito de família: dissolução e 

partilha de bens em casos de união estável; os direitos dos filhos extraconjugais e adotados no 

processo de sucessão dos pais e adotantes; a obrigação subsidiária da obrigação alimentar dos 

avós em caso de impossibilidade total ou parcial por parte dos pais; o reconhecimento da 

legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação de alimentos independentemente 

de qualquer condição. 

 Decisões em defesa dos princípios básicos do direito, em questões de relevância atual e ainda 

não completamente pacificadas: o direito à personalidade dos transexuais, mesmo sem a 

exigência de intervenção cirúrgica para mudança de sexo; a possibilidade de vítima de ato 

libidinoso em transporte público propor ação de indenização contra a própria concessionária 

do serviço; e a legitimidade de proposição de ação civil por associações com menos de um 

ano de constituição a depender do objeto da ação. 

 No âmbito do Direito Penal, destacam-se algumas decisões proferidas em benefício do 

acusado como: o cumprimento de prisão preventiva em regime domiciliar por mães que 

comprovem a necessidade de assistência aos filhos; a remissão de pena por dedicação do preso 

aos estudos, ainda que por conta própria; o afastamento ou redução de fiança conforme 

realidade econômica do acusado; a necessidade de realização de exame criminológico 

somente com fundamentação baseada no caso concreto; e o impedimento da execução 

provisória nas penas restritivas de direitos.  

 No que tange à área da saúde, salienta-se a decisão da Segunda Seção do STJ quanto à validade 

de reajuste de plano de saúde por idade, desde que previsto em contrato e em percentual 

razoável. Segundo o relator, ministro Villas Bôas Cueva, são vedados os aumentos 

desproporcionais sem justificativa técnica, “aqueles sem pertinência alguma com o 

incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato”. 

144. Durante o ano de 2017, destacou-se, ainda, a atuação do STJ na publicação de novas 

súmulas. Foram redigidas as primeiras com referência a crimes contra a administração pública 

(Súmula 599) e a estupro de vulnerável (Súmula 593). Complementou-se também o entendimento 
                                                           
6 Disponível em: <http://salomao.stj.jus.br/webstj/gabinete/interna.asp?opt=15&id gab=18> 
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relativo ao tráfico de drogas com a definição de condições envolvendo a majorante (circunstância que 

aumenta a pena) no tráfico interestadual (Súmula 587). Três novas súmulas firmaram entendimento 

a respeito da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), em que se estabeleceu parâmetros para a 

configuração de violência doméstica (Súmula 600), proibiu-se a substituição da pena de privação de 

liberdade (Súmula 588) e definiu-se a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ou 

contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas (Súmula 589). 

No que tange ao direito tributário e do consumidor, foram publicadas súmulas que versam sobre a 

dispensa de apresentação de laudo médico especializado para o reconhecimento judicial de isenção 

de imposto de renda em casos que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave 

por outros meios de prova (Súmula 598) e a definição de cláusula contratual abusiva quando o tempo 

de carência dos planos de saúde em situações de urgência e emergência ultrapassa o prazo de 24 horas 

da data de contratação (Súmula 597). 

 III – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

145. Os processos relacionados à governança e à gestão de pessoas do Tribunal são 

avaliados pela Coordenadoria de Auditoria de Pessoal – CAUP, por meio de auditorias, 

levantamentos e análises dos atos de pessoal sujeitos a registro pelo Tribunal de Contas da União. 

146. No ano de 2017, a CAUP realizou dez auditorias e analisou a totalidade dos 

processos de nomeação de servidor em cargo efetivo de aposentadorias e de pensões. A equipe da 

coordenadoria fez ainda um levantamento sobre a gestão por competências desenvolvida no Tribunal 

a fim de produzir conhecimento para auxiliar no planejamento de ações de fiscalização futuras.  

147. Nos trabalhos efetuados, verificou-se que, na prática dos atos de gestão de pessoal, 

a Administração do STJ tem seguido, de uma maneira geral, o disposto nos normativos que regem os 

temas auditados. 

148. Apurou-se, também, que os controles internos administrativos relacionados à gestão 

de pessoas são satisfatórios ao cumprimento das normas e à prevenção de erros, porém, com 

significativas limitações impostas pelas deficiências dos sistemas de suporte à área, que demandam 

grandes esforços das equipes para manter o risco de controle em níveis aceitáveis. 

149. Nesse sentido, é importante ressaltar, assim como ocorreu em análises de contas de 

exercícios precedentes, que o Sistema Integrado de Recursos Humanos e Saúde – SARH não atende 

adequadamente às necessidades da área, carecendo de melhorias para viabilizar novas 

funcionalidades e maior integração entre seus módulos. Para resolver as deficiências do SARH, o 

Tribunal iniciou,  em agosto de 2017, o projeto de desenvolvimento de um novo sistema, denominado 

iSGP. O desenvolvimento do referido projeto será acompanhado por esta unidade de auditoria, por 

meio de auditoria preventiva, a fim de garantir que as deficiências identificadas em trabalhos 

pretéritos possam ter soluções contempladas pelo novo sistema. 

150. No tocante à força de trabalho do STJ, constatou-se não ser possível avaliar sua  

adequabilidade, em razão da  inexistência de informação sobre o perfil desejado dos servidores e a 

composição ideal do quadro de pessoal. Contudo, a partir de auditoria realizada em 2016, a 
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Administração instituiu comissão de estudo para definição da metodologia de planejamento da força 

de trabalho. As propostas da comissão continuam aguardando deliberação da Alta Administração. 

151. No que concerne à acumulação de cargos, atualmente, há um servidor que acumula 

ilegalmente o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa no STJ com o de professor na 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, amparado por liminar concedida no Mandado de 

Segurança 2013.01.1.071791-0. Essa decisão judicial está sendo acompanhada no Processo STJ 

10.146/2015, considerando que não houve trânsito em julgado. Em termos de controle, convém 

assinalar que, a cada três anos, os servidores devem declarar se acumulam ou não cargos, empregos 

e funções, bem como vencimentos e proventos, nos termos da Instrução Normativa STJ 6 de 5 de 

abril de 2017. 

152. Merece ainda registro, o pagamento de auxílio-alimentação aos magistrados desta 

Corte, amparado pela Resolução STJ 32 de 28 de setembro de 2012, com efeitos retroativos a 

19/5/2004, de acordo com a decisão do Conselho de Administração do STJ, em sessão de 26/9/2012. 

Todavia, encontra-se em análise no STF a ADI 4822, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, a qual questiona a constitucionalidade da Resoluções 133/2011, do Conselho 

Nacional de Justiça, e 311/2011, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, normas que instituíram esse 

benefício aos magistrados. O deslinde da matéria está sendo acompanhado por esta unidade de 

auditoria. 

III.1 Análise dos atos de pessoal para registro pelo TCU 

153. Como mencionado, a AUD analisa a integralidade dos atos de nomeação de 

servidores em cargo efetivo, de concessão de aposentadorias e de pensões civis. 

154. A seguir, apresentam-se dois quadros com informações alusivas aos atos de 

admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria e de pensão submetidos a registro no TCU no 

ano de 2017. O Quadro 13 demonstra o tempo médio gasto pela SGP para o envio dos formulários à 

AUD e o Quadro 14, o tempo médio dispendido pela AUD para a remessa dos dados ao TCU. 

 

Quadro 13 – Atos remetidos pela SGP à AUD em 2017 

Origem - SGP 

Destino – AUD 

Prazo para envio – 60 dias 

Tempo gasto para o envio do ato (em dias) 

 Tipos de ato 
Quantidade de 

atos 
≤ 15 15< e ≤ 30 30< e ≤ 45 45 < e ≤ 60 > 60 

Nomeação 70 9% 33% 38% 17% 3% 

Aposentadoria 91 0 0% 4% 96% 0 

Pensão Civil 15 0 26% 0% 66% 8% 

TOTAL 176 Prazo médio para que a SGP encaminhe o ato à AUD: 46 dias 

FONTE: Relatórios Gerenciais da CAUP – Exercício de 2017. 
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Quadro 14 – Atos remetidos pela AUD ao TCU 

 

Origem - AUD 

Destino – TCU 

Prazo para envio – 120 dias 

Tempo gasto para o envio do ato (em dias) 

 Tipos de ato 
Quantidade 

de atos 
≤ 15 15< e ≤ 30 30< e ≤ 45 45 < e ≤ 60 60< e ≤ 120 > 120 

Nomeação 70 16% 52% 21% 10% 1% 0 

Aposentadoria 91 24% 29% 27% 9% 11% 0 

Pensão Civil 15 13% 40% 13% 12% 13% 8% 

TOTAL 176 Prazo médio para que a AUD envie o ato ao TCU: 35 dias 

FONTE: Relatórios Gerenciais da CAUP – Exercício de 2017. 

 

155. Conforme demonstrado nos quadros, é possível concluir que, de modo geral, os atos 

sujeitos a registro no TCU têm sido encaminhados para avaliação da Auditoria Interna no prazo 

estabelecido na Instrução Normativa TCU 55 de 24 de outubro de 2007, qual seja, 60 dias, a contar 

da data de publicação do ato ou da data do efetivo exercício, nos casos de admissão de pessoal. A 

AUD, por sua vez, também tem observado, na maioria dos casos, o prazo para envio desses atos ao 

TCU, como fixado pela IN TCU 55/2007, que é de 120 dias, contados da data do cadastramento dos 

atos. 

156. Cabe esclarecer que em novembro de 2017 foi implantado o Sistema e-Pessoal para 

transmissão de dados de admissão e concessões, em substituição ao antigo Sistema de Apreciação e 

Registro de Atos de Admissão e Concessão – SISAC. Assim, os poucos casos de não observância dos 

prazos máximos retratados nos Quadros 13 e 14, justificam-se pela necessidade de se adequar ao novo 

sistema, o que demandou treinamento de pessoal, formatação das informações a serem lançadas, bem 

como a interação com o TCU para ajustes de campos do formulário. 

157. Por fim, registre-se que em 21 março de 2018 foi editada a IN TCU 78, que revogou 

a IN TCU 55/2007 e, dentre outras alterações introduzidas, ampliou de 60 para 90 dias o prazo 

concedido à área de pessoal para o envio dos atos à AUD para avaliação, mantendo os 120 dias 

disponíveis para a AUD remetê-los ao TCU. 

IV – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES 

158. Os processos relacionados à governança e à gestão das contratações do Tribunal são 

avaliados pela Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações – CAUC.  

159. No exercício em referência, essa coordenadoria realizou cinco auditorias, cujos 

objetos estão relacionados a seguir: 

a) Aquisições mais significantes do Plano de Contratação de 2017 do STJ; 

b) Exigências de Habilitação nos Contratos de Prestação de Serviços de Execução Continuada; 

c) Providências Adotadas pela Administração relativamente às recomendações feitas pelo TCU 

no Acórdão 2.831/2015 – Plenário; 
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d) Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; e  

e) Gestão das Aquisições realizadas por Sistema de Registro de Preços. 

160. Essas ações de fiscalização, na sua maioria, foram realizadas sobre atos e fatos 

pretéritos relacionados aos respectivos objetos, porém, ainda dentro do exercício de 2017. Exceção é 

feita à ação da alínea “a”, que foi conduzida para avaliar de forma concomitante os atos empreendidos 

pela Administração. Essa ação inaugurou um novo tipo de fiscalização da AUD denominado auditoria 

preventiva. 

161. Na auditoria preventiva, a AUD seleciona as contratações do STJ mais significantes 

do ano, tendo por base os critérios de materialidade, risco e relevância. Os processos das contratações 

selecionadas são avaliados por equipe de auditoria em todas as fases relevantes, sendo que a AUD 

faz intervenções por intermédio da emissão de Notas de Auditoria, com vistas a acautelar a 

Administração do uso indevido de recursos públicos e para mitigar os riscos decorrentes de possíveis 

vícios ou falhas nos processos de aquisições e contratações.  

162. Com base nos trabalhos executados sobre os atos e fatos ocorridos no exercício de 

2017, constatou-se que, em relação à governança e à gestão das aquisições e contratações, a 

Administração do Tribunal tem buscado estabelecer e institucionalizar políticas e estratégias para 

esses macroprocessos. Entretanto, percebe-se a necessidade da continuidade dessas iniciativas em 

diversas áreas, pois persistem questões estruturais que somente serão equacionadas no longo prazo, 

por isso, há que se monitorar e avaliar o desempenho operacional nessas áreas periodicamente. 

163. Na linha dos avanços do Tribunal nesse tema, cabe registrar a reformulação da 

estrutura organizacional de gestão das contratações, a revisão de normativos internos, de rotinas e de 

padrões de gestão administrativa. Observa-se, ainda, dedicação por parte da Administração do 

Tribunal no sentido de capacitar seus servidores em metodologias administrativas mais modernas e 

coerentes com as boas práticas, como forma de buscar maior eficiência, efetividade, economia e 

transparência da gestão. Ainda que algumas dessas mudanças tenham ocorrido de forma reativa à 

atuação da unidade de auditoria interna, elas têm o potencial de impactar positivamente na melhoria 

das operações do órgão e de contribuir para mudança da cultura organizacional no sentido de 

fortalecer a gestão de riscos e a instituição de controles adequados. 

 

IV.1 Procedimentos Licitatórios e Contratações 

164. As contratações de bens e serviços representam uma parcela significativa do 

orçamento do STJ e consomem um número expressivo de procedimentos para sua instrução 

processual, o que torna esta área da gestão relevante para fiscalização da AUD, exigindo cautela por 

parte desta unidade ao realizar ações de avaliação dos atos e processos de trabalho envolvidos.  

165. A avaliação das contratações foram feitas pela CAUC considerando três abordagens 

distintas: i) avaliação da aderência aos normativos vigentes, aos procedimentos e às rotinas utilizadas 

pela organização quanto aos critérios de qualificação da contratada; ii) avaliação de natureza 

preventiva e corretiva, com foco na fase interna do procedimento, antes de se selecionar o fornecedor, 

com o propósito de assinalar ao gestor eventuais necessidades de correções ou ajustes a serem 
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realizados imediatamente nos atos executados ou documentos gerados nessa fase e iii) avaliação do 

cumprimento das deliberações do TCU emitidas com base nas auditorias realizadas por aquela Corte 

de Contas nos últimos anos. 

166. Quanto à fase interna da licitação, com relação à etapa de seleção do fornecedor, 

observou-se que a Comissão Permanente de Licitação adota postura ativa na condução dos 

procedimentos licitatórios, promovendo o julgamento das propostas com a presença de todos os 

elementos exigidos pela lei que rege a matéria, além de certificar-se de que a instrução processual 

apresenta os requisitos necessários para a correta condução das sessões dos pregões eletrônicos. 

167. Outro ponto forte observado foi quanto ao processo de indicação dos integrantes da 

comissão de licitação, pois denota-se a observância das boas práticas administrativas e a mitigação 

de riscos com a adoção do rodízio de funções, controle que contribui para a redução de irregularidades 

e/ou impropriedades na condução do processo de contratação. Além disso, observou-se a preocupação 

em buscar novas ideias para a organização dos processos de trabalho relacionados. 

168. No que concerne ao estudo prévio do impacto ambiental para realização de 

contratações sustentáveis, há comissão específica para analisar os instrumentos convocatórios para as 

contratações quanto aos critérios de sustentabilidade. Com isso, observou-se que, quando pertinente, 

tais critérios foram observados nos processos analisados pela AUD, o que demonstra a efetividade 

desse procedimento.  

169. Não obstante as melhorias observadas ao longo dos anos e, notadamente em 2017, 

na condução da contratação, tais como a publicação de algumas normas internas, treinamento para 

servidores, aprimoramento de roteiros de verificação, revisão e aprimoramento de processos de 

trabalhos, criação e reestruturação de unidades na SAD, há ainda a necessidade de instituir diretrizes 

e estratégias de compras, contratações em terceirização, compras compartilhadas, padronização de 

processos de trabalho relativo às aquisições. Também foram identificadas e reportadas à 

Administração deficiências na elaboração de projetos básicos, orçamento estimado prévio em 

desacordo com a jurisprudência e com as boas práticas existentes sobre o tema, ausência de 

metodologia na definição do quantitativo, definição imprecisa dos critérios para a mensuração dos 

serviços contratados. 

170. Dessa forma, normas internas ainda precisam ser publicadas; a aderência e 

observância às leis e à jurisprudência do TCU devem ser mais efetivas e consistentes; e a estrutura de 

controles internos, no âmbito do STJ, ainda se encontra em fase inicial de desenvolvimento. Faz-se 

necessária, ainda, a implantação de diversos mecanismos de governança das aquisições tais como o 

planejamento das contratações, de forma a contribuir para a alocação ótima dos recursos disponíveis; 

a instituição de comitês internos facilitando o alinhamento de vários gestores, mitigando conflitos; a 

descentralização administrativa; e a gestão de riscos, com vistas a reduzir o impacto negativo dos 

riscos sobre as metas estabelecidas. 

IV.2. Contratações com Dispensa e Inexigibilidade de Licitação  

171. Em relação à contratação direta, por dispensa ou por inexigibilidade de licitação, as 

impropriedades identificadas nas contrações decorrentes de procedimentos licitatórios se repetem 
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nessas contratações, tais como: elaboração de estimativa de preços sem observar a jurisprudência e 

as boas práticas; demonstração inadequada de vantagem na prorrogação, tanto na pesquisa de preço 

junto ao mercado quanto na demonstração da vantagem para o STJ; ausência de metodologia aplicada 

à aferição da qualificação técnica e econômico-financeira da pretensa contratada.   

172. Destaque-se que, no exercício de 2017, não foi realizada ação fiscalizatória com o 

propósito de avaliar a regularidade das contratações decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de 

licitação. Entretanto, está programada no Plano Anual de Auditoria de 2018, a realização de auditoria 

com o propósito de avaliar as contratações diretas realizadas pelo STJ, de forma a obter respostas 

conclusivas e específicas relativas a essa modalidade de contratação.  

173. Por fim, pode-se concluir que, a partir da observação dos resultados apresentados 

pelas unidades auditadas ou identificados por esta unidade de auditoria, em relação às aquisições, as 

unidades da administração têm agido com vistas a sanar as inconsistências e falhas assinaladas nos 

relatórios de auditoria, bem como reconhecido a necessidade de executar as melhorias recomendadas, 

inclusive as decorrentes de impropriedades detectadas pelo TCU. 

IV.3. Execução dos Contratos Administrativos 

174. Quanto à execução dos contratos administrativos do Tribunal, o foco das avaliações 

foi, além da conformidade com leis e normas, também no desempenho da atividade. Dessa forma, as 

ações inseridas no Plano Anual tiveram por objetivo verificar a economicidade, a eficácia e a 

eficiência da gestão e da fiscalização dos contratos e examinar a aderência dos procedimentos 

adotados pela Administração às boas práticas de outros órgãos ou às recomendações do controle 

externo, bem como, avaliar os mecanismos de gestão das aquisições realizadas por meio do Sistema 

de Registro de Preços – SRP. 

175. Das análises realizadas, constatou-se que a Administração do Tribunal, de forma 

geral, vem implementando mudanças nos processos de gestão e fiscalização de contratos. Dentre as 

medidas, ressaltem-se a reestruturação administrativa, resultando no redesenho de unidades 

especializadas na prestação de apoio aos gestores e a publicação e atualização de normativos que 

tratam de governança institucional, de conta-vinculada, de gestão de recursos materiais e patrimônio. 

176. Entretanto, apesar dessas medidas, observou-se que o modelo de gestão e 

fiscalização contratual atualmente adotado pelo STJ não é aderente às normas e às boas práticas 

aplicáveis à Administração Pública. Entre os riscos identificados nos trabalhos de auditoria e ainda 

não tratados pela Administração, observa-se a ausência de segregação das funções de gestor e de 

fiscal (técnico e administrativo), tanto em relação à estrutura normativa quanto aos procedimentos 

operacionais, acarretando acúmulo de funções e a sobrecarga de trabalho nas unidades gestoras de 

contratos, especialmente os de terceirização de mão de obra. 

177. Além disso, constataram-se fragilidades adicionais que afetam o processo de 

trabalho como um todo e que impedem o efetivo exercício da gestão e da fiscalização de contratos e 

que, por isso, requerem o devido tratamento e aprimoramento. Nesse sentido, destaca-se a fiscalização 

administrativa não eficaz, visto que 90% das falhas observadas foram decorrentes de obrigações 

trabalhistas por parte das contratadas, que é uma das atividades típicas da fiscalização administrativa. 
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178. Ainda sobre esse tema,  em casos específicos, os gestores não adotaram os devidos 

procedimentos na fiscalização dos contratos de serviços, apesar de previstos na jurisprudência 

pertinente, como, por exemplo, controle do escopo contratado, controle dos prestadores de serviço 

terceirizados – para contratos que envolveram mão de obra residente – e controle de materiais e 

insumos necessários para a execução dos contratos. 

179. Não obstante a necessidade de melhorias apontadas nos parágrafos 179 a 181, é 

oportuno registrar que os trabalhos realizados no exercício de 2017 resultaram em benefícios 

potenciais relacionados ao desenvolvimento de um modelo mais efetivo de gestão e fiscalização da 

execução dos contratos administrativos, especificamente no que respeita à racionalização 

administrativa, aumento da produtividade e controle sobre os atos de gestão pública que indiretamente 

agregam valor à atividade finalística do Tribunal.  

V – AVALIAÇÃO DE RUBRICAS DE PASSIVOS 

180. No que concerne ao registro de valores a pagar que ainda não dispõe de cobertura 

orçamentária, identificou-se que a conta SIAFI 2.2.1.1.1.01.00 – Pessoal a Pagar encerrou o exercício 

com um passivo de R$ 1.622.611,81. Nas notas explicativas do RG 2017 houve o esclarecimento de 

que 97,35% desse montante se refere à pensão estatutária devida ao CPF 061.233.991-28, cuja 

liberação aguarda autorização interna. 

181. Esse valor foi concedido por meio da Portaria STJ/GP 20, publicada no DOU de 

18/1/2016, a título de pensão estatutária temporária por habilitação tardia, à menor sob guarda 

(portadora do CPF 061.233.991-28), bisneta do ex-servidor aposentado de matrícula S001869, 

falecido em 7/10/2016, conforme informações constantes do Processo STJ 32.179/2015. 

182. A pensionista foi incluída em folha de pagamento no mês de janeiro de 2016 e vem 

recebendo o benefício mensal desde então. 

183. Para tratar dos acertos de exercícios anteriores, que retroagiram a cinco anos da data 

do requerimento da pensão, 15/12/2015, e compreendem o período de 15/12/2010 a 31/12/2015, foi 

aberto o Processo STJ 3.702/2016. 

184. Esse processo foi instruído com as planilhas dos valores devidos, acrescidos de 

correção monetária, e submetido ao Gabinete do Diretor-Geral para deliberação que, por sua vez, o 

remeteu à manifestação de sua Assessoria Jurídica – AJU/DG. Em 15/7/2016, a AJU sugeriu a 

suspensão do pagamento retroativo decorrente do deferimento da pensão até que o Conselho de 

Administração deliberasse sobre a matéria. 

185. A proposta foi corroborada pelo então Diretor-Geral em exercício e acolhida pela 

Excelentíssima Senhora Ministra Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que, na mesma data, 

determinou a inclusão da matéria na pauta do Conselho de Administração, designando como relator 

o Ministro Herman Benjamin. Em consulta aos autos, efetuada em 10/5/2018, verificou-se que o 

relator ainda não se pronunciou sobre a questão. Registre-se que não há comando normativo em vigor 
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no Tribunal fixando prazo máximo para submissão de assuntos à deliberação do Conselho pelo 

Relator, ficando, portanto, a seu critério o encaminhamento do assunto para o Colegiado.  

 

VI - AVALIAÇÃO SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

186. A Gestão de Tecnologia da Informação tem sido avaliada de forma contínua pela 

CAUT, por meio dos trabalhos de auditoria realizados com vistas a verificar a situação e a evolução 

dos processos, no que tange às contratações efetuadas para a área de TIC, bem como à situação e ao 

aprimoramento dos controles internos relacionados à  governança e à gestão de TI e no STJ.  

187. Em relação ao aprimoramento dos instrumentos de governança e de gestão de TI, 

foram instituídos, por meio da Instrução Normativa STJ/GP 5 de 28 de março de 2017, o Comitê de 

Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGovTIC, o Comitê Gestor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC, o Comitê Gestor de Sistemas da Área Judicial 

– COGJUD, o Comitê Gestor de Sistemas da Área Administrativa – COGADM e o Comitê Gestor 

de Sistemas de Gabinetes – COGAB. 

188. Além dos Comitês, foi criada também uma Assessoria de Governança de TIC – 

AGETIC, dentro da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações – STI, que tem como 

atribuições, dentre outras, a de coordenar as ações de Governança de TIC, bem como, analisar, manter 

e acompanhar os registros dos desempenhos, indicadores e demais controles internos referentes à TIC 

constantes do Planejamento Estratégico do Tribunal e do PETIC, em conjunto com as unidades da 

STI.  

189. A respeito do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e do 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI,  a Administração publicou esses documentos na 

metade do ano de 2017, por meio da Resolução STJ/GP 7 de 22 de junho de 2017, e vem envidando 

esforços na implementação de programas previstos nos respectivos planos, que serão melhor 

avaliados nas contas dos próximos exercícios.  

190. Quanto à Segurança da Informação, o Tribunal manteve a política e os comitês de 

Segurança da Informação, mas as atividades de coordenação ainda não foram devidamente 

estabelecidas de forma a garantir uma estrutura que mantenha os devidos objetivos, as formas de 

controle e o comprometimento de todos com as políticas definidas. Do ponto de vista tecnológico 

abordado sobre o mesmo tema, foram realizados pela unidade técnica, testes de balanceamento dos 

Datacenters, avaliação do ambiente de segurança da informação, além de outras ações recomendadas, 

por esta unidade de auditoria, como, por exemplo, o “Controle de usuários cadastrados na rede de 

computadores e o devido controle de acesso aos recursos de processamento da informação do 

Superior Tribunal de Justiça” que serão avaliadas em trabalhos posteriores de fiscalização.  

191. Percebeu-se também, por meio de trabalho de auditoria específico (Processo STJ 

1.638/2017), que há fragilidade nos requisitos para um sistema de gerenciamento de serviços de TIC 

– SGS no STJ, visto que estão ausentes, dentre outros, requisitos essenciais ao funcionamento do 

referido sistema, tais como a definição de políticas, capacidades e responsabilidades pelo SGS. 
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192. Além disso, a Administração foi alertada quanto à ausência do processo de 

gerenciamento de riscos relacionados aos serviços fornecidos e à fragilidade no controle de 

documentação para o planejamento das operações e gerenciamento do SGS.  

193. Desta forma, a equipe de auditoria emitiu recomendações (constantes dos Processo 

STJ 1.638/2017) voltadas com propostas para a elaboração de uma política de fornecimento de 

serviços de TIC no âmbito do Tribunal, contemplando definição sobre recursos, papéis e 

responsabilidades, estrutura e estratégia para a implementação do Sistema de Gerenciamento de 

Serviços de TIC envolvendo diversas áreas do Tribunal.  

194. Por fim, vale destacar que, após a emissão do relatório de auditoria, a STI se 

comprometeu a incluir, no PDTIC-2018, ações e projetos que contemplem as recomendações contidas 

no referido relatório. 

195. Quanto ao tema Engenharia de Software, foi elaborado plano de ação que resultou 

no atendimento de recomendações contidas em trabalhos de auditoria que contemplaram também 

ações previstas ao atendimento da Resolução CNJ 211 de 15 de dezembro de 2015 (Estratégia 

Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário). 

196. Dentre as ações desenvolvidas pela área de tecnologia da informação do Tribunal, 

cabe destacar o PDS-STJ Ágil – Processo Ágil de Desenvolvimento de Software do Superior Tribunal 

de Justiça; a instituição de novo fluxo de demandas da Coordenadoria de Desenvolvimento de 

Soluções de Software – CDES; e a proposta de criação dos Comitês Gestor de Sistemas e Comissões 

de Usuários. Assim, após o primeiro monitoramento realizado sobre as recomendações da Auditoria 

Operacional nos Processos de Engenharia de Software, em julho de 2017, foi constatado que houve 

boa evolução da área quanto ao tema.  

197. Diante do cenário demonstrado, conclui-se que a Gestão de TI no STJ, apesar das 

evoluções apresentadas, ainda carece de melhorias já reportadas pela unidade de auditoria em 

trabalhos de auditoria anteriores. Assim, em razão do acompanhamento que a auditoria interna vem 

fazendo em outros processos de fiscalização, optou-se por não emitir recomendações à Administração 

neste processo de contas anuais.  

 

VII – AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE E EFETIVIDADE DOS CONTROLES 

INTERNOS RELACIONADOS À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

198. Inicialmente, deve-se esclarecer que, por força da sistemática adotada pela 

Secretaria do Tesouro Nacional – STN, com o objetivo de garantir a confiabilidade e a integridade 

das informações contábeis produzidas pelas diversas unidades integrantes do Balanço Geral da União, 

é exigido o registro no SIAFI das conformidades de registro de gestão e contábil.  

199. Os servidores responsáveis pelos registros das conformidades constam do cadastro 

das unidades gestoras vinculadas ao órgão, sendo que, no Tribunal, tais responsáveis estão lotados na 

SOF (conformidade do registro de gestão) e na Secretaria de Administração – SAD (conformidade 

contábil).    
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200. Quanto à conformidade contábil mensal, verificou-se que os registros das 

inconsistências identificadas pela Setorial Contábil no decorrer do exercício foram devidamente 

registradas. 

201. As unidades da CAUG atuam analisando e auditando os atos e fatos relacionados à 

execução orçamentária e financeira. Algumas dessas análises estão voltadas para a avaliação da 

conformidade dos procedimentos e da documentação de suporte; outras, mais específicas, têm por 

objetivo a análise dos registros contábeis realizados. 

202. No exercício de 2016, foi realizada auditoria com a finalidade de avaliar a adequação 

dos saldos financeiros, bem como identificar a existência de valores a diferir, por meio da conciliação 

dos saldos das contas contábeis relacionadas ao Limite de Saque com Vinculação de Pagamento e à 

Disponibilidade por Destinação (Fonte) de Recursos. Em decorrência da implantação do novo Plano 

de Contas da União em 2015, que promoveu alterações significativas na composição das contas, o 

grau de dificuldade na condução das análises foi maior do que o esperado. Em função disso, a 

auditoria ultrapassou o prazo previsto, tendo sido os resultados apresentados à Administração 

somente em 2017. Constatou-se que os controles internos das unidades envolvidas relacionados ao 

acompanhamento da execução financeira e dos saldos das disponibilidades não são adequados e 

suficientes para garantir uma gestão eficiente dos recursos financeiros. Verificou-se a existência de 

recursos retidos nas disponibilidades financeiras do órgão sem destinação definida, relativos, 

principalmente, a Restos a Pagar não Processados cancelados e a destaques não executados. 

203. No que tange às notas explicativas, conforme o MCASP 7ª edição, parte V – 

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, cada demonstrativo deve vir acompanhado das 

respectivas notas explicativas. O manual apresenta, para cada demonstrativo, o conteúdo mínimo que 

deve ser contemplado. Essas orientações não foram observadas no RG 2017. 

204. Ressalte-se que, diferentemente das notas explicativas apresentadas ao órgão central 

de contabilidade com a finalidade de prestar esclarecimentos relevantes aos técnicos para auxiliar no 

processo de consolidação das demonstrações contábeis da União, as notas que acompanham o RG 

destinam-se ao esclarecimento à população das principais metodologias, práticas e critérios contábeis 

adotados pelo órgão. Portanto, o texto deve ser de fácil compreensão e conciso, permitindo que o 

leitor comum compreenda as informações prestadas e avalie os resultados do órgão.  

205. Após ter sido efetuada a análise das notas explicativas incluídas no RG 2017, 

verificou-se as inconformidades inseridas no Quadro 15, a seguir. 
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Quadro 15 – Observações Relativas às Notas Explicativas – RG 2017 

 Inconsistências nas Notas Explicativas STJ 

Orientações contidas no MCASP 7ª Edição – Parte V 

(Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público) 

Notas explicaticativas não específicas, 

relacionadas ao conjunto das demonstrações 

contábeis. 

Notas explicativas precisam estar relacionadas ao 

respectivo demonstrativo contábil.  

As informações relacionadas ao Balanço 

Patrimonial restringem-se à indicação da conta 

contábil, seu saldo final e descrição dos itens 

que compõem o saldo. Existe menção a contas 

contábeis relacionadas a controles credores, 

passivo e ativo. 

As notas explicativas devem conter informações em 

função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos 

nos ativos e passivos, em especial, das contas 

relacionadas ao imobilizado, provisões e de créditos de 

curto e longo prazo. 

As notas explicativas devem esclarecer as políticas de 

depreciação, amortização, reavaliações e redução a valor 

recuperável. 

As notas explicativas incluem uma tabela que 

relaciona a execução da despesa (até o nível de 

elemento de despesa) e o tipo de crédito. No 

entanto, no exercício de 2017, parte da despesa 

foi realizada por meio de crédito suplementar. 

Foi informado o saldo de Restos a Pagar não 

Processados Cancelados no exercício e a 

conciliação da conta de destaque recebido com 

a identificação dos valores a serem devolvidos 

ao Tesouro Nacional. Não há menção à situação 

dos Restos a Pagar Não Processados 

Liquidados. 

Quanto ao Balanço Orçamentário, as notas explicativas 

devem apresentar: 

o detalhamento das despesas executadas por tipo de 

crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário). 

o procedimento adotado em relação ao Restos a Pagar 

Não Processados Liquidados, ou seja, se o ente transfere 

o saldo ao final do exercício para Restos a Pagar 

Processados ou se mantém o controle dos Restos a Pagar 

não Processados Liquidados separadamente. 

           (MCASP, Parte V, Balanço Orçamentário) 

 

Quanto a eventual desequilíbrio ou déficit 

orçamentário, as notas explicativas mencionam 

os destaques recebidos, em especial, o destinado 

ao pagamento de precatórios e requisições de 

pequeno valor. O STJ não é um agente 

arrecadador e por essa razão ocorre 

desequilíbrio e déficit orçamentário, logo, a nota 

explicativa deveria demonstrar o montante da 

movimentação financeira (transferências 

financeiras recebidas e concedidas) relacionado 

à execução do orçamento do exercício.  

[...] os Balanços Orçamentários não consolidados (de 

órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar 

desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles 

não são agentes arrecadadores e executam despesas 

orçamentárias para prestação de serviços públicos e 

realização de investimentos. Esse fato não representa 

irregularidade, devendo ser evidenciado 

complementarmente por nota explicativa que demonstre 

o montante da movimentação financeira (transferências 

financeiras recebidas e concedidas) relacionado à 

execução do orçamento do exercício. 

(MCASP, Parte V, Balanço Orçamentário) 

Quanto à utilização de superávit financeiro para 

reabertura de crédito extraordinário, as notas 

explicativas incluem uma tabela na qual 

encontram-se apresentadas as contas contábeis 

relacionadas à identificação do superávit. Não 

há vinculação da utilização do superávit com o 

desequilíbrio entre a previsão atualizada da 

receita e a dotação atualizada. 

As notas explicativas devem esclarecer  a utilização do 

superávit financeiro de exercícios anteriores para a 

reabertura de créditos extraordinários, bem como suas 

influências no resultado orçamentário, de forma a 

possibilitar a correta interpretação das informações. 

É importante destacar que em decorrência da utilização 

do superávit financeiro de exercícios anteriores para 

abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço 

Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o 

Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de 

desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a 
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 Inconsistências nas Notas Explicativas STJ 

Orientações contidas no MCASP 7ª Edição – Parte V 

(Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público) 

dotação atualizada. Essa situação também pode ser 

causada pela reabertura de créditos adicionais, 

especificamente os créditos especiais e extraordinários 

que tiveram o ato de autorização promulgado nos 

últimos quatro meses do ano anterior, caso em que esses 

créditos serão reabertos nos limites de seus saldos e 

incorporados ao orçamento do exercício financeiro em 

referência. 

(MCASP, Parte V, Balanço Orçamentário) 

Há apresentação da conciliação das contas 

contábeis Limite de Saque e Disponibilidade por 

Destinação de Recursos, sendo informado que 

não existe inversão de saldo entre elas. Não há 

menção ao tratamento contábil dado às 

retenções. Esclareça-se que a fonte 375 

apresenta saldo negativo, indicando inversão de 

saldo entre fontes.  

Algumas operações podem interferir na elaboração do 

Balanço Financeiro, como, por exemplo, as retenções. 

Dependendo da forma como as retenções são 

contabilizadas, os saldos em espécie podem ser 

afetados. Se o ente considerar a retenção como paga no 

momento da liquidação, então deverá promover um 

ajuste no saldo em espécie a fim de demonstrar que há 

um saldo vinculado a ser deduzido. Entretanto, se o ente 

considerar a retenção como paga apenas na baixa da 

obrigação, nenhum ajuste será promovido. Dessa forma, 

eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como 

outras operações que impactem significativamente o 

Balanço Financeiro, deverão ser evidenciados em notas 

explicativas 

            (MCASP, Parte V, Balanço Financeiro) 

Existe menção apenas à metodologia utilizada 

pela setorial contábil para conciliar as VPDs e 

ajustar eventuais inconsistências. 

A DVP deverá ser acompanhada de notas explicativas 

quando os itens que compõem as VPA e as VPD forem 

relevantes. Algumas circunstâncias poderão ser 

apresentadas em notas explicativas, ainda que seus 

valores não sejam relevantes, por exemplo:  

a) Redução ao valor recuperável no ativo 

imobilizado;  

b) Baixas de investimento;  

c) Constituição ou reversão de provisões.  

(MCASP, Parte V, Demonstração das Variações 

Patrimoniais) 

Há apresentação da conciliação das contas 

contábeis Limite de Saque e Disponibilidade por 

Destinação de Recursos, sendo informado que 

não existe inversão de saldo entre elas 

A DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas 

quando os itens que compõem os fluxos de caixa forem 

relevantes. O ente deverá divulgar os saldos 

significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos 

pelo ente, mas que não estejam disponíveis para uso 

imediato. 

As retenções também afetam a Demonstração de Fluxo 

de Caixa. 

    FONTE: MCASP 7ª Edição e RG 2017. 

 

206. Conclui-se que as notas explicativas do Tribunal não atendem ao seu propósito, que é 

o de complementar as informações constantes nos demonstrativos contábeis, de tal forma que possam 

ser melhor compreendidos pelo usuário da informação. Além do detalhamento da composição de 




