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O QUE O STJ 

FISCALIZOU? 

A Secretaria de Auditoria Interna -

AUD realizou auditoria financeira 

integrada com conformidade nas 

contas de 2020 do Superior Tribunal 

de Justiça - STJ, com o objetivo de 

expressar opinião sobre se as 

demonstrações contábeis, 

financeiras e orçamentárias do 

tribunal estão livres de distorção 

relevante, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil 

aplicadas ao setor público, e se as 

operações, transações ou os atos de 

gestão relevantes dos responsáveis 

estão em conformidade com as leis 

e regulamentos aplicáveis e com os 

princípios de administração pública 

que regem a gestão financeira 

responsável e a conduta de agentes 

públicos. 

A auditoria, realizada de 1º/8/2020 a 

31/5/2021, foi conduzida de acordo 

com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria do setor 

público e insere-se na estratégia de 

fortalecimento da auditoria 

financeira aprovada pelo Acórdão 

3.608/2014 – TCU - Plenário, de 

realização de auditorias nas contas 

anuais para fins da certificação das 

contas. 

VOLUME DE RECURSOS 

FISCALIZADOS 

O volume de recursos fiscalizados 

foi de R$ 1.577.451.052,67, o 

equivalente a 88,9% da base da 

materialidade. A auditoria 

detectou distorções de valores nas 

demonstrações contábeis que 

somam R$ 100.898.789,80, cerca 

de 5,7% da despesa executada do 

STJ, relativas a rotinas de 

contabilização de férias e RPV. 

Foram detectadas, ainda, distorções de classificação que somam                           

R$ 123.683.241,87, referentes a rotinas de férias, gratificação natalina e 

contribuição patronal do PSSS sobre precatórios. Por fim, foram detectados 

desvios de conformidade decorrentes de procedimentos e controles definidos 

para execução das rotinas de contabilização inerentes à folha de pagamento e 

obrigação de Precatórios, RPV e Patronal do PSSS com reflexos no patrimônio 

da Entidade Devedora. 

O QUE O STJ ENCONTROU? 

As conclusões atingidas levaram à opinião com ressalva sobre as 
demonstrações contábeis e à opinião com ressalva sobre a conformidade com 
as leis e regulamentos aplicáveis. 

 
Fonte: Página do STJ na intranet 

QUAL A PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO? 

Foram propostas recomendações para o aprimoramento dos controles internos 

sobre a conformidade dos registros contábeis, bem como sobre o processo de 

elaboração das demonstrações contábeis, alinhando-os aos padrões 

internacionais em implementação pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

para convergir as práticas contábeis adotadas no Brasil às Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

Se implementadas as deliberações, as informações da gestão do STJ serão mais 

fidedignas, o que por sua vez melhora a qualidade e a credibilidade da 

prestação de contas anual dos responsáveis. A comunicação preliminar das 

distorções pela auditoria permitiu, por exemplo, que o passivo exigível não 

fosse superavaliado em R$ 291.356.304,41 de obrigações com precatórios. 

QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS? 

Para garantir a implementação das ações, a AUD realizará monitoramento das 

recomendações que forem expedidas, na auditoria anual de contas referente ao 

exercício de 2021, que será conduzida de acordo com a metodologia 

desenvolvida nesta auditoria.

R E S U M O  D A  A U D I T O R I A  
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APRESENTAÇÃO 

1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 atribuiu ao Tribunal de 

Contas da União - TCU, como órgão auxiliar de controle externo, a competência para julgar as 

contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta (art. 71, II). De acordo com o art. 16, inc. I da Lei 8.443, de 16 de 

julho de 1992 e com o art. 207 do Regimento Interno do TCU, essas contas serão julgadas 

regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 

contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. 

2. A Constituição assevera também, por meio do art. 74, inc. IV e II, respectivamente, 

que é competência do sistema de controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional, bem como comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia 

e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal. 

3. Cabe ainda às auditorias internas contribuir e assegurar que os órgãos de gestão ajam 

conforme a legislação e com resultados eficientes, eficazes e efetivos da gestão de orçamento, de 

finanças, de patrimônio e de pessoal. No Superior Tribunal de Justiça - STJ, a atribuição da 

realização das avaliações e elaboração dos relatórios e pareceres relacionados à prestação de 

contas anual do STJ junto ao TCU está a cargo da Secretaria de Auditoria Interna - AUD, nos 

termos do capítulo IV do Manual de Organização do STJ, aprovado pela IN STJ/GP n. 19 de 22 

de outubro de 2020, e do Estatuto da Auditoria Interna, aprovado pela Resolução STJ/GP n. 7 de 

17 de março de 2021. 

4. Em abril de 2020, o TCU alterou a metodologia de apresentação da prestação de 

contas, por meio da IN 84/2020, e os resultados do trabalho incluem o relatório de auditoria e o 

certificado de auditoria, que irão compor o processo de contas anuais dos responsáveis para fins 

de julgamento, nos termos do inc. III do art. 9º e do inc. II do art. 50 da Lei 8.443/1992. 

5. O presente relatório está estruturado da seguinte maneira: a Seção 1 contextualiza o 

trabalho e apresenta os elementos que ajudam na compreensão do relatório; a Seção 2 apresenta 

os achados de auditoria e, em relação a cada um, as conclusões e as propostas de encaminhamento 

da equipe; a Seção 3 compreende a avaliação do desempenho da atividade judicante; a Seção 4 

destaca os assuntos que exigiram atenção significativa na auditoria; a Seção 5 aponta as 

deficiências significativas de controle interno; a Seção 6 é reservada ao monitoramento das 

recomendações da AUD; a Seção 7 expressa as conclusões da auditoria; a Seção 8 sintetiza as 

propostas de encaminhamento da equipe, considerando a perspectiva dos dirigentes e as ações 

corretivas que pretendem tomar, obtidas mediante comentários de gestores e analisados pela 

equipe de auditoria no Apêndice C; o Apêndice A detalha a metodologia empregada, o Apêndice 

B fornece informações sobre os critérios e fontes empregadas para a compreensão dos achados e 

o Apêndice D documentos e processos administrativos diversos; as listas de siglas, tabelas, 

quadros, gráficos e figuras presentes no texto estão indicadas ao final. 
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Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações 

Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e de Gestão 

Coordenadoria de Auditoria de Pessoal 

Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação 

1. INTRODUÇÃO 

6. Trata-se de auditoria financeira integrada com conformidade - autorizada por 

despacho do Secretário de Auditoria Interna, conforme Ordem de Serviço - OS n. 10 de 13 de 

agosto de 2020 e alterada pela OS n. 14 de 15 de setembro de 2020 - publicadas na Biblioteca 

Digital Jurídica - BDJur e constantes no processo STJ 18.822/2020, realizada nas contas relativas 

ao exercício de 2020 dos responsáveis pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, com vistas a 

subsidiar o julgamento dessas contas pelo TCU. A equipe de auditoria foi composta por auditores 

das quatro coordenadorias da AUD: Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações - 

CAUC, Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e de Gestão - CAUG, 

Coordenadoria de Auditoria de Pessoal - CAUP, e Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da 

Informação - CAUT.  

1.1 VISÃO GERAL DO OBJETO 

7. O STJ é um órgão integrante da Administração Pública Federal criado pela 

Constituição Federal de 1988, sendo responsável por uniformizar a interpretação da lei federal 

em todo o Brasil. É de sua responsabilidade a solução definitiva dos casos civis e criminais que 

não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada. O Tribunal é a última instância 

do Poder Judiciário brasileiro para as causas infraconstitucionais. Como órgão de convergência 

da justiça comum, aprecia causas oriundas de todo o território nacional, em todas as vertentes 

jurisdicionais não especializadas. Sua competência está prevista no art. 105 da Constituição 

Federal, o qual estabelece os processos que têm início no STJ (originários) e os casos em que o 

Tribunal age como órgão de revisão, especialmente nos julgamentos de recursos especiais. 

8. Com objetivo de definir o alcance e a direção da auditoria foi elaborado o papel de 

trabalho denominado Estratégia Global de Auditoria – EGA (PT 300.1). Nele estão indicados os 

temas e fatores mais importantes e as decisões-chaves, no julgamento profissional dos 

responsáveis técnicos pelo trabalho, que foram significativos para direcionar os esforços da 

equipe de auditoria ao desenvolver o plano de auditoria e a sua posterior execução. 

9. Com base na visão do objeto e na EGA, observou-se que no exercício de 2020, o STJ 

executou despesas no valor de R$ 1.774.509.909,34.  

1.2 OBJETO, OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA 

10. As contas auditadas compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 

e as demonstrações das variações patrimoniais para o exercício nessa data, com as notas 

explicativas correspondentes, abrangendo as operações, transações ou os atos de gestão 

relevantes dos responsáveis, subjacentes às demonstrações contábeis. 

11. A auditoria tem como objetivo obter segurança razoável para emitir conclusões, 

apresentadas por meio da emissão de relatório e certificado de auditoria, sobre se  

a. As demonstrações contábeis do Superior Tribunal de Justiça, referentes ao exercício 

de 2020, foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas contábeis e o 

marco regulatório aplicável e estão livres de distorções relevantes causadas por 

fraude ou erro; e    
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b. As transações subjacentes às demonstrações contábeis e os atos de gestão relevantes 

dos responsáveis pelo Superior Tribunal de Justiça estão de acordo com as leis e 

regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública que regem a 

gestão financeira responsável e a conduta dos agentes públicos.   

12. Contudo, em razão de limitações de capacidades ainda não desenvolvidas no âmbito 

do STJ, não foi possível realizar o trabalho de asseguração razoável completo. Assim, as 

conclusões do presente relatório referem-se exclusivamente ao conteúdo analisado, ou seja, estão 

restritas aos procedimentos executados.  

1.3 NÃO ESCOPO 

13. Conforme definido no EGA não compreendem o escopo da auditoria das contas 

2020:  

a. os resultados de exercícios anteriores, pois não se relacionam com o exercício da 

auditoria; 

b. o exame de regularidade da execução dos recursos transferidos a outros órgãos, 

uma vez que a responsabilidade pela execução desses recursos está além dos limites 

do relatório financeiro da entidade contábil e, portanto, fora do escopo da auditoria 

nas contas dos responsáveis pelo STJ;  

c.  os exames para verificar se as receitas de transferências do Orçamento Geral da 

União - OGU ao STJ, bem como a arrecadação das taxas pela prestação de serviços 

apresentadas na Demonstração das Variações Patrimoniais, em 31/12/2020, estão 

livres de distorções relevantes, pois tais receitas, excetuadas eventuais receitas 

próprias, são arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, no nível do OGU, e são 

examinadas pela Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência 

e Assistência Social (Secex Previdência), do TCU, que emite opinião de auditoria 

sobre elas;  

d.  as despesas relativas à assistência médica e odontológica dos servidores e seus 

dependentes em razão de não haver tempo hábil para realização de procedimentos 

específicos no sistema de gestão do programa de saúde dos servidores do STJ e do 

CJF, bem como o fato de o sistema ainda ter produtos a serem entregues e necessitar 

de ações corretivas para o efetivo desempenho, e de o TCU ter realizado recente 

análise sobre pontos referentes ao Pró-Ser, devido a denúncia sobre supostas 

irregularidades ocorridas na destinação de recursos orçamentários relativos à ação 

assistência médica e odontológica dos servidores civis, empregados, militares e seus 

dependentes, o que resultou no Acórdão TCU 1.111/2020 – Plenário (Processo STJ 

n. 7.028/2019); 

e. o Ciclo Patrimonial, pois apesar de ter sido realizado o planejamento dos 

trabalhos, não houve tempo hábil para sua execução, conforme justificado no 

detalhamento a Metodologia - Apêndice A. 
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Coordenadoria de Auditoria de Pessoal 
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1.4 METODOLOGIA E LIMITAÇÕES INERENTES À AUDITORIA 

14. A presente auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria aplicáveis ao setor público, consistentes nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Técnicas aplicadas à Auditoria - NBC TA, emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC, Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União - NAT, bem como 

as normas internas do STJ. Nenhuma restrição significativa foi imposta aos exames.  

15. O trabalho decorre das atribuições das unidades de auditoria interna, como parte 

integrante do sistema de controle interno dos poderes da União, constantes no artigo 74 da 

Constituição Federal, bem como das orientações estabelecidas pelo TCU por meio da Instrução 

Normativa n. 84 de 22 de abril de 2020, que estabeleceu as normas para a tomada e prestação de 

contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de 

julgamento pelo TCU. Esse normativo trouxe mudanças significativas para o processo de 

prestação de contas em relação às normas que o antecederam. 

16. A condução dos trabalhos foi realizada considerando a especialização de cada 

coordenadoria integrante da AUD. Assim, coube: 

17. À CAUC a apreciação das despesas ordinárias, especificamente as relativas aos 

contratos de terceirização, no tocante às transações e sua conformidade (licitação e execução 

contratual);  

18. À CAUG a definição da materialidade da auditoria, identificação dos ciclos 

contábeis, avaliação dos ciclos contábeis de precatórios, gestão patrimonial, análise dos registros 

contábeis da folha de pagamento normal, além de oferecer o suporte necessário às demais 

coordenadorias no tocante às questões contábeis, conforme solicitação. Coube, ainda, à CAUG, 

a análise dos resultados obtidos pela Gestão relativos à atividade judicante do órgão; 

19. À CAUP a avaliação da exatidão dos valores constantes na folha de pagamento 

referentes à despesa de pessoal e benefícios, bem como a conformidade das transações que 

suportam essas despesas; e 

20. À CAUT a análise das despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação, 

relativamente às transações e sua conformidade (licitação e execução contratual).  

21. Os resultados da atividade judicante, bem como a avaliação dos indicadores de 

desempenho dessa atividade foram incluídos no escopo da auditoria das contas, tendo como 

premissa o fato de a atividade representar o propósito ao qual o STJ foi constituído e, 

consequentemente, a razão dos dispêndios do Estado com a manutenção do órgão.  

22. O relatório preliminar, com os resultados dos trabalhos realizados até 15/12/2020, foi 

apresentado para a Administração com o objetivo de serem adotadas as medidas necessárias para 

correção das distorções identificadas e evitar a emissão de certificado de auditoria com opinião 

modificada1. Assim, não compreendem o presente relatório os achados para os quais a 

Administração adotou medidas corretivas. 

                                                 
1 A opinião modificada compreende a opinião com ressalva, adversa ou abstenção de opinião sobre as 

demonstrações contábeis. A decisão sobre que tipo de opinião modificada é apropriada depende:  
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23. Após o encerramento do exercício, a materialidade para a auditoria foi revista com 

vistas a identificação da necessidade de serem realizados procedimentos complementares para a 

emissão da opinião do Secretário de Auditoria Interna. 

24. Considerando as limitações próprias a uma auditoria e as limitações inerentes ao 

controle interno, há o risco de que algumas distorções relevantes não tenham sido detectadas, 

embora o trabalho tenha sido planejado e executado em conformidade com as normas de auditoria 

aplicáveis. 

25. Registra-se que o detalhamento da metodologia empregada nesta auditoria está 

disposto no apêndice A do relatório. 

1.5 VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS 

 

26.       O volume de recursos 

fiscalizados totalizou R$ 

1.577.451.052,67, correspondendo a 

88,9%, das despesas executadas (pagas) 

no exercício de 2020, dos quais 71,06% 

correspondem à pessoal, benefícios e 

encargos; 11,01% à precatórios; 6,83% à 

terceirização e 11,10% não foram 

fiscalizados no exercício de 2020, 

conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1- Volume de recursos auditados 

 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria 

 

1.6 BENEFÍCIOS DA FISCALIZAÇÃO 

27. Entre os benefícios estimados desta auditoria de contas citam-se: 

a) a melhoria das informações e dos controles internos sobre a conformidade dos atos 

de gestão financeira e orçamentária e dos respectivos registros contábeis, bem como 

sobre o processo de elaboração das demonstrações contábeis, mediante convergência 

aos padrões internacionais em implementação pela STN. 

                                                 
(a) da natureza do assunto que deu origem à modificação, ou seja, se as demonstrações contábeis 

apresentam distorção relevante ou, no caso de impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e 

suficiente, podem apresentar distorção relevante; e 

(b) do julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos 

do assunto nas demonstrações contábeis.  

O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando ele: 

(a) conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis como um todo 

apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7); ou  

(b) não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações 

contábeis, como um todo, não apresentam distorções relevantes. - NBCTA 705. 
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b) a comunicação preliminar das distorções à administração do STJ permitiu que a 

obrigação de precatórios da LOA 2021, representando um valor de R$ 

291.356.304,41 fosse registrada corretamente com reflexos no patrimônio da 

entidade devedora, mas não como obrigação do STJ, gerando informação fidedigna 

que por sua vez melhora a qualidade e a credibilidade da prestação de contas anual. 

c) a maior transparência na divulgação de valores correspondentes às Requisições de 

Pequeno Valor pagas (R$ 4.353.524,12), bem como dos Precatórios pagos                

(R$ 86.462.695,70) na página da transparência, no sítio eletrônico do STJ. 

d) a maior consciência dos gestores quanto à revisão de processos de trabalho e à 

percepção dos riscos nas aquisições de TI, proporcionando maior engajamento nas 

ações de alinhamento entre os planejamentos orçamentários e institucionais. 

 

1.7 ATOS DE PESSOAL SUJEITOS A REGISTRO PELO TCU 

 

28. A CAUP é a unidade responsável em analisar e enviar os atos de pessoal sujeitos a 

registro pelo TCU. 

 

29. Nesse sentido, cabe 

consignar que no ano de 2020 a 

CAUP examinou a totalidade dos atos 

de pessoal sujeitos a registro no TCU, 

quais sejam: dos processos de 

nomeação em cargo efetivo, de 

concessão de aposentadoria e de 

pensão civil, por intermédio do 

Sistema e-Pessoal, não tendo sido 

detectadas irregularidades nos 

procedimentos da Administração, 

todos com parecer pela legalidade. Os 

dados referentes a essa atividade 

estão evidenciados na Tabela 1 e no   

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Composição dos Atos de Pessoal 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Tabela 1- Atos de Pessoal Encaminhados ao TCU em 2020 

Atos de Pessoal Encaminhados ao TCU em 2020 

  Admissão Pensão Aposentadoria Total 

Quantidade 31 42 132 205 

Parecer de legalidade 31 42 132 205 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria 
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2. ACHADOS DA AUDITORIA 

30. A seguir são apresentados os achados referentes aos procedimentos de auditoria 

complementares, realizados após o encerramento do exercício, bem como aqueles constantes do 

relatório preliminar para os quais a Administração não adotou as medidas corretivas necessárias, 

ou ainda, as ações adotadas para correção foram consideradas insuficientes pela equipe de 

auditoria. 

31. No que tange à análise das demonstrações contábeis, algumas distorções de valor 

detectadas, bem como de classificação, de apresentação ou de divulgação foram apresentadas de 

forma aproximada, podendo ter variação para maior ou menor.  

2.1 DISTORÇÕES DE VALORES 

2.1.1 R$ 86.473.998,00 - superavaliação do passivo referentes à obrigação com 

Requisições de Pequeno Valor reconhecidos no passivo do STJ e não no passivo 

e nas contas de controle da entidade devedora.  

32. No que tange aos precatórios, no final do exercício de 2020, foram efetuados os 

registros das obrigações incluídas na LOA 2021 e dos autuados no passivo da entidade devedora 

e nas contas de controle da entidade devedora e do STJ, de 2/7/2020 a 31/12/2020, conforme 

disposições da Nota Técnica SPO/CJF 001/2019.   

33. As obrigações relativas às Requisições de Pequeno Valor, entretanto, foram 

reconhecidas no passivo e nas contas de controle do STJ, quando deveriam ter sido registradas 

nas contas do órgão devedor, conforme demonstrado no Quadro 1 abaixo:      
  

Quadro 1- Registro de provisão de RPV’s vinculadas ao STJ constantes na LOA 2021 

Documento  
Unidade 

Gestora  
Conta Contábil  

Movim. Líquido - 

R$ (Conta 

Contábil)  

2020NS020072  050001 - STJ  

217910300  
Provisões Decorrentes De 

Sentenças Judiciais  
86.473.998,00  

397910100  VPD De Outras Provisões  86.473.998,00  

799910405  
Req De Peq Valor/Rpv A Pagar 

- UG De Origem  
86.473.998,00  

799910406  
Req Peq Valor A Pagar/RPV - 

Poder Judiciario  
86.473.998,00  

899910405  
Req De Peq Valor/RPV A Pagar 

- UG De Origem  
86.473.998,00  

899910406  
Req Peq Valor/RPV A Pagar - 

Poder Judiciario  
86.473.998,00  

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria  

Nota: Tesouro Gerencial  

  

34. Registra-se que, com a ocorrência do registro indevido na conta do passivo 

217910300 - Provisões Decorrentes de Sentenças Judiciais no STJ, houve superavaliação do 

saldo do passivo, em dezembro de 2020, no montante de R$ 86.473.998,00, bem como da 
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Variação Patrimonial Diminutiva, conta 397910100 - VPD de Outras Provisões, evidenciada na 

Demonstração das Variações Patrimoniais.   

35. O registro acarretou, ainda, lançamentos equivocados, no STJ, nas contas 799910405 

- Req de Peq Valor/RPV a Pagar - UG de Origem e 899910405 - Req de Peq Valor/RPV A Pagar 

- UG De Origem. 

36. Nesse caso, a UG Devedora deveria ser 170013 – Setorial Orçamentária e 

Financeira/ME, responsável pela Unidade Orçamentária 71103 – EFU, segundo Anexo I, do 

Ofício Circular SEI n. 4.609/2020/ME.  

 

Proposta de encaminhamento 

Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil: 

37. Acompanhar as alterações dos procedimentos contábeis de modo a garantir que a 

rotina contábil no STJ siga as orientações do Órgão Central de Contabilidade da União e, por 

consequência, a consistência dos demonstrativos contábeis do Tribunal; 

38. Adotar os procedimentos recomendados na Nota Técnica SPO/CJF 001/2019 e 

Macrofunção SIAFI 021131 – Registros de Processos Judiciais de forma a evitar as distorções 

identificadas nesta auditoria. 

 

2.1.2 R$ 7.800.789,25 - subavaliação de saldo do passivo referente a obrigação com 

férias a pagar;  

R$ 6.624.002,55 –superavaliação de saldo do ativo referente ao adiantamento 

de férias. 

39. No item 5.3.1.5, da Macrofunção SIAFI 021142 – Folha de Pagamento, são descritos 

os procedimentos para o registro das obrigações com as férias, que inclui, além dos valores 

concernentes ao abono constitucional (1/3 do salário) e ao adiantamento de férias, o valor 

proporcional de 1/12 avos da remuneração paga mensalmente para ser reconhecida como despesa 

de férias no mês de gozo pelo servidor e não como remuneração mensal. Nesse sentido, a equipe 

de auditoria constatou, com base em consultas ao SIAFI, que as apropriações de provisão para 

férias no exercício de 2020 contemplaram apenas o valor referente ao abono constitucional (1/3 

do salário), não incluindo o valor proporcional de 1/12 avos da remuneração mensal. 

40. Com base nos registros contábeis e nos procedimentos descritos na Macrofunção 

SIAFI 021142 – Folha de Pagamento, a equipe de auditoria analisou toda a cadeia de apropriação 

e pagamento de férias, e simulou os lançamentos contábeis que deveriam ter sido realizados no 

exercício de 2020. Cabe ressaltar que a simulação não contemplou os valores relativos às 

despesas de férias de subsídios (abono de 1/3 de férias e subsídio do período de férias)2 e, ainda, 

os saldos iniciais das contas de adiantamentos e de passivos apropriados por competência. Em 

                                                 
2 Os subsídios não compõem a base de cálculo das provisões informadas pela CPAG nos relatórios 

encaminhados mensalmente para apropriação e reconhecimento dessa despesa, conforme apurado pela 

equipe de auditoria. 
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relação aos saldos iniciais, conforme estabelecido no item 7 (das disposições transitórias) da 

macrofunção em questão: “para realizar tal apuração, os órgãos e entidades deverão buscar 

informações dos respectivos setores de recursos humanos, que possuem os dados cadastrais 

detalhados dos seus servidores e empregados” o que não foi feito durante a auditoria. 

41. As distorções identificadas nos procedimentos relativos à apropriação de férias, 

descritos na Macrofunção SIAFI 021142 – Folha de Pagamento, estão apresentadas, de forma 

resumida, na Tabela 2.  
  

Tabela 2- Resumo das distorções de valores das contas de adiantamento de férias e férias a pagar 

Resumo das distorções  

(em R$) 

113110102 

ADIANTAMENTO 

DE FERIAS 

211110103 

FERIAS A PAGAR 

Saldo final STJ 2020  6.624.002,55 - 

Saldo final 2020 cálculo auditoria   - 7.800.789,25 

Distorção  6.624.002,55 -7.800.789,25 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria  

42. Além disso, as distorções identificadas pela auditoria decorrem da inobservância das 

alterações promovidas pela STN na rotina de apropriação dos eventos associados a férias pela 

unidade de execução, e da falta de atualização da rotina de análise da conformidade contábil 

mensal relativamente a esses procedimentos. 

Proposta de encaminhamento 

Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil: 

 

43. Adotar os procedimentos necessários para buscar junto à Secretaria de Gestão de 

Pessoas as informações relativas às obrigações com férias pendentes de pagamento necessárias 

para realizar a adequação dos registros contábeis relativamente a essas obrigações; 

44. Atualizar as rotinas da conformidade contábil, relativamente à folha de pagamento, 

de modo a contemplar as alterações introduzidas na Macrofunção SIAFI 021142 – Folha de 

Pagamento, a fim de evitar a ocorrência de distorções relevantes como as observadas neste 

achado; 

45. Orientar a unidade responsável pela execução orçamentária e financeira no SIAFI, 

quanto à necessidade de adequação da rotina de apropriação da folha de pagamento; 

46. Em conjunto com as unidades técnicas da Secretaria de Orçamento e Finanças, 

verificar as necessidades de aprimoramento das informações oriundas da CPAG, a fim de 

possibilitar o registro adequado dos eventos relacionados a férias e gratificação natalina. 
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Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e de Gestão 

Coordenadoria de Auditoria de Pessoal 

Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação 

2.2 DISTORÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO, APRESENTAÇÃO OU DIVULGAÇÃO 

2.2.1 Notas Explicativas não atendem a todos os requisitos de divulgação 

determinados na Estrutura de Relatório Financeiro  

47. A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de 

Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público define que o Relatório de Propósito Geral 

(nesse caso, o Relatório de Gestão do STJ) abranja as demonstrações contábeis, incluindo as suas 

notas explicativas (item 1.6). Enfatiza, ainda, que as referidas notas são parte integrante das 

demonstrações contábeis (item 8.61), enquanto a NBC TSP 11, que regulamenta a apresentação 

das Demonstrações Contábeis no setor público, estabelece o conjunto básico de informações que 

devem constar nas notas explicativas, bem como a sua estrutura.  

48. As Notas Explicativas das demonstrações contábeis do STJ, constantes do Relatório 

de Gestão do exercício de 2020, não atendem, em sua totalidade, aos requisitos de estrutura e de 

conteúdo estabelecidas no MCASP e na NBC TSP 11, afetando potencialmente o entendimento 

das demonstrações contábeis pelos usuários. 

49. Ante o exposto, os resultados da auditoria demonstraram desvios de apresentação e 

de divulgação significativos, por não atenderem às normas vigentes. No exame das referidas 

Notas Explicativas, foram constatados os seguintes pontos: 

I. Ausência de menção referente à Nota técnica SPO/CJF 001/2019 e alteração 

da Macrofunção 0211310 - Processos judiciais; não houve aplicação da rotina 

em 2019 e aplicação parcial em 2020 (Nota técnica SPO/CJF 001/2019); 

II. Ausência de menção da alteração significativa da política contábil de 

reavaliação de bens patrimoniais. Além disso, na NBC TSP – Estrutura 

Conceitual são apresentadas as bases de mensuração para ativos e passivos, 

contudo, os termos das bases de mensuração citados, nas notas explicativas, 

não coincidem com a norma; 

III.  Não há justificativa ou avaliação do impacto referente à alteração da 

metodologia informada, na nota 02, nos termos determinados pela 

Macrofunção SIAFI 020342 - Ajustes para Perdas Estimadas;  

IV. Não atendimento à Macrofunção SIAFI 021142 - Folha de Pagamento, em 

2019 e 2020, referente à apropriação de férias e gratificação natalina, bem 

como ausência de justificativas para a aplicação do regime de competência, 

de forma equivocada, no registro das despesas referentes às férias e à 

gratificação natalina; 

V. Há pelo menos R$ 55.535.468,50 de regularização contábil realizada sem 

quaisquer notas explicando os motivos dos ajustes (2020NS018941, 

2020NS019809); 

VI. Ausência de justificativas para o não reconhecimento das obrigações com 

patronal de precatórios e RPV’s de competência de 2019, cujos desembolsos 

ocorreram em 2020, bem como os de competência de 2020, cujos 

desembolsos ocorrerão em 2021);  
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VII. Não divulgação da política de custos do STJ, conforme NCB  TSP 11 e 

NBC T16.11; 

VIII. As notas explicativas do STJ trazem as informações tidas como Critérios e 

Políticas Contábeis no início de cada demonstração contábil de forma 

fracionada e equivocada. Na seção que trata do Balanço Patrimonial são 

apresentados alguns Critérios e Políticas contábeis aplicáveis ao conjunto das 

demonstrações contábeis, já para os demais demonstrativos contábeis, são 

elencados conceitos gerais das demonstrações contábeis e dos seus elementos, 

que não são de fato Critérios e Políticas Contábeis. Ressalta-se que no 

MCASP 8ª Ed. - Notas Explicativas às DCASP c/c NBC TSP 11, itens 127 a 

148, apontam para que os Critérios e Políticas Contábeis sejam elencados de 

forma conjunta, em uma única seção, visto que se trata de princípios, regras 

e bases de mensuração, e suas implicações podem refletir em mais de uma 

demonstração. 

Proposta de encaminhamento 

Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil:  

 

50. Adotar os procedimentos necessários para o atendimento de todos os critérios 

estabelecidos pelas normas contábeis aplicáveis para elaboração das notas explicativas, tais como 

o MCASP, a Macrofunção SIAFI 021003 – Manual de Análise dos Demonstrativos e Auditores 

Contábeis, Macrofunção SIAFI 020315 - Conformidade Contábil, Macrofunção SIAFI 020318 

– Encerramento do exercício, NBC TSP – Estrutura Conceitual, NBC TSP 11 - Apresentação das 

Demonstrações Contábeis e NBC T 16.11 - Sistema de Informação de Custos do Setor Público, 

de modo que elas cumpram com os seus objetivos. 

2.2.2 R$ 39.921.402,71 – classificação equivocada na VPD de vencimentos e salários 

(RPPS) ao invés da VPD de férias (RPPS);  

R$ 628.442,26 – classificação equivocada na VPD de gratificações (RGPS), ao 

invés da VPD de férias (RGPS);  

R$ 47.842.299,61 – falta de classificação nas VPD de férias (RPPS); 

 R$ 508.334,61 – falta de classificação nas VPD de férias (RGPS).  

51. Conforme fundamentado no Achado 2.1.2, as distorções de classificação 

identificadas nos procedimentos relativos à apropriação de férias, descritos na Macrofunção 

SIAFI 021142 – Folha de Pagamento, estão apresentadas na tabela 3, a seguir, de forma resumida.  
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Tabela 3- Resumo das distorções de classificação nas VPD’s de férias, vencimentos e gratificações 

Resumo das distorções 

(em R$) 

311110500 

FERIAS - RPPS 

311210500 

FERIAS - 

RGPS 

31111.01.00= 

VENC. E 

SAL. 

3.1.1.2.1.04.00  

GRATIFICA

COES3  

Saldo final STJ 2020  14.009.791,38    710.233,72   232.155.355,21   10.956.791,70   

Saldo final 2020 

simulado pela auditoria   
61.852.090,99    1.218.568,33   192.233.952,50   10.328.349,44   

Distorção  -47.842.299,61   -508.334,61   39.921.402,71    628.442,26   

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Proposta de encaminhamento 

52. Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil: 

adotar as recomendações do achado 2.1.2. 

2.2.3 R$ 16.172.660,26 – classificação a maior na na VPD 3.1 .1.1.1.06.00: “13º. 

Salário – RPPS”; 

R$ 497.987,82 – classificação a maior na VPD 3.1.1.2.1.06.00: “13º. Salário – 

RGPS”;  

R$ 14.420.348,16 – falta de classificação nas VPDs referentes aos aposentados 

e pensionistas.  

53. A apropriação por competência da despesa de 13º salário (gratificação natalina) e 

respectivo pagamento é descrita a partir do item 4 da Macrofunção SIAFI 021142 – Folha de 

Pagamento.  O valor da superavaliação da VPD foi obtido mediante conciliação dos montantes 

informados pela CPAG nos relatórios de provisão e os saldos das VPD’s relativas ao 13º salário 

(PT 450.1- Análise 13º salário). 

54. A rotina descrita na Macrofunção prevê que “a apropriação mensal por competência 

da VPD de 13º Salário deve ser feita contra o passivo de 13º Salário a pagar, e considera todos 

os pagamentos de 13º Salário (primeira e segunda parcelas e outros pagamentos) como 

adiantamento, havendo a baixa mensal contra o passivo apropriado por competência.” (grifo 

nosso). Ao passo que o item 4.2.2.3 da Macrofunção disciplina que “(...) Essa apropriação deve 

ser feita na aba “Outros Lançamentos” com o uso da situação PRV001 (pessoal ativo) ou 

PRV003 (inativos e pensionistas) (...).” 

55. No entanto, em consulta ao SIAFI, foi observada a apropriação mediante utilização 

da situação PRV001 durante todo o exercício de 2020 (como exemplo, apropriação de dezembro 

- 2020NS018822), com os valores informados no “Relatório de provisões”, sem fazer a separação 

entre servidores ativos (situação PRV001, que traz a “máscara” 311X10600), inativos e 

pensionistas (situação PRV003, “máscara” 32XX1XX00 para a VPD). Tal falha decorre de a 

informação da CPAG não fazer essa separação, conforme tratado no achado 2.3.1.  

                                                 
3 Foi utilizada a conta 3.1.1.2.1.04.00 – Gratificações para registro do pagamento do salário de férias 

relativamente aos servidores vinculados ao RGPS, tendo em vista esta ser a conta de maior volume de 

despesa registrada para esse grupo. (baixa das remunerações, apropriação de provisão para pagamento de 

remunerações) relativamente aos servidores vinculados ao RGPS, tendo em vista esta ser a conta de maior 

volume de despesa registrada para esse grupo. 
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56. Desse modo, utilizando apenas a situação PRV001, há a superavaliação da VPD 

311110600 - 13º. Salário - RPPS e ausência de apropriação nas VPDs de 13º salário de inativos 

e pensionistas, resultando em distorção de classificação, conforme demonstrado no Quadro 2.  

Quadro 2 - Resumo das distorções de classificação nas VPD’s de gratificação natalina 

 Descrição VPD 
Saldo final VPD 

2020 

Valores apurados com base 

no documento CPAG –  

"Relatório Provisão"  

(Documento SEI 2253001)* 

Distorções de 

classificação 

Ativos  

(RPPS e RGPS) 

VPD 311110600 - “13º. Salário 

– RPPS” 
63.004.498,75   46.831.838,49   16.172.660,26  

VPD 311210600 - “13º. Salário 

– RGPS” 
1.439.881,44  941.893,62   497.987,82  

Inativos 

(Aposentados e 

Pensionistas) 

VPD 321110500 - “13º. Salário 

– Pessoal Civil16/91” 
8.003.235,99  

30.483.069,81  14.420.348,16 

VPD 321111000 - “13º Sal 

Complementacao 

Aposentadoria Pes Civil” 

5.547.058,49  

VPD 321112000 - “13º Salário 

- Pessoal Civil (Pend Aprov 

TCU)” 

10.100,00  

VPD 322110200 - “13º Salário 

- Pessoal Civil – Pensionistas” 
2.502.327,17  

 Totais 80.507.101,84  78.256.801,92   2.250.299,92  

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 
Notas: *O "Relatório Provisão" (Documento SEI 2253001) da CPAG apresenta o valor total de gratificação natalina para Estatutários, 

mas não faz distinção entre Ativos e Inativos. Dessa forma, nesta tabela, foram segregados os valores informados na linha "Provisão 

- Gratificação Natalina - Estatutária" entre Ativos e Inativos, com base no valor (Ativos) informado na linha “Provisão - Férias – 

Estatutária”. 

57. A fim de evitar a superavaliação dos saldos de adiantamento e passivos de 13º salário, 

o item 4.2.2.4 da Macrofunção estabelece os procedimentos para o confronto do saldo da conta 

11.311.01.01 – 13º Salário – Adiantamento com o da conta 21111.01.02 - Décimo terceiro salário 

a pagar, baixando-se uma contra a outra, no menor saldo das duas. Segundo o manual, a baixa 

deve ser realizada na aba “Outros Lançamentos”, por meio da situação CRD433. 

58.  A baixa dos valores apropriados por competência no segundo semestre, a ser 

efetuada após o pagamento da segunda parcela, não seguiu o roteiro acima, provocando 

distorções.    

59. Foi observado o registro de R$ 560.448,54 na conta 11.311.01.01 – 13º Salário – 

Adiantamento, realizado mediante a emissão do documento 2020NS018941, que utiliza a conta 

de ajustes exercícios anteriores (conta do Patrimônio Líquido) como contrapartida para baixa do 

adiantamento de gratificação natalina. Entretanto, conforme definição prevista no PCASP, 

eventos que utilizem a conta de ajustes de exercícios anteriores (23711.03.00) devem ser 

utilizados apenas para retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não 

possa ser atribuído a fatos subsequentes, uma vez que impacta o Patrimônio Líquido ao invés de 

uma conta de resultado. O histórico constante da NS em questão esclarece que a baixa é referente 

ao exercício de 2020. Dessa forma, os reflexos contábeis das contas de resultado do exercício 

anterior não são coerentes com o objetivo pretendido pela Administração, conforme se infere das 

informações constantes dos documentos avaliados.  

60. Dessa forma, diante das situações identificadas, da inexatidão na classificação das 

VPDs de gratificação natalina e do uso equivocado das situações previstas na Macrofunção 

SIAFI 021142 – Folha de Pagamento, conclui-se que há distorção relevante na informação 

contábil com relação ao aspecto qualitativo; à impossibilidade de se identificar qual a proporção 
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das remunerações pagas no exercício que se refere à gratificação natalina para cada classe de 

servidor (entre ativo, inativo e pensionista); e ao prejuízo no atendimento do princípio da 

competência.    

61. Ademais foi observado que no mês de novembro de 2020 a apropriação do 

duodécimo de 13º salário, doc. 2020NS017925, foi realizada com valor distinto do informado 

pela CPAG no “Relatório de provisões” doc. 2209682. O valor utilizado foi o mesmo informado 

para o mês de outubro, doc. 2168534. 

 

Proposta de encaminhamento 

62. Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil: 

adotar as recomendações do achado 2.1.2. 

 

2.2.4 R$ 3.691.766,44 – despesa de 2018/2019 reconhecida no exercício de 2020 

(contribuição patronal de precatórios expedidos entre 02/07/2018 e 01/07/2019 

e incluída na LOA de 2020). 

63. Segundo fundamentações constantes no Achado 5.5.1 não foi reconhecida a 

obrigação, na entidade devedora, com contribuição patronal incidente sobre precatórios no valor 

de R$ 3.691.766,44, incluído na LOA 2020. 

64. Desse modo, como essas despesas não foram provisionadas no Passivo da entidade 

devedora ao final de 2019, conforme disposto na Nota Técnica SPO/CJF 001/2019, não houve a 

transferência dos valores da conta de obrigação a pagar do órgão da entidade devedora para o 

STJ.  

65. Nesse sentido, no momento do recolhimento da contribuição com patronal de 

precatórios e RPV’s, a VPD 312120900 - Sentenças Judiciais - Encargos Patronais RPPS - foi 

sensibilizada no STJ, ao invés da realização da transferência de valores do passivo da entidade 

devedora, com reflexo na VPD 364120100 - Incorporação de Passivos, conforme roteiro contábil 

detalhado no achado 5.5.1, acarretando distorção de classificação. 

Proposta de encaminhamento 

66. Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil: 

adotar as recomendações do achado 2.1.1. 

2.3 DESVIOS DE CONFORMIDADE 

2.3.1 Inconsistências nos relatórios de informações da folha de pagamento  

 

67.  Com o objetivo de verificar a adequação dos valores informados no “Relatório de 

Provisões”, relativos ao abono constitucional (1/3) de férias e à gratificação natalina dos 

Ministros, servidores Estatutários e Celetistas para o exercício de 2020, a equipe de auditoria 
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procedeu à conferência dos valores (Base de cálculo), se utilizando da tabela de incidências de 

rubricas, do sistema SARH. 

68.  Os valores da provisão mensal do 1/3 de férias de Celetistas, Estatutários e 

Ministros, apurados pela equipe de auditoria, estão apresentados na Tabela 4, na qual se verifica 

divergência entre esses valores e os informados pela CPAG.  Essa diferença decorre do fato de o 

“Relatório de Provisões” não contemplar, para a base de cálculo mensal do 1/3 férias, as rubricas 

relativas aos Ministros: Subsídio; Diferenças de Subsídio e Representação Magistrado 

Presidente. 

69. Ressalta-se que não foi evidenciada base legal que suporte a ausência de cálculo para 

a provisão relativa aos Magistrados, visto que no SARH essas rubricas são base para cálculo de 

férias e os Magistrados possuem direito ao gozo de sessenta dias de férias anuais, ou seja, dois 

abonos constitucionais de férias, segundo dispõe o art. 66, da Lei Complementar n. 35, de 14 de 

março de 1979 e art. 81 do Regimento Interno do STJ.  

 

Tabela 4 - Valores da Base de Cálculo para as provisões de 1/3 de férias 

 

Valor da Base de cálculo do 

1/3 de férias - Relatório 

Provisões dez/20 (Documento 

SEI 2253001)   

Valor da Base de 

cálculo do 1/3 de 

férias calculado pela 

equipe de auditoria  

Diferença (Subsídio; 

Diferença de subsídio; 

Representação 

Magistrado Presidente)  

Celetista  941.893,62 941.893,62 0,00 

Estatutário  46.831.838,49 46.831.838,49 0,00 

Ministros  0,00 1.350.044,62 1.350.044,62 

Totais  47.773.732,11 49.123.776,73 1.350.044,62 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

70.  Para que os demonstrativos contábeis evidenciem adequadamente as obrigações com 

férias do órgão, o item 5.2.1 da Macrofunção SIAFI 021142 – Folha de Pagamento orienta que 

os relatórios de despesa de pessoal devem apresentar o montante da Baixa da Remuneração no 

Período de Férias (BRPF), que representa o valor correspondente ao montante do salário dos 

servidores e empregados em gozo de férias.  

71. Os valores informados como “Provisão - Remuneração Férias – Estatutária” e 

“Provisão - Remuneração Férias – Celetista” (linhas 5 e 6 do relatório, documento SEI 2253001) 

contemplam o que é exigido no item 5.2.1 da Macrofunção (BRPF). No entanto, a nomenclatura 

“Provisão”, utilizada no relatório para esses itens, tem potencial de confundir a equipe que efetua 

os registros no SIAFI, que podem, ao invés de registrar esses valores como remuneração de férias 

no mês, utilizá-los para registrar no passivo a despesa por competência do mês (provisões). Nesse 

caso, melhor seria alterar a nomenclatura dessas informações, de modo a evidenciar que esse 

montante se refere ao salário dos servidores e empregados em gozo de férias (BRPF).  

72. Foram conferidas, também, as bases de cálculo das linhas 1 e 2 do Relatório de 

Provisões, referente à gratificação natalina. Assim, como para a provisão de férias, a base de 

cálculo da provisão para gratificação natalina, apurada pela equipe de auditoria, divergiu da base 

de cálculo constante no relatório da CPAG. Infere-se que a divergência encontrada se refere à 
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não inclusão de parte das rubricas de subsídio, visto que tais rubricas também não foram 

consideradas na base de cálculo de férias pela CPAG.  

73.  O relatório de provisões elaborado pela CPAG não faz a separação entre servidores 

ativos, inativos e pensionistas, de modo que todo montante é apropriado por meio da situação 

destinada ao pessoal ativo, gerando distorção de classificação nos demonstrativos.  

74. Diante das análises realizadas, conclui-se que o relatório de provisões CPAG deve 

passar por reformulação, de modo a permitir a adequada contabilização dos eventos relacionados 

a férias e gratificação natalina. 

Proposta de encaminhamento 

Recomendar à Secretaria de Gestão de Pessoas: 

75. Em conjunto com a Secretaria de Orçamento e Finanças e a Secretaria de 

Administração, por intermédio da SECOC, sem prejuízo de outras informações que possam ser 

consideradas necessárias, que verifique as necessidades de melhoria no relatório de provisões, 

de modo a atender às necessidades de informações para a adequada contabilização dos eventos 

de férias e gratificação natalina, tais como:  

a. Identificar adequadamente os valores de Baixa da Remuneração no Período 

de Férias (BRPF); 

b. Segregar os valores de provisão para gratificação natalina em Ativos, Inativos 

e Pensionistas; 

c. Incluir as rubricas de subsídio na base de cálculo do 1/3 de férias, 

remuneração de férias e gratificação natalina;  

d. Apresentar de forma segregada a base de 1/3 de férias e a remuneração de 

férias do subsídio dos magistrados, visto a necessidade de cálculo com fator 

2. No caso dos demais valores relativos a Magistrados, poderá ser realizada a 

segregação dos valores que compõem o relatório de provisões, caso as 

equipes considerem relevante. 

2.3.2 Não observância dos procedimentos de rotinas contábeis 

76. Os achados relativos às distorções de valores, classificação, apresentação e 

divulgação das demonstrações contábeis, em especial, os que se referem aos erros de 

procedimentos na rotina contábil de registro da obrigação de Precatórios, RPV e Patronal do 

PSSS com reflexos no patrimônio da Entidade Devedora disposta na Nota Técnica SPO/CJF n. 

001/2019, recepcionada pela Macrofunção SIAFI 021131 - Registro de Processos Judiciais e os 

relativos aos erros de procedimentos nas rotinas contábeis de férias e gratificação natalina 

dispostas na Macrofunção SIAFI 021142 – Folha de Pagamento evidenciam a não observância 

da rotina contábil disposta nos normativos contábeis expedidos pela STN - Órgão Central de 

Contabilidade da União. 

77. O descumprimento desses normativos resultam em distorções nos demonstrativos do 

STJ e, também, impactam os demonstrativos de outras entidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

Secretaria de Auditoria Interna 

Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações 

Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e de Gestão 

Coordenadoria de Auditoria de Pessoal 

Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação 

Proposta de encaminhamento 

78. Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil: 

adotar as recomendações constantes nos achados 2.1.1 e 2.1.2. 

 

3. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICANTE 

3.1 Resultados da atividade judicante 

79. Com o desafio de a justiça brasileira ofertar uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, atendendo às expectativas dos cidadãos que buscam resolver seus litígios nos Tribunais, 

tanto a gestão presidida pelo ministro João Otávio de Noronha, no primeiro semestre, quanto 

pelo ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, no segundo, trouxeram medidas4 e impactos 

que resultaram no desempenho do STJ em 2020, evidenciados de forma consolidada no Gráfico  

Gráfico 3 - Demonstrativo da Evolução do Quantitativo de Processos Recebidos, 

Distribuídos, Julgados e Pendentes de 1º Julgamento no último quinquênio 

 

 Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Nota: Dados obtidos nos Relatórios Estatísticos de 2016 a 2020. O total de Julgados está excluindo os 

AgRg e Edcl. Nos processos distribuídos estão computados também os registados (exceto os AG/RE, 

AG/RMS, AG/RHC) - competência do Ministro Presidente. Nos processos julgados estão incluídos os 

AgRg e Edcl. 
 

80. Os dados acima demostram um comportamento descendente no total de processos 

recebidos, expressando uma queda de 10,62% na demanda do STJ, ao comparar-se os anos de 

2019 e 2020. Essa queda é reflexo da suspensão de atividades no mês de março e das limitações 

                                                 
4 As medidas tomadas em cada gestão encontram-se elencadas na metodologia deste trabalho 
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ocasionadas pela pandemia à sociedade, além do ataque cibernético ocorrido no tribunal no mês 

de novembro. No entanto, os dados evidenciados, demonstram, ainda, que o STJ julgou 29.707 

processos a mais que o recepcionado, contribuindo para a redução dos estoques processuais. 

81. Quanto ao comparativo do desempenho frente ao total de julgados em 2019 e em 

2020, nota-se que houve uma queda de 11,86% (50.297 processos). O índice alcançado 

interrompeu a sequência de cinco anos de crescimento, ficando abaixo do resultado apresentado 

em 2016. Possivelmente, o contexto da crise sanitária vivido pela sociedade impactou 

desfavoravelmente nos resultados obtidos. No entanto, registra-se que o desempenho dos 

julgamentos em recursos internos permaneceu em crescimento, com um aumento de 8,89% em 

relação a 2019 (119.343 processos), alcançando o maior desempenho do último quinquênio: 

129.958 decisões.  

82. O STJ proferiu mais de 798 mil decisões desde o início do trabalho remoto instituído 

em 16/3/2020, em razão da pandemia da COVID-19. Até o dia 16/5/2021, o Tribunal atingiu a 

marca de 798.765 decisões, sendo 607.107 terminativas e 191.658 entre interlocutórias e 

despachos. 

83. Destaca-se que o impacto dos esforços para se manter a produtividade em 2020 

mesmo diante das adversidades pode ser percebido pela expressiva redução de 80% no número 

de processos pendentes de 1º julgamento em relação ao ano anterior. Desde o exercício de 2016, 

o número de processos julgados ultrapassa o número de processos distribuídos, o que contribui 

positivamente para a curva descendente de processos pendentes de 1º julgamento. A quantidade 

de julgados superou o volume de processos distribuídos em 19.343 decisões, o que resultou no 

cumprimento da Meta 1 das Metas Nacionais do Poder Judiciário5 - julgar quantidade maior de 

processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. Essa marca permite aos 

ministros despender maior atenção à formulação de teses jurídicas em novas matérias. 

84. Observa-se, também, no Gráfico 3, uma redução de 5,33% (19.968 processos) no 

total de distribuição dos processos em relação ao período de 2019. Contudo, nota-se que foram 

distribuídos 10.364 processos a mais que o total de recebidos, o que contribui continuamente 

para a redução do passivo de processos a serem distribuídos no Tribunal. Ressalta-se, ainda, o 

fato de que esses números representam a melhor produtividade quanto à distribuição de processos 

dos últimos cinco anos. No período em análise foram distribuídos 3% de feitos a mais que os 

recebidos, superando o último registro positivo do ano de 2018, onde a taxa foi de 0,6% de 

processos distribuídos a mais do que os recebidos.  

85. Importa registrar que o quantitativo de distribuídos apresentado abrange também os 

processos registrados à presidência, os quais representam 39,38% do volume total de processos 

registrados e distribuídos no STJ em 2020, um total de 139.578 feitos. Registre-se que em relação 

a 2019, houve um decréscimo de 34,99% (73.994 processos) no total de processos que foram 

registrados à presidência por triagem no processamento inicial. Ainda assim, mesmo diante dos 

obstáculos enfrentados ao longo do ano, por intermédio da atividade de triagem, deixaram de ser 

distribuídos aos gabinetes 137.447 processos, otimizando o emprego dos recursos que seriam 

despendidos em suas análises em atividades de maior complexidade.  

                                                 
5 As Metas Nacionais do Poder Judiciário aplicáveis ao STJ no exercício podem ser consultadas em 

<https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/>  
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86. Conforme dados apresentados nas Tabelas 5, 6 e 7, verifica-se que o STJ vem 

empreendendo esforços na redução do acervo processual de processos antigos. Embora 63,10% 

do acervo em 2020 fosse formado por processos novos exigindo-se que os serviços fossem 

predominantemente empreendidos para o julgamento dessa parcela, houve também forte 

empenho do Tribunal para o julgamento dos processos mais antigos, recebidos antes de 2020, 

totalizando em 209.323 julgados.  

Tabela 5 -Percentual de composição do Acervo de 

Processos inicial e final 

 
Fonte: Elaborada pela equipe de auditoria. 

Nota: Dados obtidos junto à Coordenadoria 

de Gestão da Informação – CGIN.  

87. Os estoques referentes aos processos de anos anteriores foram reduzidos em mais de 

60%, ao longo de 2020, conforme se depreende dos dados apresentados nas Tabelas 5 e 7. No 

entanto, o STJ não atingiu a Meta Nacional 2 do CNJ – Identificar e julgar, até dezembro de 

2020, pelo menos 99% dos processos distribuídos até 2015 e 95% dos distribuídos em 2016, 

conforme será detalhado posteriormente na série histórica do indicador Processos antigos com 

Primeira Decisão. 

Tabela 6 - Composição mensal do acervo de processos em tramitação 

 

Fonte: Elaboradas pela equipe de auditoria. 

Nota: Dados obtidos junto à CGIN. Os quantitativos apresentados referem-se ao total identificado no 

último dia de cada um dos meses analisados de 2020. 
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Tabela 7- Composição mensal dos julgados 

 
Fonte: Elaboradas pela equipe de auditoria. 

Nota: Dados obtidos junto à CGIN. Os quantitativos apresentados referem-se ao total identificado no 

último dia de cada um dos meses analisados de 2020. Nos julgados estão incluídos os AgRg, AgInt e EDcl. 

 

88. Sobressai-se, ainda, o índice de baixa processual que, embora tenha havido uma 

queda de 12,54% em relação à 2019 (407.787 processos), o STJ baixou definitivamente em 2020 

o número expressivo de 356.666 processos, segundo observa-se na Tabela 8. O Tribunal passou 

a automatizar o processo de trabalho relativo à baixa e à remessa dos processos com trânsito em 

julgado, ações implementadas por meio do projeto estratégico Baixa Automática iniciado em 

20/08/2018. Em 2020, 207.478 processos foram baixados por meio da ferramenta, o que 

representou 63,59% do total de processos baixados pelo STJ no exercício (326.252 processos). 

Desde sua adoção, 411.812 processos foram baixados automaticamente por intermédio da 

tecnologia, e já transitaram em julgado, gerando efeitos de forma mais ágil. Outros 

aprimoramentos advindos da ferramenta foram a definição de prazos processuais, o controle das 

intimações e o alerta de pendências a serem sanadas para a execução da baixa de forma 

automática, o que implica em maior celeridade aos trâmites processuais, além de otimizar a força 

de trabalho disponibilizada em outras atividades.  

Tabela 8 - Quantitativo mensal de processos baixados 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 

Nota: Dados obtidos junto à Coordenadoria de Gestão da Informação – CGIN. Os quantitativos apresentados 

referem-se ao total identificado no último dia de cada um dos meses analisados de 2020.  
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89. Além dos julgamentos, o decréscimo no quantitativo de processos em tramitação 

adveio, também, de ações como a adoção de acordos, com vistas à redução de recursos recebidos. 

Em julho de 2020, o STJ estabeleceu parceria com a AGU que representa três dos quatro maiores 

demandantes do tribunal: União, Procuradoria-Geral Fazenda Nacional - PGFN, e Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS. O órgão de representação jurídica da administração pública 

deixou de enviar mais de 170 mil recursos ao tribunal e desistiu de 630 processos que já 

tramitavam na instância especial, durante os seis primeiros meses do acordo de cooperação. 

90. O grande volume de processos que chegam ao STJ é um dos maiores desafios do 

Tribunal, sendo que a maior quantidade de processos que entram no STJ mantém-se sendo os 

recursais. Em 2020, do total de processos recebidos, 29,25% (100.636) representavam processos 

originários do STJ e 70,75% (243.398) referiram-se à processos recursais. 

91. Permanecem configurando como os quatro principais demandantes dos serviços do 

STJ: o Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP, a União, a PGFN e o INSS, os quais 

foram responsáveis nos últimos cinco anos por 381.490 processos. Somente em 2020, 25,16% 

do acervo de processos do STJ, apurado no final do exercício, era composto por feitos oriundos 

dessas instituições públicas. Verifica-se que o Poder Público permanece sendo responsável pela 

maior parte das ações em tramitação na Corte, o que significa dizer que os recursos públicos 

disponibilizados ao STJ estão sendo utilizados principalmente para fazer frente às ações 

demandadas pelo próprio Estado. 

92. O esforço para julgar mais e manter os expressivos números de produtividade, não 

são suficientes para suprir a demanda, pois existe uma limitação para a maximização desses 

resultados, imposto pela infraestrutura de recursos humanos, tecnológicos e, sobretudo, de 

recursos orçamentários disponíveis. Segundo a presidência do STJ, os principais instrumentos 

no enfrentamento desse problema são o fortalecimento do sistema de precedentes, para evitar a 

recorribilidade excessiva, e o emprego cada vez mais intenso de ferramentas da tecnologia da 

informação, para aperfeiçoar a gestão do acervo processual e apoiar o julgador na tomada de 

decisão.  

93. Além das melhorias nos processos internos, as sucessivas gestões do STJ vêm 

envidando esforços para viabilizar alterações legislativas e medidas alternativas que resultem na 

redução da quantidade e melhora na seletividade dos processos submetidos ao Tribunal. Destaca-

se, a atuação do Tribunal para a aprovação da emenda à Constituição que cria a arguição de 

relevância para os recursos especiais, a Proposta de Emenda à Constituição n. 10, de 2017 – PEC 

10/2017. O dispositivo jurídico será benéfico e necessário ao sistema decisório brasileiro ao 

estabelecer filtros para o grande e crescente quantitativo de processos recursais especiais, uma 

das principais classes de processos recebidos no STJ. Em vista disso, a norma permitirá ao STJ 

o direcionamento de maiores esforços para o cumprimento da sua missão constitucional: 

uniformizar a jurisprudência relativa às questões de legislação federal. O projeto permanece em 

apreciação na CCJ do Senado Federal, aguardando designação de relator (posição em 

27/04/2021). 

94. Destaca-se que apesar dos obstáculos enfrentados em 2020, os resultados alcançados 

demonstram o empenho e esforços de todos que integram o STJ para se manter a oferta de 

serviços com qualidade e sem prejuízos à sociedade. Os índices anteriormente apresentados e os 

dispostos na Tabela 9 indicam que mesmo com a redução do quantitativo de servidores em 

relação a 2019, situação revertida em dezembro de 2020, e estando a maioria desses 
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desempenhando suas atividades remotamente, o STJ conseguiu manter um desempenho positivo 

no exercício.   

 

Tabela 9- Produtividade versus quantitativo de servidores por regime de trabalho (2019 e 2020) 

  

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 
Nota: Coordenadoria de Provimento e Informações Funcionais – CPIF e Boletins estatísticos de janeiro a 

dezembro de 2019 e de 2020. 

 

95. Ressalta-se, ainda, que no período houve uma economia significativa para os cofres 

públicos em decorrência da adoção do trabalho à distância. Em 2020, a economia total foi de R$ 

8,81milhões, sendo R$ 3.633.853,06 somente com relação aos custos com água, eletricidade, 

telefonia, impressão e papel, em comparação ao mesmo período de 2019, conforme Tabela 10. 

O detalhamento do impacto financeiro desses e de outros custos, encontra-se disponibilizado na 

página da “Transparência e prestação de contas” do STJ. 

Tabela 10 - Comparativo de custos 

Consumo (R$) 

 Água e esgoto  Eletricidade  Combustível  Papel A4  
Garrafões de 

água de 20L  

2019 2.166.900,78  7.480.448,18  889.046,14  135.638,11  316.500,48 

2020 1.090.786,88  5.765.336,62  353.415,33  42.831,98  102.309,82 

      

Economia  1.076.113,90 1.715.111,56  535.630,81  92.806,13  214.190,66 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Nota: Dados obtidos no site na intranet da Assessoria de Gestão Ambiental – AGS, painéis BI 

consultados em 06/05/2021. 

 

3.2 Indicadores estratégicos da atividade judicante 

 

96. O desempenho do órgão, especialmente no tocante à atividade judicante, é avaliado 

por meio dos resultados alcançados frente às metas estabelecidas para cada objetivo estratégico. 

Os indicadores são as ferramentas capazes de refletirem esses resultados, pois medem o 

progresso no alcance da meta e o comunicam frente à intenção de determinado objetivo. Nesse 

sentido, é importante garantir o grau de excelência desses meios de mensuração, prezando pela 

sua validade e confiabilidade. Portanto, decidiu-se efetuar a análise dos indicadores diretamente 



 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Secretaria de Auditoria Interna 

Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações 

Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e de Gestão 

Coordenadoria de Auditoria de Pessoal 

Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação 

vinculados ao macroprocesso finalístico do órgão, presentes no Plano Estratégico STJ 2015-

2020, como forma de prezar pela qualidade dos dados de desempenho apresentados e contribuir 

para o exercício da cidadania e transparência. 

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

possível identificar em todos os casos 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.  

98. O objetivo Buscar excelência na prestação jurisdicional é o que apresenta maior 

número de indicadores (cinco) e de iniciativas estratégicas correlatas (sete) no exercício. 

Conforme o Plano STJ 2020, estiveram vinculados a esse objetivo os indicadores Agilidade no 

julgamento, Congestionamento, Atendimento à demanda, Processos antigos com primeira 

decisão e Julgamento de ações coletivas, sendo os dois últimos alinhados, respectivamente, às 

Metas Nacionais 2 e 6 do Poder Judiciário 2020. 

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

baixados em relação ao total de processos pendentes no Tribunal no período base (semestre) e 

tem o intuito de avaliar o equilíbrio entre as entradas e saídas e a formação do estoque de 

processos. Nesse caso, quanto menor o percentual do resultado alcançado melhor é o 

desempenho. A meta para esse indicador era reduzir a taxa de congestionamento para 42% até 

dezembro/2020, e o resultado alcançado em 2019 foi de 39,83%, superando antecipadamente a 

meta prevista para o final de 2020 (Gráfico 4). Como se percebe, o resultado do indicador é 

coerente com a curva descendente de processos pendentes de 1º julgamento e com o fato do total 

de julgados no exercício ter sido maior que o total de processos recebidos, apresentados no 

Gráfico 3.  
Gráfico 4 -Indicador Estratégico “Congestionamento”   

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 
Nota: Dados obtidos nos Relatórios de Desempenho Institucional (RDI) do 4º trimestre de 2016 a 2020 
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100. O indicador Agilidade no 

Julgamento mede o percentual de 

processos baixados em relação aos que 

tramitaram, no máximo, um ano a 

partir da sua protocolização. A meta, a 

ser atingida até dezembro de 2020, 

consistia em aumentar para 70% o 

percentual de processos baixados em 

um ano, de forma a assegurar a 

razoável duração do processo. 

Conforme representado no Gráfico 5, 

desde 2016 vem ocorrendo um 

significativo ganho na agilidade 

processual, à exceção de 2018, em que 

houve uma leve desaceleração nesse 

desempenho que, no entanto, foi 

recuperada em 2019. De todo modo, 

em todos os exercícios avaliados o STJ 

alcançou desempenho superior ao 

planejado. No ano de 2020, a nova 

meta foi superada, alcançando-se um 

desempenho de 89,03%.  

 

 

Gráfico 5- Indicador Estratégico “Agilidade no 

Julgamento”   

 

Fonte:  Elaborado pela equipe de auditoria 

Nota: Relatórios de Desempenho Institucional (RDI) do 

4º trimestre de 2016 a 2020.  

101. 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 é cumprida. No exercício de 2020, o objetivo foi superado em 

9,1%, representando 19.343 processos julgados a mais do que os distribuídos. Isso vem 

ocorrendo já há alguns anos, como se pode observar na representação do último quinquênio no 

Gráfico 6.   
Gráfico 6 - Indicador Estratégico “Atendimento à Demanda” 

ou Meta 1 do CNJ 

 
Fonte:  Elaborado pela equipe de auditoria 
Nota: Relatórios Estatísticos de 2016 a 2020 
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102.  Os resultados dos três indicadores estratégicos apresentados, Congestionamento, 

Agilidade no Julgamento e Atendimento à Demanda, corroboram os dados apresentados no 

Gráfico 3, indicando que as ações adotadas cumpriram seus objetivos e estão efetivamente 

colaborando para o alcance do objetivo estratégico Buscar excelência na prestação jurisdicional.  

103. O indicador 

Processos Antigos com 

Primeira Decisão está 

alinhado à Meta Nacional 2 

do Poder Judiciário e mede o 

percentual de processos 

julgados e que foram 

distribuídos até uma 

determinada data 

estabelecida pelo CNJ. 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 (1ª Parte) e 95% dos 

distribuídos em 2016 (2ª 

Parte). O Gráfico 7, apresenta 

os resultados alcançados.  

 
 

Gráfico 7- Indicador Estratégico “Processos Antigos com Primeiraira 

Decisão” ou Meta 2 do CNJ 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Nota: Dados obtidos nos Relatórios Estatísticos de 2016 a 2020.  

 

104. Como se pode verificar, desde 2016, o STJ não cumpriu em sua integralidade as 

metas estabelecidas para o indicador Processos antigos com primeira decisão. Em 2020, a 

situação também não foi favorável, apresentando resultados abaixo do esperado para os dois 

índices que compõem a meta. Contudo, o desempenho apresentou um percentual de cumprimento 

de 95,7% e 97,3%, próximo aos 100% da meta estipulada. Como ação, permanece sendo 

realizado o envio regular aos gabinetes de planilhas de acompanhamento dos resultados da 

unidade, juntamente com a listagem de processos pendentes, demostrando os desempenhos 

mensais de modo a permitir o planejamento de ações com foco no cumprimento das metas.   

 

105. 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, que era identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% dos recursos oriundos de 

ações coletivas distribuídas a partir de 1/1/2015. O STJ superou a meta estipulada já no mês de 

abril, mantendo um desempenho ascendente durante todo o ano de 2020.  A série histórica do 

indicador é apresentada no Gráfico 8, a seguir.  
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Gráfico 8 - Indicador Estratégico “Julgamento de Ações Coletivas” 

ou Meta 6 do CNJ 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Nota: Dados obtidos nos Relatórios Estatísticos de 2016 a 2020.  

 

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

litigantes, o indicador estratégico vinculado é o Tempo médio da afetação à publicação do 

acórdão, que está associado a Meta Nacional 7 do Poder Judiciário, o qual visa garantir o tempo 

médio de 365 dias da afetação à publicação dos acórdãos dos recursos repetitivos6 dos temas 

afetados a partir de 18/03/2016.  
  

 

 

Gráfico 9 - Indicador Estratégico “Tempo Médio da Afetação à 

Publicação do Acórdão ” ou Meta 7 do CNJ 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Nota: Dados obtidos nos Relatórios Estatísticos de 2016 a 2020.  

 

 

107.             Ao 

final de 2020 foi alcançado 

um tempo médio de 502 

dias corridos, conforme 

Gráfico 9. O desempenho 

abaixo dos resultados 

obtidos em anos anteriores 

foi justificado pela 

excepcionalidade de temas 

julgados no mês de 

novembro. Os temas, por 

sua alta complexidade, 

demandaram 7.973 dias 

para sua análise o que 

elevou a média de dias 

calculado. Para fins 

comparativos, somente em 

dezembro foram publicados 

5 temas repetitivos cuja 

média de dias entre a 

afetação à publicação foram 

de 321 dias.  

                                                 
6 Os recursos repetitivos são aqueles julgados por sistemática descrita no Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) 
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108. Quanto ao 

objetivo estratégico 

Priorizar processos 

relativos à corrupção e à 

improbidade adminis-

trativa, foi estabelecido o 

indicador Julgamento de 

ações de improbidade 

administrativa alinhado à 

Meta Nacional 4 do Poder 

Judiciário. A meta é 

composta por dois índices: 

julgar, até 31/12/2020, 

90% das ações de 

improbidade administra-

tiva e das ações penais 

relacionadas a crimes 

contra a administração 

pública distribuídas até 

31/12/2017 e julgar, até a 

mesma data, 85% das 

ações distribuídas em 

2018, Gráfico 10 ao lado.  

 

 

 
Gráfico 10 - Indicador “Julgamento de ações de improbidade 

administrativa” ou Meta 4 do CNJ do último quinquênio 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 
Nota: Dados obtidos nos Relatórios Estatísticos de 2016 a 2020 

 
 

109. Por meio do Gráfico 10, verifica-se que a meta não foi alcançada, apresentando um 

desempenho de 81,5% de cumprimento da meta (de 100%) referente às ações distribuídas até o 

final de 2017 e de 99,2% de cumprimento no que tange às ações distribuídas em 2018. Na busca 

por resultados mais expressivos, o envio regular de planilhas de acompanhamento dos resultados 

aos gabinetes permanece sendo realizado, com o objetivo de fomentar o planejamento de ações 

com foco no cumprimento das metas.    

110. Registra-se que, em 2020 o CNJ estabeleceu a Meta 9 – Integrar a Agenda 2030 ao 

Poder Judiciário que tem como propósito realizar ações de prevenção ou desjudicialização de 

litígios voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS. A Agenda 2030 é 

coordenada pelas Nações Unidas e articulada pelo PNUD sendo adotada pelos 193 Estados-

Membros, inclusive pelo Brasil. Os Objetivos a serem priorizados no STJ serão selecionados em 

2021 e o resultado obtido em 2020 foi o percentual de 50% de cumprimento da meta em razão 

da não execução do plano de ação elaborado dentro do prazo estipulado pelo CNJ. 

111. Verifica-se que os objetivos estratégicos avaliados se encontram definidos; alinhados 

às necessidades da gestão; bem como acompanhados sistematicamente. Esses itens são 

fundamentais para auxílio no cumprimento da missão e da visão de futuro do STJ. São inclusive 

adotadas iniciativas para o alcance de grande parte desses objetivos estratégicos e os indicadores 

avaliados expressam os resultados da gestão. Destaca-se que, em 2020, o fator humano foi tão 

decisivo quanto o suporte tecnológico para se manter a produtividade em um nível satisfatório 

em meio à crise sanitária.  
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112. A seguir são relacionados os projetos estratégicos iniciados, continuados ou 

finalizados em 2020, voltados à implementação de melhorias na atividade finalística e seus 

respectivos objetivos:  

Quadro 3 - Projetos estratégicos 

Baixa automática – automatizar o processo de trabalho relativo à baixa e à remessa dos processos com trânsito 

em julgado de forma que a baixa ocorra sem intervenção humana. Com a Baixa Automática, todas as pendências 

do processo são verificadas. A plataforma criada passou a analisar automaticamente prazos processuais, a 

natureza e características dos autos e a interposição de recursos. Antes dessa automatização, os servidores 

precisavam analisar cada processo para definir os prazos processuais e controlar manualmente as intimações que 

repercutiam sobre esses prazos. Hoje, isso é realizado pelo próprio sistema com a adoção de regras padronizadas, 

gerando maior segurança e velocidade ao processo de trabalho. Projeto iniciado em 20/8/2018 e finalizado em 

15/12/2020. A primeira fase contemplou as decisões monocráticas e atualmente estão sendo tratadas também as 

decisões colegiadas, com previsão de término para 1º/12/2021.  

e-Juris – promover a automação de procedimentos e a implementação de Inteligência Artificial - IA em diversas 

atividades realizadas pela Secretaria de Jurisprudência – SJR. Com isso, será possível aprimorar e agilizar a 

execução do trabalho, permitindo incremento de atendimento à demanda. Projeto iniciado em 1º/4/2019 com 

previsão de término para 4/3/2022.  

Salas de Multimídia – realizar eventos com transmissão de áudio e vídeo em tempo real com maior qualidade, 

proporcionado a redução de custos com diárias e passagens, a participação do STJ em maior número de eventos 

nacionais e internacionais e a possibilidade de realização de audiências, reuniões, seminários e treinamentos, 

utilizando o ambiente virtual. Projeto iniciado em 4/2/2019 e finalizado em 5/8/2020. As Salas Multimídia estão 

liberadas para utilização e reuniões já foram realizadas, como reunião do Conselho de Administração. 

Sócrates 1.0 – utilizar metodologias de IA para realizar agrupamento semântico de peças processuais nos 

Gabinetes de Ministros, agilizando o processo de tomada de decisões por meio da redução de esforços na triagem 

de processos, do apoio à análise processual e do auxílio à seleção de representativos da controvérsia. O projeto 

foi iniciado em 10/5/2019 e finalizado em 17/3/2020. O sistema encontra-se em uso por 21 gabinetes e no Núcleo 

de Admissibilidade e Recursos Repetitivos - NARER. Com o emprego da IA, deixaram de ser enviados ao 

Tribunal pelo TJSP 362.393 processos no ano de 2020.  

Sócrates 2.0 – foi idealizado para auxiliar na análise de recursos que são encaminhados ao Tribunal, tornando 

conhecidas as controvérsias das petições. Em decorrência disso, os benefícios esperados são relacinados à gestão 

de acervo do STJ: identificar as controvérsias idênticas ou com abrangência delimitada para análise e afetação à 

sistemática dos recursos repetitivos; fomentar novas formas de triagem para potencializar o julgamento de mais 

processos em menos tempo, bem como na Corte Especial; identificar os casos com potencial de inadmissão para 

registro à Presidência; subsidiar a Escola Corporativa do STJ nas definições de capacitação que melhor atendam 

à compreensão das matérias pendentes de julgamento; subsidiar a Biblioteca do STJ para robustecer seu acervo 

bibliográfico com foco nos processos a serem julgados. Projeto iniciado em 1º/10/2018 e finalizado em 5/8/2020.  

Athos – aprimorar a triagem e a identificação de processos que tratam de matérias comuns para que seja realizada 

de forma mais rápida e efetiva. Espera-se o aumento do número de afetações, a redução de processos recebidos 

no STJ, aumento de Recursos Representativos da Controvérsia (RRC) e Incidentes de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR) advindos de tribunais parceiros e a uniformização da jurisprudência com a utilização dos 

precedentes qualificados. O sistema possibilitou a criação de 51 Controvérsias e afetação ao rito dos repetitivos 

de 13 Temas. Considerando que no mesmo período foram criadas, ao todo, 151 controvérsias, as controvérsias 

criadas com o apoio do Athos correspondem a 33,11% do total. Esse Projeto teve início em 25/2/2019 e foi 

finalizado em 21/07/2020. A integração com o MJE (Módulo de Jurisdição Extraordinária), em desenvolvimento, 

possibilitará que os tribunais a quo otimizem a análise de admissibilidade na origem com o uso do motor do 

Athos associado à extensa base de dados de admissibilidade do STJ. Isso resultará em um fluxo aprimorado de 

informações entre as duas instâncias, de forma a acelerar o trabalho de admissibilidade executado no próprio 

STJ ao sugerir quesitos a serem analisados e jurisprudência atualizada sobre as questões em estudo.  
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Logos – Conduzir, de forma coordenada, ações de otimização dos processos de trabalho da SJR, do NUGEP e 

dos Gabinetes de Ministros com fundamento no uso de inteligência artificial visando ao alcance de benefícios 

que não seriam obtidos se esses projetos fossem gerenciados isoladamente o que, possivelmente, criaria conflito 

pelos recursos e não coordenação no seu uso para agregar à prestação jurisdicional. O aprimoramento dos 

métodos tecnológicos e dos processos de trabalho possibilita maior agilidade na preparação dos processos para 

julgamento e consolidação da jurisprudência do STJ. Projeto iniciado em 2/12/2016 e finalizado em 22/7/2020.   

Accordes – adotar a IA do projeto Athos para identificar recursos que tenham o mesmo assunto e possivelmente 

poderiam ser julgados como repetitivos, pacificando o tema no âmbito nacional e contribuindo para a 

uniformização da jurisprudência, visando maior agilidade na afetação, aumento do número de recursos julgados 

sob o rito dos repetitivos e diminuição do número de recursos repetidos que sobem ao STJ. Até o seu 

encerramento, em 25/6/2020, o projeto Accordes alimentou no Athos 283 grupos de teses, dos quais 65 foram 

duplicados ao NUGEP. O trabalho resultou na criação de 20 controvérsias e afetação nos Temas 1047 e 1050. 

Ao total foram indicados ao NUGEP 430 RRCs. Projeto iniciado em 19/4/2019 e finalizado em 25/6/2020.  

Gestão de Precedentes – desenvolver novos procedimentos administrativos relacionados ao gerenciamento dos 

casos repetitivos e do incidente de assunção de competência que refletirão, necessariamente, em 

desenvolvimento de sistemas informatizados que auxiliem o controle e a disponibilização dos dados para o 

público interno do STJ e público externo. Esse Projeto foi iniciado em 20/12/2016 e finalizado em 7/7/2020.  

Triagem processual avançada – Ampliação da triagem processual já realizada, com a inserção de novos filtros 

processuais antes da distribuição dos feitos aos Ministros, com auxílio de soluções de inteligência artificial e 

identificação textual, objetivando racionalizar o trâmite processual e reduzir o volume de trabalho dos gabinetes. 

Projeto iniciado em 2020 e previsão para encerramento em dezembro de 2022.  

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Nota: informações obtidas na página da Gestão Estratégica na intranet do STJ e nos repectivos processos 

administrativos no SEI 

 

113. Ademais, observou-se que o Tribunal tem empreendido diversas outras ações para a 

otimização e a melhoria dos serviços relacionados à sua atividade-fim, conforme ilustração a 

seguir (Figura 1). 
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Figura 1- Ações diversas voltadas à atividade judicante em 2020 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria  

Nota: Informações obtidas na intranet STJ 

 

114. Cabe ressaltar que o STJ, observando sua missão institucional em ofertar uma 

prestação jurisdicional efetiva, sobretudo assegurando uniformidade à interpretação da legislação 
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federal, continuou, em 2020, aprovando importantes teses. Nesse contexto, o Tribunal definiu 

questões polêmicas, reviu jurisprudências e deu respostas à sociedade em relação a diversas 

matérias de interesse coletivo. Foram selecionados alguns dos conteúdos abrangidos pelas 

decisões mais relevantes do STJ, apresentadas no infográfico a seguir – Figura 2. 

Figura 2 - Algumas das teses firmadas em 2020 pelo STJ 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Nota: Coletânea elaborada a partir de informações publicadas na intranet do STJ. 

 

115.  Destaca-se ainda a atuação do STJ na publicação de novas súmulas. No período de 

2016 a 2020 o Tribunal emitiu 81 súmulas, vide Figura 3, sendo três no exercício em análise, a 

saber: 

 

 Direto Tributário – dispondo que o benefício fiscal que trata do Regime Especial 

de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 

(REINTEGRA) alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional 

para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação 

para o estrangeiro. (Súmula 640 de 19/02/2020) 

https://intranet.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=-@SUB#TIT2TEMA0
https://intranet.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=-@SUB#TIT2TEMA0
https://intranet.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=-@SUB#TIT2TEMA0
https://intranet.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=-@SUB#TIT2TEMA0
https://intranet.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?ordem=-@SUB#TIT2TEMA0
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 Direito Administrativo - firmando que a portaria de instauração do processo 

administrativo disciplinar (PAD) prescinde da exposição detalhada dos fatos a 

serem apurados (Súmula 641 de 19/02/2020); e 

 Direito Civil - assentando que o direito à indenização por danos morais transmite-

se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa 

para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. (Súmula 642 de 07/12/2020). 

 

 
Figura 3- Quantitativos de Súmulas 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 

Nota: Dados obtidos na página da SJR na 

intranet 
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4. ASSUNTOS QUE EXIGIRAM ATENÇÃO SIGNIFICATIVA NA 

AUDITORIA 

 

116. Assuntos que exigiram atenção significativa na auditoria não são achados, mas 

podem fornecer aos usuários uma base para obtenção de informações adicionais da administração 

e dos responsáveis pela governança sobre determinados assuntos relacionados à entidade, às 

demonstrações contábeis auditadas ou à auditoria realizada (ISA/NBC TA 701, itens 3 e 9). 

117. Para o STJ, esses assuntos podem constituir-se em importantes indicativos ou 

subsídios para ações de controle ou a realização de auditorias operacionais.  

118. Na análise realizada no processo de contas referente ao exercício de 2020, vale 

pontuar que estão sendo utilizadas trilhas de auditoria contínua desenvolvidas pela CAUP 

concernentes às rubricas Vencimento, Plano de Seguridade Social e Plano de Seguridade Social 

– Teto Previdenciário. Essa metodologia é aplicada periodicamente para a identificação 

tempestiva de desvios e possibilita o exame acurado dessas rubricas, levando-se em conta todas 

as suas particularidades.  

119. Por definição do TCU, as distorções de valor inferior ao Limite para Apuração de 

Distorções – LAD devem ser desconsideradas, à exceção daquelas que careçam de averiguação, 

segundo critérios qualitativos de natureza ou circunstâncias.  

120. Nesse contexto, ressalta-se que não há evidências de que as inconsistências 

encontradas configuram má gestão grave, ilegalidade, irregularidade, ou mesmo falhas nos 

controles internos aplicados pela unidade auditada.  

121. Como as divergências apuradas não superaram o Limite de Acumulação das 

Distorções, nem em rubricas específicas nem no valor acumulado, elas não foram incluídas como 

achado, ainda que subsista a necessidade de implementação de melhorias nos processos de 

trabalho da CPAG, em especial no tocante ao mapeamento pormenorizado das rotinas. 

  

5. DEFICIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS DE CONTROLE INTERNO 

 

122. Nessa seção, são comunicadas as deficiências significativas de controle interno, 

entendendo-se como tal a deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, 

no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos 

responsáveis pela governança (NBC TA 265, item 6) ou que devam ser comunicadas à 

administração nos termos do item 10 (a) e (b), da mesma NBC TA. 
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5.1 FOLHA DE PAGAMENTO 

5.1.1 FRAGILIDADE NO CONTROLE: AUSÊNCIA DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS NAS 

RUBRICAS ESPECÍFICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO  

123. Das análises efetuadas, constatou-se que as rotinas relacionadas ao pagamento de 

pessoal e benefícios estão evidenciadas no Macroprocesso Folha de Pagamento, sem detalhar os 

procedimentos realizados em rubricas específicas.  

124. Vale pontuar que a ausência de mapeamento dos subprocessos dificulta a 

identificação dos riscos e a adoção tempestiva de providências para mitigá-los, podendo afetar 

os resultados das atividades desenvolvidas pela CPAG, bem como prejudicar o alcance dos seus 

objetivos.  

125. Nesse sentido, o saneamento da situação apontada vai ao encontro das diretrizes 

constantes da IN STJ/GP n. 4 de 6 de fevereiro de 2020, que regulamenta a Política de Gestão 

de Riscos do STJ e enfatiza a necessidade das unidades organizacionais, por meio de seus 

gestores e equipes, observarem e adotarem a gestão de riscos em seus processos de trabalho, com 

vistas a tratar as eventuais ameaças que possam impactar os objetivos setoriais. As 

recomendações expedidas encontram-se na Seção 8. 

 

5.2 AQUISIÇÃO DE TIC  

5.2.1 FRAGILIDADE NA ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS SOLUÇÕES DE TIC  

126. A Resolução CNJ n. 182 de 17 de outubro de 2013, bem como a IN STJ/GDG n. 24 

de 26 de dezembro de 2019, no art.12, § 1º, inciso IV e no art.13, respectivamente, determinam 

que a Análise de Riscos deve ser executada durante a elaboração dos estudos técnicos 

preliminares e durante todas as etapas da contratação, bem como deve conter:  

I – a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso 

da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;  

II – a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais 

relacionados a cada risco identificado;  

III – a definição das ações previstas para reduzir ou eliminar as chances de 

ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;  

IV– a definição das ações de contingência a serem tomadas caso os eventos 

correspondentes aos riscos se concretizem; e  

V – a definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos 

procedimentos de contingência.  

127. Ao verificar os artefatos de análise de risco referente aos contratos contidos na 

amostra (anexo II), foi possível constatar fragilidades no que compete as fases de elaboração e 

tratamento dos riscos, visto que:  

a. Não restaram demonstrados riscos relacionados à gestão contratual;  

b. O número de riscos listados caracteriza-se insuficiente, tendo em vista a 

complexidade dos objetos das aquisições, especialmente por estarem restritos, em sua 

maior parte, à fase de licitação;  
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c. As ações preventivas e de contingência relacionadas aos riscos foram definidas de 

forma genérica e sem detalhamento.  

128. Além disso, as análises de riscos são similares nas contratações auditadas, o que 

evidencia que os graus de probabilidade, impacto e severidade elencados não são levantados de 

acordo com as especificidades de cada contratação. Segundo o TCU, para cada risco identificado, 

a equipe de planejamento da contratação deve:  

a. descrever o risco;  

b. estimar a probabilidade de ocorrência (e.g. alta, média e baixa);  

c. estimar o impacto, caso se materialize em um evento (e.g. alto, médio e baixo);  

d. definir as ações necessárias para mitigar a probabilidade de ocorrência ou o impacto, 

caso se concretize;  

e. definir os responsáveis por cada ação de mitigação;  

f. definir os períodos de execução das ações de mitigação.  

129. Após análise dos artefatos que compõem a gestão de riscos, observou-se, a ausência 

de procedimento formal acrescido dos devidos controles, para considerar as lições aprendidas 

em outras contratações, a fim de evitar problemas já ocorridos anteriormente, assim como 

preconiza o TCU.  

130. De acordo com os normativos vigentes e jurisprudência correlata, a abordagem 

quanto ao gerenciamento de riscos deve ser sistêmica e contínua, identificando os riscos que 

possam afetar o desempenho da operação como um todo. A gestão de riscos engloba o 

levantamento dos riscos tecnológicos, de negócio, financeiros, de imagem e outros pertinentes 

ao objeto da contratação e à necessidade da administração a que tal contratação visa atender. 

Ademais, a gestão de riscos deve acompanhar toda a execução do projeto e do contrato. Os riscos, 

suas probabilidades e os impactos decorrentes dependem do contexto de cada contratação e, 

portanto, variam conforme a peculiaridade do objeto.  

131. Cumpre destacar que, apesar da existência da IN STJ GP n. 4/2020 de 6 de fevereiro 

de 2020, não foram encontradas evidências, em nenhum dos processos analisados, de que o 

Escritório Corporativo de Riscos do STJ tenha sido envolvido durante os processos de 

contratações de TI, bem como não foram encontradas evidências de que houve revisão e 

atualização periódicas dos riscos no decorrer dos referidos processos.  

132. Dessa forma, constata-se que não há, no STJ, institucionalização de um processo ou 

plano de gestão de riscos de TIC, que estabeleça os mecanismos de gestão de riscos inerentes à 

gestão de aquisições de TIC. As recomendações expedidas encontram-se na Seção 8. 

5.2.2 AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO OBJETO 

DA CONTRATAÇÃO  

133.  A Lei n. 8.666/1993, em seu art. 40, inciso XVI, define como ponto obrigatório de 

um edital licitatório as “condições de recebimento do objeto da licitação”. Já em relação ao 

contrato, traz como necessárias as cláusulas que definam “os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o 

caso” (Art. 55, inciso IV).  
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134. Para as contratações de soluções de TIC, a Resolução CNJ n. 182 de 17 de outubro 

de 2013 traz em seu art. 18, § 3º, inciso III, alínea “a”, os elementos mínimos que devem ser 

estabelecidos na especificação técnica do objeto, quais sejam:  

a. dos papéis a serem desempenhados pelos principais atores do órgão e da empresa 

envolvidos na contratação;  

b. da dinâmica de execução com a definição de etapas, logística de implantação, 

cronogramas, entre outros pertinentes;  

c. dos instrumentos formais de solicitação de fornecimento dos bens e/ou de 

prestação de serviços;  

d. da forma de acompanhamento do atendimento aos prazos de garantia ou aos níveis 

mínimos de serviços exigidos;  

e. da forma de comunicação e acompanhamento da execução do contrato entre o 

órgão e a empresa contratada;  

f. da forma de recebimento provisório e definitivo, bem como de avaliação da 

qualidade dos bens e/ou serviços entregues;  

g. da forma de pagamento dos bens e/ou serviços recebidos definitivamente;  

h. da transferência de conhecimento de modo a minimizar a dependência técnica com 

a empresa contratada, incluindo os casos de interrupção, transição e encerramento do 

contrato;  

i. dos direitos de propriedade intelectual e autorais dos produtos gerados por ocasião 

da execução do contrato, quando aplicáveis;  

j. da qualificação técnica ou formação dos profissionais envolvidos na execução do 

contrato; e;  

k. das situações que possam caracterizar descumprimento das obrigações contratuais 

estabelecidas, para fins de definição dos percentuais das multas a serem aplicadas, 

observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.  

135. Durante a análise nos processos de contratação contidos na amostra das contratações 

para o exercício de 2020, constatou-se que ocorre uma gestão ad hoc para a avaliação de 

conformidade dos produtos e serviços recebidos. Em algumas contratações que tratam de 

produtos e serviços no mesmo escopo – a exemplo do Processo STJ 014251/2017 – foi emitido 

somente o recebimento definitivo (Doc. 1328800), após a instalação de toda a solução, embora 

os equipamentos tenham sido entregues no Tribunal dois meses antes (Doc. 1328798). Na 

sequência, as atividades mensais do mesmo contrato são listadas em artefatos nomeados como 

“Relatório Mensal de Serviços”, assinados em conjunto pelo gestor e fiscal do contrato e por um 

representante da empresa, e mais um artefato nomeado “Atesto de Nota Fiscal”, assinado pelo 

gestor do contrato.  

136. Já no Processo STJ 000113/2020, são emitidos Relatórios de Entrega individuais 

para cada OS pela comissão de recebimento designada, enquanto a autorização dos valores para 

a emissão de Nota Fiscal é feita por e-mail pelo Gestor do contrato, sem que haja um artefato 

formal para esse procedimento.  
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137. A falta de padronização dos procedimentos e artefatos utilizados para os 

recebimentos provisório e definitivo de bens e de serviços dificulta a gestão e fiscalização desses 

contratos, gerando, ainda, riscos de falhas na correta verificação da execução de serviços, já que 

os recebimentos são tratados conforme a decisão individual de cada gestor ou fiscal. As 

recomendações expedidas encontram-se na Seção 8.  

5.3 AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES.  

5.3.1 INCONSISTÊNCIAS NA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS A SEREM CONTRATADOS  

138.  A Lei 8.666/1993 estabelece no art. 7º, § 4º, c/c o art. 15, § 7º, inc. II, que as 

quantidades de bens ou serviços a serem contratados devem ser obtidas, sempre que possível, 

mediante adequadas técnicas de estimação, devendo ser definidas em função do consumo e 

utilização prováveis.  

139. Além disso, a IN SEGES/MP n. 5 de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras 

e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta, em 

relação à proposta apresentada pela contratada, estabelece que:  

Dos Estudos Preliminares  

Art. 24. Com base no documento que formaliza a demanda, a equipe de 

Planejamento da Contratação deve realizar os Estudos Preliminares, conforme as 

diretrizes constantes do Anexo III.  

§ 1º O documento que materializa os Estudos Preliminares deve conter, quando 

couber, o seguinte conteúdo: [...]  

IV - estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos 

documentos que lhe dão suporte; [...]  

Da Desconformidade da Proposta  

Art. 63. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco 

no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-

los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. [...]  

§ 2º Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base 

na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. (Grifos nossos)  

140. O que se pretende assegurar é a estrita relação entre a demanda (a necessidade do 

órgão) e a quantidade a ser contratada, de forma a não adquirir quantitativo menor que o preciso, 

o que poderia impactar a qualidade dos serviços prestados; ou a mais, causando a má gestão dos 

recursos públicos.  

141. Insta frisar que a estimativa do preço da contratação está diretamente relacionada ao 

quantitativo de itens, bens ou serviços (com ou sem dedicação exclusiva de mão de obra), a ser 

contratado. A sua precisão contribui para a melhor utilização dos recursos públicos.  

142. Essa, entre outras razões, fez com que a IN acima citada trouxesse a previsão de que, 

(i) na fase de estudos preliminares, seja elaborada a estimativa de quantidades, acompanhadas 
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das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte; (ii) mesmo após a contratação 

do serviço, se for constatado que o dimensionamento foi equivocado, a administração deve 

efetuar o pagamento, de acordo com o efetivamente realizado, e, se for devido, readequar 

cláusula contratual em consonância com a necessidade do serviço.  

143. No âmbito do STJ, a IN STJ/GDG n. 24, de 26 de dezembro de 2019, ao regulamentar 

o tema, instituiu, no art. 7º, inc. XI, que os processos devem ser instruídos com estudos técnicos 

preliminares que contenham, dentre outros elementos, estudos e/ou metodologia de cálculo 

utilizados para definir a quantidade da aquisição ou contratação pretendida, e no art. 15, inc. III, 

alínea “c” c/c com o inc. IV, que o termo de referência deve conter além do quantitativo a 

metodologia do quantitativo estimado.  

144. Tal dispositivo encontra-se atrelado ao princípio da transparência que, nesse caso, 

para se embasar os quantitativos definidos, exige-se a apresentação da pertinente documentação 

que dá suporte ao resultado obtido. Isso não se constitui em si numa metodologia, mas tem o 

propósito de confirmar o resultado encontrado, apresentando-se a base de dados ou a fonte 

confiável utilizada na apuração dos quantitativos, de forma a assegurar que a metodologia 

adotada e a definição do quantitativo encontram-se adequadas à real necessidade do STJ.  

145. Cabe ressaltar que a estimativa de quantitativo definida, em geral, é apresentada em 

uma planilha intitulada “Memória de Cálculo” que se traduz em documento integrante do Projeto 

Básico ou Termo de Referência, e pretende descrever detalhadamente todos os cálculos que são 

efetuados até que se chegue ao resultado, também apresentado neste mesmo documento.  

146. Por meio desse documento, pode-se acessar informações técnicas necessárias, 

precisas, claras e detalhadas para a perfeita execução dos serviços planejados, além de permitir 

que sejam detectados possíveis erros de cálculo ou problemas no projeto executado, e melhorar 

e orientar o entendimento quando alguma alteração ou gestão do contrato forem necessárias.  

147. A partir dos testes realizados para avaliar a definição dos quantitativos apresentados, 

bem como da conformidade da metodologia utilizada na definição, os resultados apontaram 

deficiência e falhas nos controles definidos para se elaborar e definir a quantidade de serviços a 

serem contratados, conforme consignado a seguir.  

148. Observou-se que, no que se refere ao quantitativo de prestadores de serviço, foi 

apresentada a estimativa do quantitativo a ser contratado, contudo, não foram acostadas aos autos 

a metodologia e memória de cálculo, tampouco, os documentos que lhe dão suporte ou a 

indicação da fonte dos dados para eventual consulta, confirmação ou elucidação de dúvidas.  

149. Deve-se mencionar que, em sede de auditoria, foi emitido Relatório de Auditoria, 

documento n. 2223668, recomendando que fossem adotadas providências para o 

desenvolvimento da metodologia técnica na definição dos quantitativos dos bens e serviços a 

serem contratados, em observância às normas pertinentes e às peculiaridades de cada área.  

150. A SAD com objetivo de aprimorar seus procedimentos e visando atender à 

recomendação acima citada, incluiu no plano de ação para 2021 a proposição de um normativo 

para regulamentar a terceirização no que tange à definição de critérios qualitativos e 

quantitativos, conforme documento n. 2319485.  

151. Assim, considerando que os controles já foram planejados, mas não efetivamente 

implementados, será emitida recomendação visando acompanhar o deslinde da implementação. 

As recomendações expedidas encontram-se na Seção 8.  
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5.4 FALHAS DE CONTROLE NA ROTINA CONTÁBIL DECORRENTES DA NÃO OBSERVAÇÃO 

DOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE DA UNIÃO 

5.4.1 R$ 18.266.000,08 REFERENTES À OBRIGAÇÃO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 

INCIDENTE SOBRE PRECATÓRIOS NÃO RECONHECIDOS NO PASSIVO DA ENTIDADE 

DEVEDORA E NAS CONTAS DE CONTROLE DO STJ. 

152. Em análise aos registros complementares, realizados por ocasião do encerramento 

do exercício de 2020, não foi identificado o registro da obrigação com a contribuição patronal 

incidente sobre os requisitórios expedidos pelo STJ nos períodos de 2/7/2019 a 1º/7/2020 (LOA 

2021) e de 2/7/2020 a 31/12/2020.  

153. A ausência do reconhecimento no passivo da entidade devedora e nas contas de 

controle do STJ gerou distorções nos demonstrativos contábeis com potencial para registro de 

restrição contábil, conforme disposto na Macrofunção 021140 – Reconhecimento de passivos.   

154. Após análise dos registros contábeis, dos exercícios de 2019 e 2020, a equipe de 

auditoria pôde constatar que a contabilização da contribuição patronal de Precatórios e RPV’s, 

no STJ, segue o entendimento de que essa obrigação passa a existir apenas no momento do saque 

do benefício.  

155. Esse entendimento não atende ao Princípio da Competência, que dispõe que a 

obrigação deveria ser registrada no momento da ocorrência do fato gerador, contraria também a 

Nota Técnica SPO/CJF 001/2019, bem como o entendimento exarado no Acórdão TCU 

1.331/2019 – Plenário.  

156. Pelo exposto, constata-se que os demonstrativos contábeis do STJ, encontram-se 

subavaliados em relação às contas de controle do Tribunal, com reflexos nos demonstrativos dos 

órgãos devedores, em especial, no balanço patrimonial (Resultado do Exercício - superestimado) 

e no demonstrativo das variações patrimoniais (subavaliado). 

Proposta de encaminhamento 

Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil 

 

157. Acompanhar as alterações dos procedimentos contábeis de modo a garantir que a 

rotina contábil no STJ siga as orientações do Órgão Central de Contabilidade da União e, por 

consequência, a consistência dos demonstrativos contábeis do Tribunal; 

158. Adotar os procedimentos recomendados na Nota Técnica SPO/CJF 001/2019 e 

Macrofunção SIAFI 021131 – Registros de Processos Judiciais de forma a evitar as distorções 

identificadas nesta auditoria. 
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5.4.2 R$ 152.850.682,35 – CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA EM CONTA DE VARIAÇÃO 

PATRIMONIAL DIMINUTIVA NA ENTIDADE DEVEDORA (311110900 - SENTENÇAS 

JUDICIAL – PESSOAL ATIVO RPPS) 

159. Em consulta aos lançamentos efetuados no SIAFI, por ocasião do reconhecimento 

das obrigações a pagar com Precatórios nas contas de Passivo e VPD’s das Entidades Devedoras, 

em dezembro de 2020, foram constatadas distorções de classificação referentes às VPD’s no 

valor de R$ 152.850.682,35. 

160. Foi registrado o valor de R$ 343.747.358,80 na VPD 31111.09.00 - Sentenças 

Judiciais - Pessoal Ativo RPPS (referente aos precatórios relativos à LOA 2021 e os expedidos 

de 2/7/2020 a 31/12/2020), contudo, R$ 152.850.682,35 deveriam estar classificados em VPD’s 

distintas. 

Proposta de encaminhamento 

 

161. Recomendar à Secretaria de Orçamento e Finanças: em casos futuros, utilizar a 

classificação adequada das despesas de forma a garantir a divulgação correta das informações 

nos demonstrativos financeiros. 

5.5 PRECATÓRIOS 

5.5.1 LANÇAMENTO A MAIOR REFERENTE AOS PRECATÓRIOS  

162. Após análise dos valores registrados no SIAFI, em dezembro 2020, referentes aos 

Precatórios autuados em 2 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020 com o confronto dos 

valores informados pela CEJU (2284418), foi constatado, pela equipe da auditoria, o valor de 

R$ 16.309,95 a maior lançado no SIAFI (2020NS019938). 

Proposta de encaminhamento 

163. Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil: 

Providenciar, até o final do exercício, a baixa do valor registrado equivocadamente. 

 

6. MONITORAMENTO DE RECOMENTAÇÕES DA AUD 

164. Considerando se tratar do primeiro trabalho de auditoria financeira Integrada com 

Conformidade, nos termos definidos pela IN TCU n. 84/2020, não há recomendações a serem 

monitoradas. 

 

7. CONCLUSÕES 

165. Atendendo aos objetivos da auditoria de se obter segurança razoável para expressar 

conclusões sobre se as demonstrações contábeis analisadas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do STJ em 31 de 

dezembro de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor 
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público; e se as operações, transações ou os atos de gestão relevantes dos responsáveis estão em 

conformidade, em todos os aspectos relevantes, com as leis e os regulamentos aplicáveis e os 

princípios de administração pública que regem a gestão administrativa e financeira responsável 

e a conduta de agentes públicos, procedeu-se as análises apresentadas nas seções referentes aos 

Achados de Auditoria, Deficiências Significativas de Controle Interno e Avaliação da Atividade 

Judicante. 

166. Registre-se que em razão das limitações de capacidades ainda não desenvolvidas no 

âmbito do STJ, não foi possível realizar o trabalho de asseguração razoável completo. Assim, as 

conclusões do presente relatório referem-se exclusivamente ao conteúdo analisado, ou seja, estão 

restritas aos procedimentos executados. 

167. Concluiu-se que, exceto pelos assuntos discorridos nas seções 2.1 “Distorções de 

Valores” e 2.2 “Distorções de classificação, apresentação ou divulgação”, as demonstrações 

contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do STJ em 31 de dezembro de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil aplicadas ao setor público. Assim, entendeu-se que as informações que compreendem o 

Relatório de Gestão, que fazem referências às demonstrações contábeis, não apresentam 

distorções relevantes, pela mesma razão, com relação aos valores ou outros itens apresentados 

168. Constatou-se a existência de falhas significativas nos controles internos da 

Administração os quais resultam em distorções relevantes nas demonstrações contábeis, o que 

compromete a qualidade e o entendimento das informações financeiras apresentadas. Do mesmo 

modo, relativo aos atos de gestão avaliados, identificou-se deficiências nos controles internos 

indicando oportunidade de melhorias nos processos de trabalho, sem que fossem apurados 

indícios de atos de gestão irregulares.  

169. Em que pese as deficiências detectadas, o posicionamento obtido pela equipe é pela 

regularidade com ressalva sobre as demonstrações contábeis de 2020 do Superior Tribunal de 

Justiça e da regularidade com ressalva sobre a conformidade das transações subjacentes. 

7.1 CONCLUSÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

170. Concluiu-se que as distorções não corrigidas descritas na Seção 2 - Achados de 

auditoria, itens 2.1 –Distorções de valores, 2.2 - Distorções de classificação, apresentação ou 

divulgação, 2.3 Desvios de Conformidade deste relatório, são relevantes, individualmente ou em 

conjunto, mas não têm efeitos generalizados sobre as demonstrações contábeis acima referidas, 

uma vez que:  

i. Se restringem a elementos, contas ou itens específicos das demonstrações contábeis;  

ii. Representam parcela substancial do BP (R$ 94.274.787,25 do passivo do STJ, ou 

57,10% do passivo exigível do Tribunal) e distorções relevantes sobre a Demonstração 

das Variações Patrimoniais - DVP, pelos valores ultrapassarem a materialidade global 

definida nesta auditoria (R$ 35.490.198,19 = 2% do total da despesa executada – 

PT320.1);  

iii. Em relação às divulgações, as distorções de classificação, apresentação ou divulgação 

prejudicam o entendimento do BP e da DVP pelos usuários, sendo relevantes, mas não 

generalizadas no conjunto das demonstrações contábeis. 
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171. Destaca-se que as demonstrações contábeis da entidade para o exercício findo em 

31/12/2019 não foram auditadas com base na nova metodologia. Contudo, obteve-se evidência 

de auditoria apropriada e suficiente sobre se os saldos iniciais continham distorções que 

poderiam afetar de forma relevante as demonstrações contábeis de 31/12/2020. 

7.2 CONCLUSÃO SOBRE A CONFORMIDADE DAS OPERAÇÕES, TRANSAÇÕES OU ATOS DE GESTÃO 

SUBJACENTES 

172. Foram identificados desvios de conformidade cujos efeitos descritos a seguir são 

relevantes, tomados individualmente ou em conjunto, mas não generalizados nas transações 

subjacentes às demonstrações contábeis acima referidas, a saber. 

 Erros de procedimentos na rotina contábil de registro da obrigação de Precatórios, 

RPV e Patronal do PSSS com reflexos no patrimônio da Entidade Devedora 

disposta na Nota Técnica SPO/CJF n. 001/2019, recepcionada pela Macrofunção 

SIAFI n. 021131 - Registro de Processos Judiciais. 

 Erros de procedimentos nas rotinas contábeis de férias e gratificação natalina 

dispostas na Macrofunção SIAFI n. 021142 – Folha de Pagamento. 

 Inconsistências nos relatórios de informações da folha de pagamento 

relativamente às provisões de férias e gratificação natalina, que dão suporte aos 

registros contábeis da rotina estabelecida pela Macrofunção SIAFI n. 021142 – 

Folha de Pagamento.  

173. Ressalta-se que a opinião sobre as demonstrações contábeis e a conformidade das 

transações subjacentes não abrange o Relatório de Gestão e a equipe de auditoria não expressou 

qualquer forma de conclusão sobre esse relatório. 

7.3 IMPACTO DOS ACHADOS NAS CONTAS DA UNIDADE JURISDICIONADA 

174. Ressalta-se que, como registrado na seção intitulada "Conclusão sobre as 

demonstrações contábeis", os achados correspondentes às distorções de valor e de classificação, 

apresentação ou divulgação são relevantes, individualmente ou em conjunto, e não têm efeitos 

generalizados sobre as demonstrações contábeis, portanto, impactam as contas da unidade 

jurisdicionada no aspecto da exatidão dos demonstrativos contábeis; e os achados referidos na 

seção "Conclusão sobre a conformidade das transações subjacentes" impactam, igualmente, as 

referidas contas. 

175. Embora as opiniões emitidas no certificado de auditoria não vinculem o julgamento 

pelo TCU, os impactos dos achados sobre aqueles aspectos foram considerados na formulação 

das opiniões expressas no certificado de auditoria, com base na materialidade quantitativa e 

qualitativa determinada para o trabalho. 
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8. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO 

8.1 RECOMENDAÇÕES ORIGINADAS DA SEÇÃO 3: “ACHADOS DE AUDITORIA”  

Recomendar à Secretaria de Administração, por intermédio da Setorial Contábil 
 

176. Acompanhar as alterações dos procedimentos contábeis de modo a garantir que a 

rotina contábil, no STJ, siga as orientações do Órgão Central de Contabilidade da União e, por 

consequência, a consistência dos demonstrativos contábeis do Tribunal; 

177. Adotar os procedimentos recomendados na Nota Técnica SPO/CJF 001/2019 e 

macrofunção SIAFI 021131 – Registros de Processos Judiciais de forma a evitar as distorções 

identificadas nesta auditoria; 

178. Adotar os procedimentos necessários para buscar junto à Secretaria de Gestão de 

Pessoas as informações relativas às obrigações com férias pendentes de pagamento necessárias 

para realizar a adequação dos registros contábeis relativamente a essas obrigações; 

179. Atualizar as rotinas da conformidade contábil, relativamente à folha de pagamento, 

de modo a contemplar as alterações introduzidas na macrofunção SIAFI 021142 – Folha de 

Pagamento, a fim de evitar a ocorrência de distorções relevantes como as observadas neste 

achado; 

180. Orientar a unidade responsável pela execução orçamentária e financeira no SIAFI, 

quanto à necessidade de adequação da rotina de apropriação da folha de pagamento; 

181. Em conjunto com as unidades técnicas da Secretaria de Orçamento e Finanças, 

verificar as necessidades de aprimoramento das informações oriundas da CPAG, a fim de 

possibilitar o registro adequado dos eventos relacionados a férias e gratificação natalina; 

182. Adotar os procedimentos necessários para o atendimento de todos os critérios 

estabelecidos pelas normas contábeis aplicáveis para elaboração das notas explicativas, tais 

como o MCASP, a Macrofunção SIAFI 021003 – Manual de Análise dos Demonstrativos e 

Auditores Contábeis, Macrofunção SIAFI 020315 - Conformidade Contábil, Macrofunção 

SIAFI 020318 – Encerramento do exercício, NBC TSP – Estrutura Conceitual, NBC TSP 11 - 

Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC T 16.11 - Sistema de Informação de Custos 

do Setor Público, de modo que elas cumpram com os seus objetivos; 

183. Providenciar, até o final do exercício, a baixa do valor registrado equivocadamente. 

 

Recomendar à Secretaria de Orçamento e Finanças: 

 

184. Em casos futuros, utilizar a classificação adequada das despesas de forma a garantir 

a divulgação correta das informações nos demonstrativos financeiros. 

 

Recomendar à Secretaria de Gestão de Pessoas: 

185. Em conjunto com a Secretaria de Orçamento e Finanças e a Secretaria de 

Administração, por intermédio da SECOC, sem prejuízo de outras informações que possam ser 

consideradas necessárias, que verifique as necessidades de melhoria no relatório de provisões, 
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de modo a atender às necessidades de informações para a adequada contabilização dos eventos 

de férias e gratificação natalina, tais como:  

a) Identificar adequadamente os valores de Baixa da Remuneração no Período de 

Férias - BRPF; 

b) Segregar os valores de provisão para gratificação natalina em Ativos, Inativos e 

Pensionistas; 

c) Incluir as rubricas de subsídio na base de cálculo do 1/3 de férias, remuneração 

de férias e gratificação natalina;  

d) Apresentar de forma segregada a base de 1/3 de férias e a remuneração de férias 

do subsídio dos magistrados, visto a necessidade de cálculo com fator 2. No caso 

dos demais valores relativos a Magistrados, poderá ser realizada a segregação dos 

valores que compõem o relatório de provisões, caso as equipes considerem 

relevante. 

8.2 RECOMENDAÇÕES ORIGINADAS DA SEÇÃO 5: “DEFICIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS DE 

CONTROLE INTERNO”  

Recomendar ao Gabinete do Diretor-Geral – GDG  

186. Estabelecer diretrizes para o gerenciamento de riscos das aquisições de TIC.  

187. Elaborar e colocar em prática plano para a promoção da cultura de gestão riscos de 

TI.  

188. Estabelecer controles que assegurem a definição e utilização de métodos objetivos 

para avaliar a conformidade dos produtos e serviços de TI entregues, tanto para o aceite 

provisório quanto para o definitivo, indicando os parâmetros para balizar a mensuração dos 

serviços prestados, de modo que os responsáveis pela fiscalização tenham um referencial claro 

para atuar na fase de gestão do contrato.  

189. Assegurar que a proposição de normativo para regulamentar a terceirização no que 

tange à definição de critérios qualitativos e quantitativos constante do plano de ação da Secretaria 

de Administração para 2021 seja efetivamente implementada.   
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APÊNDICE A - DETALHAMENTO DA METODOLOGIA EMPREGADA 

190. A metodologia empregada na AUD/STJ abordou a Auditoria Baseada em Riscos – 

ABR aplicando-se as orientações estabelecidas pelo TCU na IN n. 84 de 22 de abril de 2020, que 

dispõe sobre as normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis 

da administração pública federal, para fins de julgamento pelo TCU, bem como se baseou nas 

aulas não presenciais ministradas pela Corte de Contas para a realização da análise da Auditoria. 

Assim, o procedimento foi desmembrado em duas partes: planejamento e execução. 

ETAPA DE PLANEJAMENTO 

Da materialidade e dos ciclos contábeis 

191. Em agosto de 2020, foi estabelecida a materialidade inicial para a auditoria das 

contas, tendo por referencial monetário a dotação atualizada do tribunal, considerada a melhor 

estimativa da despesa do órgão. A seguir, foi extraído o balancete referente ao mês de julho de 

2020 no SIAFI, e os dados foram inseridos na planilha de obtenção da materialidade para seleção 

das contas significativas para a auditoria - PT 320.1 – Materialidade.  

Tabela 11- Níveis de Materialidade - Inicial 

Referência Materialidade inicial 

Referencial Monetário 1.628.202.093,00 

Materialidade global (MG) – 2% 32.564.041,86 

Materialidade de execução (ME) - 50% da MG 16.282.020,93 

Limite de Acumulação das Distorções (LAD) - 5% da MG 1.628.202,09 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Nota: Dados obtidos com base na dotação atualizada do STJ no Siafi em 31/07/2020. 

 

192. Identificadas as contas relevantes em termos financeiros, essas foram agrupadas em 

ciclos contábeis7, e identificaram-se as contas relativas aos ciclos não selecionadas pela 

materialidade, com o propósito de avaliar se tais contas eram significativas pelo critério da 

natureza (qualitativo) com vistas a sua inclusão no trabalho de auditoria. 

193. Foram identificados os ciclos Administrativo, Patrimonial, Precatórios, Pessoal, 

demonstrados no Gráfico 11, e Análise da Atividade Judicante, no qual 68% dos recursos 

corresponderam à gestão de pessoal; 13% à gestão administrativa e patrimonial; 11% ficaram a 

cargo da gestão de precatórios e 8% a outras VPDs não associadas aos ciclos objeto desta 

auditoria. 

 

                                                 
7 Um ciclo contábil envolve as contas tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração do resultado e segue 

uma transação por meio de processo, desde seu início até sua conclusão (Stuart, 2014) 

 



  

 

 

  

48 

 

Secretaria de Auditoria Interna 

Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações 

Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e de Gestão 

Coordenadoria de Auditoria de Pessoal 

Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação 

Gráfico 11 - Confronto entre os ciclos contábeis e os valores das variações patrimoniais 

diminutivas 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 

 

194.  Posteriormente, foi realizada a correlação entre as contas patrimoniais e 

orçamentárias. A correlação foi obtida mediante consulta construída no Tesouro Gerencial. A 

partir do documento de apropriação da despesa (NS) foram identificadas as contas patrimoniais 

(Ativo, Passivo e Variação Patrimonial Diminutiva) sensibilizadas para cada registro efetuado 

em cada ação orçamentária - PT 320.2 Correlação Despesa Patrimonial x Despesa 

Orçamentária.  

195. O entendimento do objeto e seu ambiente de controle, para cada ciclo contábil, foi 

obtido mediante: mapeamento ou identificação, na página da AMG, dos mapeamentos dos 

processos de trabalho a eles relacionados; definição dos objetivos estratégicos vinculados a cada 

ciclo; identificação das unidades envolvidas nos processos de trabalho; levantamento da 

legislação associada aos ciclos; análise dos resultados de auditorias anteriores; vinculação da 

ação orçamentária e contas contábeis ao ciclo; identificação dos sistemas de informação 

utilizados; levantamento dos riscos inerentes8 com as respectivas contas contábeis relacionadas 

e as afirmações afetadas, mediante a utilização de matriz específica para essa análise - PT 315.1 

Identificação dos Riscos; definição dos controles chaves esperados, identificação dos existentes 

com a respectiva avaliação preliminar do risco dos controles9, mediante utilização de matriz 

específica para essa avaliação - PT 315.2 Avaliação de Controle Interno – Componente 

Atividades de Controle; 

                                                 

8 Risco Inerente é o risco da entidade, do negócio, da atividade ou do processo, do objeto da auditoria, na ausência 

de ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade do risco ou seu impacto nos objetivos 

9 Risco de controle é o risco das ações gerenciais adotadas pela gestão não serem eficazes para prevenir, detectar e 

permitir corrigir, em tempo hábil, distorções relevantes causadas por erro ou fraude. 
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196. Obtido o entendimento do objeto e seu ambiente, procedeu-se à análise dos riscos do 

objeto, sendo apurado o Risco Residual de Distorção Relevante (RDR)10, o Risco de Detecção 

(RD)11 e Nível de Confiança, bem como definiu-se a abordagem da auditoria - PT 315.3 Matriz 

de Análise de Risco. 

197. Por intermédio da elaboração da matriz PT 330.2 - Programa de Auditoria foram 

detalhados os procedimentos de auditoria (testes de controle e testes substantivos) e definidas a 

época e a extensão da execução dos procedimentos. 

198. Após o encerramento do exercício realizou-se a revisão da materialidade, utilizando 

a despesa executada, obtida pelo somatório do saldo das contas: 6.2.2.9.2.01.01 - Empenhos 

pagos, 6.3.1.4.0.00.00 - Empenhos inscritos em RPNP pagos, 6.2.2.9.2.01.07 - Empenhos 

liquidados a pagar inscritos em RPP e 6.3.1.3.0.00.00 -RPNP liquidado a pagar, no qual o LAD 

totalizou R$ 1.774.509,91. 

 
Tabela 12- Níveis de Materialidade revisados  

Referência Materialidade revisada 

Referencial Monetário R$ 1.774.509.909,34 

Materialidade global (MG) – 2% R$ 35.490.198,19 

Materialidade de execução (ME) - 50% da MG R$ 17.745.099,09 

Limite de Acumulação das Distorções (LAD) - 5% da MG R$ 1.774.509,91 

Fonte: Elaboração pela CAUG 

Nota: dados obtidos, com base no saldo da despesa executada do STJ no Siafi em 31/12/2020. 

 

199. Registre-se que, nesta fase, realizaram-se pesquisas nos normativos internos e em 

outros documentos pertinentes, com vistas a compreender as atividades críticas e mapear os 

riscos e os controles internos empregados na área técnica responsável.  

 Do Ciclo de Gestão Patrimonial 

200. O ciclo de Gestão Patrimonial compreende as contratações e aquisições de bens 

móveis, imóveis e intangíveis, os procedimentos de gestão e avaliação, a fim de proporcionar 

um controle efetivo dos bens patrimoniais, bem como obter o reconhecimento e a mensuração 

em conformidade com as normas aplicáveis ao STJ. 

201. Na determinação da materialidade, foram selecionadas as seguintes contas 

patrimoniais significativas pela natureza e materialidade. 

                                                 

10 Risco de Distorção Relevante representa o quanto uma informação sobre o objeto de auditoria pode estar sujeita a 

uma distorção relevante. Resulta do produto do risco inerente x risco de controle. 

11 Risco de detecção é o risco de que os procedimentos de auditoria realizados pelo auditor, não detectem distorções 

que possam ser relevantes, individualmente ou em conjunto 
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Tabela 13 - Contas Patrimoniais Significativas  

 Código 
Descrição - Contas Patrimoniais significativas pela natureza e 

materialidade - Bens Móveis 

1 1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

2 1.2.3.1.1.02.01 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICAÇÃO 

3 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 

4 1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 

5 1.2.3.8.1.01.00 DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS 

6 3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS 

7 3.6.1.1.1.01.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS 

8 4.6.1.1.1.01.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

202. A equipe pretendia abarcar, nas análises, os ciclos contábeis de precatórios, gestão 

patrimonial, bem como os registros contábeis da folha de pagamento normal, tendo sido 

priorizados os ciclos de precatórios e pessoal, devido a sua maior materialidade financeira.  

203. Ocorre que em 2019 foi expedido o relatório de auditoria realizada com o objetivo 

de avaliar a adequação dos procedimentos adotados no STJ para mensuração da depreciação, 

amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens móveis. Nesse trabalho, dentre 

as análises realizadas, foi verificada a consistência dos resultados obtidos pelas comissões de 

avaliação dos bens, mediante análise dos processos.  

204. Os principais achados desse trabalho dizem respeito à subavaliação do Ativo 

Imobilizado, ausência de definição na norma da data de início do cálculo da depreciação e a 

existência de um cronograma para reavaliação de bens estabelecido em desacordo com as normas 

contábeis. Assim, foram emitidas recomendações à Administração para, nos procedimentos de 

reavaliação ou redução ao valor recuperável, utilizar o valor histórico para o início dos cálculos; 

adotar como início dos cálculos da depreciação a data na qual o bem foi disponibilizado para uso 

e promover a reavaliação, em um mesmo momento, de todos os bens de mesma natureza.  

205. Ciente dos impactos nos processos de trabalho e nos sistemas informatizados, a AUD 

alertou a Administração que, na impossibilidade de implementar as mudanças recomendadas, as 

justificativas para a manutenção dos procedimentos deviam ser apresentadas, nas notas 

explicativas que acompanham as demonstrações contábeis. 

206. Nos exercícios de 2020 e 2021, foram realizados os monitoramentos das ações da 

Administração para atendimento às recomendações da AUD, tendo sido verificada a edição de 

novo normativo que contempla a maioria das recomendações feitas no trabalho de auditoria e 

melhoria da instrução processual. No entanto, embora não tenha sido realizada nova análise dos 

trabalhos das comissões, nos processos analisados durante os monitoramentos, foi possível 

identificar falhas que em conjunto podem resultar em distorções relevantes no grupo 

imobilizado.  
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207. Considerando que a Administração ainda não concluiu todas as ações para o 

atendimento integral das recomendações emitidas, bem como a necessidade de se efetuar um 

trabalho mais acurado para avaliar o trabalho das comissões e o impacto nas demonstrações 

contábeis do STJ, a equipe de auditoria optou por fazer essa análise em trabalho futuro. 

208. A opção da equipe se deve, ainda, ao fato de que esta auditoria de contas é o primeiro 

trabalho realizado com a utilização da metodologia de auditoria baseada em riscos, após a 

publicação da IN TCU 84/2020.  

209. Além disso, parte dos trabalhos foram realizados concomitantemente com o curso 

ofertado pela Corte de Contas no período de agosto de 2020 a março de 2021. Assim, o trabalho 

se mostrou bastante desafiador para a equipe, e a fase de planejamento demandou tempo maior 

do que o previsto nas coletas de dados (análise documental e entrevistas com áreas responsáveis 

pelos ciclos) para a elaboração dos papéis de trabalho referentes ao entendimento do objeto dos 

ciclos contábeis de precatórios, gestão patrimonial, gestão de pessoas e gestão administrativa.  

210. Diante do exposto, e do tempo disponível para a apresentação deste Relatório Longo 

e da Certificação das contas anuais, optou-se por limitar as análises do ciclo contábil de gestão 

patrimonial aos achados do relatório de auditoria n. 1/2019 referente à “Auditoria integrada para 

avaliar a adequação dos procedimentos adotados no STJ para mensuração da depreciação, 

amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens móveis” (Processo STJ 

18.407/2018) realizada em 2019, bem como aos respectivos monitoramentos realizados em 2020 

e 2021.  

211. Com relação à conformidade dos processos de contratação e aquisição de bens 

tangíveis e intangíveis, as avaliações estão abordadas nos papéis de trabalho do Ciclo de Gestão 

Administrativa elaborados pela Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações e, por 

isso, os entendimentos desses processos foram abordados nos papéis de trabalho relacionados à 

gestão administrativa. 

ETAPA DE EXECUÇÃO 

212. A execução foi realizada com base nos ciclos contábeis Administrativo, Precatórios, 

Pessoal. Além disso, foi analisada a Atividade Judicante.  

213. Com relação às avaliações dos ciclos de precatórios e pessoal, as análises foram 

impactadas pelas recentes alterações significativas nos normativos contábeis (Macrofunções 

SIAFI n. 021142 – Folha de Pagamento e n. 021131 - Registro de Processos Judiciais). Assim, 

durante a auditoria, as evidências demonstraram inconsistências e distorções relevantes, 

conforme explicitadas nos achados deste relatório longo. 

Do Ciclo de Precatórios 

214. Os saldos iniciais de precatórios de RPV’s foram analisados mediante o confronto 

dos valores registrados, em 31/12/2019, nas contas 2.1.1.1.1.03.00 – Precatórios de Pessoal, 

2.1.1.2.1.03.00 Precatórios de Beneficios Previdenciários, 2.1.8.9.1.13.00 Precatórios de 

Terceiros e 2.1.7.1.1.01.00 Provisão para Indenizações Trabalhistas, com os dados constantes 

nas planilhas de precatórios para inclusão na LOA encaminhadas à SOF pela CEJU e com as 

informações dos valores incluídos na LOA, disponibilizados no Ofício Circular SEI n. 

2.073/2019/ME.  
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215. A análise do cumprimento ao disposto no Acórdão n. 1.331/2019 – TCU – Plenário, 

que determina “à Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com a STN e o CNJ, que 

oriente os órgãos do Poder Judiciário a reconhecer as obrigações com sentença judicial 

transitada em julgado entre 2/7 a 31/12 que resulte em precatórios, para permitir que sejam 

reconhecidas no passivo não circulante do exercício financeiro em que tenham ocorrido”, foi 

realizada mediante a avaliação da conformidade dos valores registrados nas contas patrimoniais 

e de controle, apresentadas, respectivamente, nos Quadros 4 e 5, tomando por base as planilhas 

encaminhadas pela CEJU à SOF, bem como as orientações constantes na Nota Técnica SPO/CJF 

n. 0001/2019.  

Quadro 4 - Relação das contas patrimoniais - Precatórios, RPV e Patronal do PSSS  

 Contas de Passivo Contas de Variação Patrimonial Diminutiva  

Precatórios  

21111.03.00 = Precatórios de Pessoal 

- Curto Prazo e 22111.02.00 = 

Precatórios de Pessoal - Longo Prazo  

31111.09.00 = Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo 

RPPS  

31121.09.00 = Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo 

RGPS  

21121.03.00 = Precatórios de 

Benefícios Previdenciários - Curto 

Prazo e 22121.01.00 = Precatórios de 

Benefícios Previdenciários - Longo 

Prazo  

32111.09.00 = Sentenças Judiciais - 

Aposentadorias RPPS  

32121.09.00 = Sentenças Judiciais - 

Aposentadorias RGPS  

21891.13.00 = Precatórios de 

Terceiros - Curto Prazo e 

22891.10.00 = Precatórios de 

Terceiros - Longo Prazo  

33221.10.00 = Sentenças Judiciais - Serviços de 

Terceiros - Pessoa Física  

33231.11.00 = Sentenças Judiciais - Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica  

RPV e Patronal 

do PSSS  

21791.03.00 = Provisões Decorrentes 

de Sentenças Judiciais  
39791.01.00 = VPD de Outras Provisões 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

 

Quadro 5- Relação das contas de controle - Precatórios, RPV e Patronal do PSSS  

Controle Precatórios  Controle RPV  Controle Patronal do PSSS  

79991.04.03 = Precatórios a pagar 

– UG de origem controle  
79991.04.05 = Req. De Peq. 

Valor/RPV a pagar - UG de origem  
79991.04.07 = PSS Patronal a 

recolher - UG de origem  

79991.04.04 = Precatórios a pagar 

– Poder Judiciário controle  

79991.04.06 = Req. De Peq. 

Valor/RPV a pagar – Poder 

Judiciário  

79991.04.08 = PSS Patronal a 

recolher - Poder Judiciário  

89991.04.03 = Precatórios a pagar 

– UG de origem controle  
89991.04.05 = Req. De Peq. 

Valor/RPV a pagar - UG de origem  
89991.04.07 = PSS Patronal a 

recolher - UG de origem  

89991.04.04 = Precatórios a pagar 

– Poder Judiciário controle  

89991.04.06 = Req. De Peq. 

Valor/RPV a pagar – Poder 

Judiciário  

89991.04.08 = PSS Patronal a 

recolher - Poder Judiciário 

Fonte: Nota Técnica SPO/CJF n. 0001/2019. 

216. Para execução dos testes substantivos planejados, foi solicitado à CEJU as listas de 

precatórios encaminhadas para pagamento, referente ao período de janeiro a outubro de 2020. 
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217. Obtiveram-se, por meio do tesouro gerencial, os relatórios com os dados das Ordens 

Bancárias - OB de pagamento de precatórios e de Requisições de Pequeno Valor - RPV’s e as 

respectivas Listas de Precatórios - LP vinculadas de modo a identificar quais precatórios e RPV’s 

compunham o montante constante em cada OB.  

218. Com base nas informações constantes nas planilhas da CEJU foram identificadas as 

respectivas classificações da despesa orçamentária e da variação patrimonial diminutiva para 

levantamento do montante a ser apropriado em cada uma dessas classificações. 

219. A seguir, confrontaram-se os dados das listas de precatórios (nº e valor) com os 

constantes nas listas da CEJU, com o objetivo de verificar se os valores pagos estavam de acordo 

com os valores devidos e se todos os pagamentos encaminhados foram efetivados. 

220. A análise da adequação da classificação dos valores apropriados foi realizada 

mediante o confronto dos valores apurados para cada uma das possíveis classificações com o 

total registrado nas respectivas contas. 

221.   Por fim, não foram realizados os testes de auditoria planejados que necessitassem 

de acesso ao sistema Justiça, tendo em vista o desconhecimento da estrutura e funcionamento do 

sistema por parte da equipe de auditoria, bem como a ausência de conhecimento jurídico para 

interpretação e análise das informações constantes no processo judicial.  

Do Ciclo de Pessoal - Folha de Pagamento  

222. Foram analisados os registros contábeis das folhas normais de pagamento dos meses 

de janeiro a novembro de 2020, tendo sido verificada a adequação das VPD’s utilizadas, as 

naturezas da despesa orçamentária e os valores apropriados (bruto e anulação) em conformidade 

com os relatórios emitidos pelo Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH.  

223. Inicialmente, foram extraídos do Sistema SARH os relatórios mensais da folha 

normal em Excel. Ao passo que, no Tesouro Gerencial, foram extraídos os relatórios mensais de 

apropriação da despesa por natureza orçamentária e por VPD. 

224. No SIAFI operacional foi identificada a relação entre as naturezas de despesa 

orçamentária e as VPD’s. Com base nessas informações foram confrontados os registros 

contábeis com as folhas que lhes deram origem. Também foram avaliados os registros relativos 

ao pagamento das obrigações patronais, retenção de IR e outras consignações. As divergências 

identificadas foram avaliadas mediante análise das informações constantes nos respectivos 

processos. 

225. Foi avaliada a aderência dos procedimentos e situações SIAFI utilizadas para as 

rotinas de contabilização de férias e gratificação natalina, de apropriação por competência e 

respectivo pagamento, com o previsto no roteiro indicado na Macrofunção SIAFI 021142 – Folha 

de Pagamento. Quanto à análise da contabilização das férias, a equipe da auditoria realizou a 

simulação anual dos registros contábeis relativos à apropriação e pagamento.  

226. Por fim, foi verificada a adequação dos valores informados no “Relatório de 

Provisões” relativos ao abono constitucional (1/3) de férias e à gratificação natalina dos 

Ministros, servidores Estatutários e Celetistas para o exercício de 2020. Nesse sentido, a equipe 

de auditoria procedeu à conferência dos valores (Base de cálculo) usando a tabela de incidências 

de rubricas do sistema SARH, conforme detalhado no achado “Inconsistências nos relatórios de 

informações da folha de pagamento relativamente às provisões de férias e gratificação natalina, 
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que dão suporte aos registros contábeis da rotina estabelecida pela Macrofunção SIAFI n. 021142 

– Folha de Pagamento”. 

227. Além dos registros contábeis, analisados pela CAUG, foi avaliado pela CAUP o 

aspecto financeiro da folha de pagamento, a fim de confirmar a exatidão dos valores pagos no 

que tange às despesas com pessoal e benefícios.  

228. Para a fase de planejamento, realizaram-se pesquisas nos normativos internos e em 

outros documentos pertinentes, com vistas a compreender as atividades críticas e mapear os 

riscos e os controles internos empregados na área técnica responsável.   

229. Durante as análises, não se evidenciaram fluxogramas específicos de cada rubrica 

nos canais de comunicação interna da SGP, mas tão somente o do Macroprocesso Folha de 

Pagamento, que não detalha procedimentos efetuados. Diante disso, a CPAG noticiou que os 

fluxos e Programas Operacionais de Padronização – POP’s utilizados para orientar o cálculo das 

rubricas estão desatualizados e carecem de revisão, o que indica ausência de mapeamento dos 

subprocessos e fragilidade na gestão dos riscos. Nesse sentido, a equipe de auditoria identificou 

os eventos que poderiam dificultar o alcance dos objetivos pela unidade auditada, bem como os 

controles internos administrativos adotados para mitigar os potenciais riscos.  

230. No que diz respeito à conformidade dos cálculos, destaca-se que não foi possível 

verificar a totalidade dos pagamentos, em razão das inovações implementadas na IN-TCU                  

n. 84/2020 e do prazo disponível para execução da auditoria.  

231. Em consonância com o PT 300.1 – Estratégia Global de Auditoria e o tópico 2.2.1 

deste documento, foram selecionadas rubricas que se enquadram no critério de Materialidade 

para Execução, por apresentarem valor maior ou igual aos parâmetros quantitativos pré-

definidos, e/ou no critério de Materialidade Qualitativa, por serem relevantes em sua natureza 

ou incluírem riscos de distorção.  

232. Cabe assinalar que a conferência da Gratificação Natalina se deu no mês de janeiro 

de 2021, uma vez que os ajustes remanescentes nessa rubrica ocorreram em dezembro de 2020.  

233. Por oportuno, destaca-se que o gasto com pessoal no STJ no período avaliado 

correspondeu a R$ 1.098.914.558,60, sendo que as rubricas selecionadas para análise somaram                                        

R$ 502.624.516,22, equivalendo a 46% das despesas totais.  

234. Quanto à análise das rubricas, foram confrontados os valores efetivamente pagos, 

mês a mês, com aqueles calculados pela CAUP, que tomou por base os devidos normativos e os 

registros funcionais de cada servidor. Para a maioria das rubricas, o cálculo foi feito a partir da 

regra geral, o que significa dizer que não foram avaliados casos específicos, tais como acertos 

financeiros de servidores exonerados, aposentadorias concedidas no decorrer do exercício, 

licenças ou faltas injustificadas.  

235. Desse modo, foram detectadas divergências que podem ser consideradas como falso 

positivo, ou seja, diferem do critério previamente estabelecido, apenas por envolverem situações 

que fogem à regra.  

Do Ciclo Administrativo 

236.  Com base nos papeis de trabalho padronizados para esse fim, obtiveram-se 

elementos que puderam nortear, não só em qual fase do processo licitatório ou da fiscalização 

contratual se indicavam os maiores riscos, como também qual deveria ser a extensão dos testes 
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substantivos a serem aplicados, os quais por sua vez, no caso concreto, contemplaram testes de 

reexecução, de recálculo e de confirmação voltados para a exata conferência do valor pago à 

contratada e para a definição dos quantitativos a serem contratados.  

237. A fim de se verificar a existência e a adequação da fiscalização administrativa dos 

contratos de serviço com alocação de mão de obra residente e os respectivos procedimentos 

licitatórios, pelo critério de maior materialidade e relevância, com base no valor empenhado, 

foram selecionados para exame os pagamentos mensais efetuados à contratada referente à 

execução contratual.  

238. O volume de recursos do universo auditável no período correspondeu ao montante 

de R$ 144.191.876,96 anuais.  

239. Com vistas a ampliar a avaliação do processo e identificar falhas ou impropriedades, 

os exames recaíram sobre contratos fiscalizados por unidades gestoras distintas e sobre meses 

diferentes, considerando a análise realizada dentro do período de janeiro a outubro de 2020.  

240. Em relação aos instrumentos utilizados, extraíram-se dados e informações acerca dos 

contratos vigentes, seus termos aditivos e apostilamentos registrados no Sistema Administra, e 

para a avaliação da conformidade da execução contratual e do procedimento licitatório 

utilizaram-se essencialmente o disposto, respectivamente, no Manual de Gestão e Fiscalização 

de Contratos do STJ/2019, na Lei 8.666/1993, na jurisprudência do TCU e do CNJ e nos demais 

normativos que regem o tema.  

241. Para os exames em questão, adotaram-se, especialmente, as técnicas de análise 

documental, conferência de cálculos e correlação das informações obtidas.  

242. Em relação à execução contratual, a partir das informações levantadas e dos critérios 

estabelecidos, elaborou-se checklist contemplando as principais atribuições dos fiscais e gestores 

de contrato, referenciadas no Item 4.2 do referido manual, bem como os testes substantivos 

descritos no Documento P.330.2B - Respostas a Risco – Específicas, Foram avaliadas 29 

questões de verificação, agrupadas em 5 categorias: fiscalização e gestão contratual; salários, 

benefícios e frequência dos prestadores; Recolhimento do FGTS e INSS; regularidade do 

documento de cobrança; regularidade fiscal da contratada; e pagamento da fatura.  

243.  O checklist foi utilizado como base para a confirmação da execução da fiscalização 

administrativa, para a análise da existência e da regularidade da documentação comprobatória, 

bem como para a conferência dos cálculos dos faturamentos dos pagamentos relativos aos meses 

de janeiro a outubro de 2020 dos contratos avaliados, contidos nos respectivos processos de 

pagamento autuados no Sistema SEI.  

244. Foram consultados ainda o portal de transparência do STJ e o Sistema Administra, 

para a conferência dos dados dos prestadores terceirizados.  

245. Em relação à avaliação do procedimento licitatório, os testes aplicados buscaram 

verificar, respectivamente, se a metodologia juntada aos autos demonstrava de forma consistente 

como se chegou à definição dos quantitativos de bens a serem adquiridos e serviços contratados, 

se a memória de cálculos demonstrava como se obteve os subtotais e totais dos quantitativos 

definidos e se foi juntada aos autos a documentação suporte para se fundamentar como se chegou 

aos quantitativos.  

246. No que tange às aquisições de TI foram analisados os controles relacionados ao 

processo de negócio de análise de risco utilizado nos contratos de TI relacionados na amostra 
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definida pela equipe de auditoria, com vistas a verificar se a metodologia de riscos contempla as 

fases de planejamento, execução e gestão contratual, bem como se os controles são suficientes e 

estão em conformidade com os normativos pertinentes. Ademais foi avaliada a metodologia de 

conformidade dos produtos e serviços nos momentos do recebimento definitivo e provisório 

respectivamente.   
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APÊNDICE B - DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS E FONTES DE 

CONSULTA DA AUDITORIA 

247. Para embasamento desta Auditoria de Prestação de Contas, foram utilizadas os 

seguintes critérios e fontes de consulta:  

 BITTENCOURT, Fernando Moutinho Ramalho. Indicadores de desempenho como instrumentos de auditoria 

e gestão, a partir da experiência do TCU. Revista do TCU, Brasília, n. 102, p. 49-59, out. 2004. Disponível em: 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/609. Acesso em 10 fev. 2021. 

 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Nota Técnica SPO/CJF n. 001/2019 - Registro de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor; 

 _______. Consultas CNJ: 0003408-38.2014.2.00.0000. Empresa atuante na Terceirização de Serviços. 

Resolução CNJ n. 169/2013. Dúvidas; 0002816-91.2014.2.00.0000 – Empresa atuante da Terceirização de serviços. 

Resolução CNJ n. 169/2013. Dúvidas; 0004964-41.2015.2.00.0000 – Empresa atuante na Terceirização de Serviços. 

Resolução CNJ n. 169/2013. Dúvidas; 0000232-17.2015.2.00.0000 - Resolução 169, do CNJ. Levantamento de 

valores. Conta Vinculada Bloqueada, Prova de realização da despesa; 0008354-48.2017.2.00.0000 – Resolução n. 

169/2013. Aplicação do Artigo 12. Resgate ou Movimentação de Recursos Depositados em Conta-Corrente 

Vinculada. Prerrogativa da contratada. Resposta fundamentada em Parecer Técnico da Secretaria de Controle Interno 

do CNJ; 0005479-71.2018.2.00.000 – Resolução CNJ n. 169/2013. Liberação da Rubrica Férias da Conta- Depósito 

Vinculada – bloqueada para Movimentação. Comprovação mediante recibo assinado ou comprovante de depósito 

bancário; 0005073-50.2018.2.00.0000 – Resolução CNJ n. 169/2013. Conta-Depósito-Vinculada- bloqueada para 

Depósito. Disponível em:<file:///D:/Users/acavalca/Downloads/documento_0003408-38.2014.2.00.0000_.HTML. 

Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019.  Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 

forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Instrução Normativa MPDG/SEGES n. 5, de 26 de maio de 2017. Dispõe sobre as regras e diretrizes 

do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em:<https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-

informacao/legislacao/instrucoes-normativas/midias/INn05de26demaiode2017Hiperlink.pdf. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Lei n. 4.320 de 17 de março de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

 _______. Lei n. 13.978, de 17 de janeiro de 2020. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 

financeiro de 2020. 

 _______. Lei n. 14.144, de 22 de abril de 2021. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 

financeiro de 2021. 

 _______. Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979 - Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional._______. Resolução CNJ nº 169, de 10 de novembro de 2013. Dispõe sobre a retenção de provisões de 

encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços, com mão 

de obra residente nas dependências de unidades jurisdicionadas ao Conselho Nacional de Justiça. Disponível 

em:<https://www.cnj.jus.br/resolucao-cnj-n-169-de-10-de-novembro-de-

2013/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20reten%C3%A7%C3%A3o%20de,ao%20Conselho%20Nacional%

20de%20Justi%C3%A7a.   Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Resolução STJ/GP n. 14 de 20 de novembro de 2018. Regulamenta a gestão compartilhada dos 

serviços terceirizados nos gabinetes de ministros e na Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/127081. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual do SIAFI - Macrofunções SIAFI citadas ao longo do 

relatório e disponíveis em: 

https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=categories&id=721&Itemid=700. 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/609
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/midias/INn05de26demaiode2017Hiperlink.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/midias/INn05de26demaiode2017Hiperlink.pdf
https://www.cnj.jus.br/resolucao-cnj-n-169-de-10-de-novembro-de-2013/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20reten%C3%A7%C3%A3o%20de,ao%20Conselho%20Nacional%20de%20Justi%C3%A7a
https://www.cnj.jus.br/resolucao-cnj-n-169-de-10-de-novembro-de-2013/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20reten%C3%A7%C3%A3o%20de,ao%20Conselho%20Nacional%20de%20Justi%C3%A7a
https://www.cnj.jus.br/resolucao-cnj-n-169-de-10-de-novembro-de-2013/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20reten%C3%A7%C3%A3o%20de,ao%20Conselho%20Nacional%20de%20Justi%C3%A7a
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/127081
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 _______. Superior Tribunal de Justiça. IN STJ/GDG n. 16 de 9 de dezembro de 2020. Disciplina a gestão 

dos recursos materiais e patrimoniais no STJ.  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. IN STJ/GDG n. 7 de 20 de julho 2017. Disciplina a elaboração e a 

execução da proposta orçamentária do STJ; 

 _______. Superior Tribunal de Justiça. IN STJ/GP n. 19 de 22 de outubro de 2020. Aprova o Manual de 

Organização do Superior Tribunal de Justiça; 

 _______. Superior Tribunal de Justiça. IN STJ/GP n. 20 de 22 de novembro de 2019. Define normas gerais 

sobre depreciação e avaliação dos bens tangíveis e amortização dos bens intangíveis no Superior Tribunal de Justiça;  

 _______. Conselho Nacional de Justiça. Portaria CNJ nº 114 de 06/09/2016, que estabelece as diretrizes do 

processo participativo na formulação das metas nacionais do Poder Judiciário, nos termos da Resolução n. 221, de 10 

de maio de 2016.  

 _______. Conselho Nacional de Justiça. Portaria CNJ nº 59 de 2019, que regulamenta o funcionamento e 

estabelece procedimentos sobre a Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário.  

 _______. Conselho Nacional de Justiça. Resolução CNJ n. 221/2016, que institui princípios de gestão 

participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do 

Conselho Nacional de Justiça.  

 _______. Conselho Nacional de Justiça. Resolução CNJ n. 70, de 18 de março de 2009, que dispõe sobre o 

Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.  

 _______. Conselho Nacional de Justiça. Resolução CNJ nº 76 de 12 de maio de 2009, que dispõe sobre os 

princípios do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, estabelece seus indicadores, fixa prazos, determina 

penalidades e dá outras providências.  

 _______. Conselho Nacional de Justiça. Resolução CNJ 198 de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre o 

Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.  

 _______. Decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986. Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do 

Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Instrução Normativa STJ/GDG n. 13 de 12 de novembro de 2020 - Aprova o roteiro de tramitação 

e a lista de verificação para repactuação, reajuste e revisão dos contratos administrativos do STJ. Disponível em:< 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/148354. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 12 de novembro de 2020. Dispõe sobre a retenção de 

provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar 

serviços com previsão de dedicação exclusiva de mão de obra nas dependências do Superior Tribunal de Justiça. 

Disponível em:<https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/148352.  Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Instrução Normativa STJ/GDG n. 15 de 12 de novembro de 2020.  Dispõe sobre a política de 

sustentabilidade no Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:< https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/148317. 

Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Instrução Normativa STJ/GDG n. 2 de 14 de janeiro de 2021. Dispõe sobre o plano anual de 

contratações e aquisições no Superior Tribunal de Justiça e define os prazos para a execução das demandas nele 

contidas.. Disponível em:< https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/149697. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Instrução Normativa STJ/GDG n. 2 de 21 de maio de 2018. Define os serviços prestados de forma 

contínua no Superior Tribunal de Justiça e dá outras providências. Disponível em:< 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/121492. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Instrução Normativa STJ/GDG n. 21 de 8 de novembro de 2019. Disciplina os procedimentos de 

reconhecimento e pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e 

prestação de serviços no Superior Tribunal de Justiça. Disponível 

em:<https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/137142.  Acesso 16 mar. 2021.  

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2029
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/148352
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/148317
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/149697
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/121492
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/137142
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 _______. Instrução Normativa STJ/GDG n. 23 de 21 de novembro de 2019 - Define os critérios para 

qualificação econômico-financeira a serem utilizados nas contratações no Superior Tribunal de Justiça. Disponível 

em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/137517. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Instrução Normativa STJ/GDG n. 24 de 26 de dezembro de 2019.  Disciplina as condições 

preliminares das contratações de bens e serviços no Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/138437. Acesso 16 mar. 2021  

 _______. Instrução Normativa STJ/GDG n. 5 de 25 de janeiro de 2019. Regulamenta os procedimentos para 

apuração e aplicação de penalidades a empresa participante de licitação e/ou contratada pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/128451. Acesso 16 mar. 2021  

 _______. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Guia referencial para medição de desempenho e 

manual para construção de indicadores. Brasília, dez. 2009. Disponível em: 

http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/guia_indicadores_jun2010.pdf  

 _______. Portaria STJ/GDG n. 932 e 20 de dezembro de 2019. Aprova o Planejamento das Contratações e 

Aquisições do Superior Tribunal de Justiça para o exercício de 2020. Disponível em:< 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/138446. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Portaria STJ/GDG n. de 11 de junho de 2019.  Aprova o Manual de Gestão e Fiscalização de 

Contratos do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

https://intranet.stj.jus.br/docs_internet/AF_manual_gestao_e_fiscalizacao_contratos_2019_v4.pdf. Acesso 16 mar. 

2021  

 _______. Regimento Interno do Superior Tribuna de Justiça, disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc;  

 _______. Resolução CNJ nº 182, de 17 de outubro de 2013 - Dispõe sobre diretrizes para as contratações de 

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/resolucao-cnj-n-182-de-17-de-

outubro-de-

2013/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20diretrizes%20para%20as,Nacional%20de%20Justi%C3%A7a%20(CNJ

). Acesso 18 mar.2021  

 _______. Resolução CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021 - Estabelece   a   Estratégia   Nacional   

deTecnologia   da   Informação   e Comunicação   do   Poder   Judiciário (ENTIC-JUD). Disponível em: 

https://atos.cnj.jus.br/files/original1428402021020160181018231ea.pdf. Acesso 18 mar.2021  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. Altera a Resolução STJ/GP n. 6/2015, que aprovou o Plano 

Estratégico do Superior Tribunal de Justiça para o período 2015 – 2020. Resolução STJ/GP n. 13 de 21 de maio de 

2020.  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. Portaria STJ nº. 649 de 12 de novembro de 2014, que criava comissão 

temporária para gerir as metas Nacionais do Poder do Judiciário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. Portaria STJ/GP n.115 de 18 de março de 2015, que alterava 

dispositivos da Portaria STJ n. 649/2014 que cria comissão temporária para gerir as metas Nacionais do Poder do 

Judiciário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. Relatório de Levantamento n. 2/2019: Levantamento de informações 

sobre os procedimentos adotados na elaboração do planejamento estratégico do Superior Tribunal de Justiça. Processo 

STJ 19.953/2018.  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. Guia de elaboração do Relatório de Gestão (2019).  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 18 de junho de 2015, que 

disciplina a designação de gestores de indicadores e de projetos ou programas estratégicos do Plano STJ 2020 e dá 

outras providências.  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. Instrução Normativa STJ/GDG n. 8 de 27 de março de 2019, que 

estabelece o alinhamento estratégico no Superior Tribunal de Justiça.  

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/137517
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/138437
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/128451
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/138446
https://intranet.stj.jus.br/docs_internet/AF_manual_gestao_e_fiscalizacao_contratos_2019_v4.pdf
https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc
https://www.cnj.jus.br/resolucao-cnj-n-182-de-17-de-outubro-de-2013/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20diretrizes%20para%20as,Nacional%20de%20Justi%C3%A7a%20(CNJ
https://www.cnj.jus.br/resolucao-cnj-n-182-de-17-de-outubro-de-2013/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20diretrizes%20para%20as,Nacional%20de%20Justi%C3%A7a%20(CNJ
https://www.cnj.jus.br/resolucao-cnj-n-182-de-17-de-outubro-de-2013/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20diretrizes%20para%20as,Nacional%20de%20Justi%C3%A7a%20(CNJ
https://www.cnj.jus.br/resolucao-cnj-n-182-de-17-de-outubro-de-2013/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20diretrizes%20para%20as,Nacional%20de%20Justi%C3%A7a%20(CNJ
https://atos.cnj.jus.br/files/original1428402021020160181018231ea.pdf
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 _______. Superior Tribunal de Justiça. Portaria STJ n. 502 de 31 de julho de 2014, que instituiu grupo de 

trabalho para realizar estudos que visem à elaboração do Planejamento Estratégico do STJ para o período 2015-2020.  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. Relatório de Auditoria n. 10/2020: Auditoria de conformidade para 

avaliar o componente ambiente de controle do sistema de controle interno do Superior Tribunal de Justiça. Processo 

STJ 11.912/2020.  

 _______. Tribunal de Contas da União, Acórdão n. 1.111/2020 - Plenário; 

 _______. Tribunal de Contas da União, Acórdão n. 1.322/2018 - Plenário; 

 _______. Tribunal de Contas da União, Acórdão n. 1.331/2019 - Plenário; 

 _______. Tribunal de Contas da União. Instrução Normativa TCU n. 84 de 22 de abril de 2020, que estabelece 

normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para 

fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga as 

Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º de setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente.  

 _______.  Portaria STJ/GDG n. 410 de 15 de julho de 2020.  Aprova o Manual de Preenchimento do Modelo 

de Planilhas de Custos e de Formação de Preços do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:< 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/144716. Acesso 16 mar. 2021.  

 _______. Superior Tribunal de Justiça. Relatório de Auditoria n. 14/2017: Auditoria de Conformidade com 

o objetivo de avaliar a elaboração e a implementação da estratégia organizacional e o funcionamento dos mecanismos 

de governança institucional. Processo STJ n. 11.228/2017.  

 _______. Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003. Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 

e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda 

Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm. Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Emenda Constitucional n. 47, de 5 de julho de 2005. Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição 

Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/emc/emc47.htm. Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019. Altera o sistema de previdência social 

e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm. Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Instrução Normativa STJ/GP n. 3, de 3 de maio de 2018. Regulamenta a concessão de pensões no 

Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/121018/IN_3_2018_GP.pdf. 

Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Lei n. 10.887, de 18 de junho de 2004. Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda 

Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, 

8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.887.htm. Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006. Dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder 

Judiciário da União; revoga as Leis n. 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho de 2002, 10.417, de 

5 de abril de 2002, e 10.944, de 16 de setembro de 2004; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11416.htm. Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Lei n. 13.317, de 20 de julho de 2016. Altera dispositivos da Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 

2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, e dá outras providências. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13317.htm. Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm. Acesso 29 mar. 2021;  

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/144716
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/121018/IN_3_2018_GP.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11416.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13317.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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 _______.Portaria Conjunta CNJ n. 1 de junho de 2018. Dispõe sobre os valores per capita do auxílio-

alimentação e da assistência pré-escolar nos órgãos do Poder Judiciário integrantes do Orçamento Geral da União. 

Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/146819/Poc_1_2018_CNJ.pdf. Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Portaria Conjunta STF n. 1, de 7 de março de 2007. Regulamenta os seguintes dispositivos da Lei 

n. 11.416/2016: Adicional de Qualificação, Gratificação de Atividade Externa, Gratificação de Atividade de Segurança 

e Desenvolvimento na Carreira. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8832/Poc_1_2007.pdf. 

Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Portaria Conjunta STF n. 2, de 5 de agosto de 2016. Regulamenta a aplicação do art. 5° da Lei n. 

13.317/2016, que altera dispositivos da Lei n. 11.416/2016, que trata das Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário 

da União, e dá outras providências. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/103682/POC_2_2016_STF.pdf. Acesso 29 mar. 2021;  

 _______.Portaria STJ n. 174, de 31 de março de 2014. Dispõe sobre a concessão da gratificação natalina aos 

servidores do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/73543/Prt%20_174_2014_PRE2.pdf. Acesso 29 mar. 2021;  
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APÊNDICE C – Comentários de Gestores e Análise da Equipe 

 

248. Considerando a extensão da análise da equipe de auditoria com relação aos achados 

e com objetivo concisão do presente relatório, a equipe entendeu ser necessária a emissão da 

Nota de Auditoria 2/2021, que detalha de forma minuciosa os achados deste Relatório, contendo 

exemplos de boas práticas relacionados à observação das rotinas contábeis para auxiliar a 

unidade auditada no entendimento de alguns achados, mais especificamente os que trataram das 

Demonstações Contábeis.  

249. Ante o exposto, ao se manifestarem em relação aos achados, os gestores mencionam 

NA 2/2021. 

 

2.1 - Distorções de valor 

 

Achado 2.1.1 R$ 86.473.998,00 - superavaliação do passivo referentes à obrigação com 

Requisições de Pequeno Valor reconhecidos no passivo do STJ e não no passivo e nas contas 

de controle da entidade devedora.  

 

Comentários dos gestores:  

 

250. A SECOC respondeu nos seguintes termos: 

[...] O registro contábil de R$ 86.473.998,00 referente à obrigação com Requisições de 

Pequeno Valor nas demonstrações contábeis do Superior Tribunal de Justiça foram 

realizadas em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional/STN, nos termos contidos na orientação a exibida a seguir: “Embora o Ofício 

Circular SEI nº 1/2017/CCONT /SUCON/STN-MF refira-se, expressamente, à 

apropriação de precatórios e RPV no exercício de 2018, confirmamos que as situações 

nele relacionadas podem ser utilizadas para apropriações semelhantes nos exercícios 

subsequentes. (grifos nossos) 

 

Análise da equipe de auditoria: 

 

251. Em que pese a informação da Setorial Contábil, de que em consulta à STN foi 

orientada a manter os procedimentos estabelecidos no Ofício Circular SEI nº 1/2017/CCONT 

/SUCON/STN-MF, a equipe de auditoria constatou que a distorção apresentada, não decorre da 

adoção das orientações presentes no mencionado Ofício Circular, mas na adoção de parâmetros 

incorretos para os campos de UG devedora. Dessa forma, as inconsistências encontradas 

decorrem de falha na operacionalização das orientações recebidas. 

252. Diante do exposto, a equipe de auditoria mantém o entendimento proferido no 

Relatório e ratifica a recomendação proposta disposta no item 8.1.  
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Achados 2.1.2 - R$ 7.800.789,25 - subavaliação de saldo do passivo referente a obrigação 

com férias a pagar; R$ 6.624.002,55 –superavaliação de saldo do ativo referente ao 

adiantamento de férias. 

2.2.2 - R$ 39.921.402,71 – classificação equivocada na VPD de vencimentos e salários 

(RPPS) ao invés da VPD de férias (RPPS); R$ 628.442,26 – classificação equivocada 

na VPD de gratificações (RGPS), ao invés da VPD de férias (RGPS); R$ 47.842.299,61 

– falta de classificação nas VPD de férias (RPPS); R$ 508.334,61 – falta de 

classificação nas VPD de férias (RGPS).  

2.2.3 - R$ 16.172.660,26 – classificação a maior na VPD 3.1 .1.1.1.06.00: “13º. Salário 

– RPPS”; R$ 497.987,82 – classificação a maior na VPD 3.1.1.2.1.06.00: “13º. Salário 

– RGPS”; R$ 14.420.348,16 – falta de classificação nas VPDs referentes aos 

aposentados e pensionistas.  

Comentários dos gestores:  

253. A SECOC respondeu nos seguintes termos: 

 

(...) Em relação às distorções relacionadas com as contas de variações 

patrimoniais. R$ 39.921.402,71, R$ 628.442.,26, R$ 47.842.299,61, R$ 

508.334,61 classificação equivocada ou ausente e R$ 16.172.660,26, R$ 

497.987,82 e R$ 14.420.348,16 – classificação a maior ou ausente, informamos 

não ser possível ajustar o SIAFI 2020 tendo em vista que esta Setorial Contábil 

tomou ciência destas informações apenas nesta data e não em dezembro de 2020, 

quando a matéria foi tratada com outros saldos que, inclusive, foram ajustados. 

Se consideramos válidas as informações prestadas pela auditoria, uma forma de 

ajuste seria creditar no presente exercício o montante de R$ R$ 7.800.789,25, na 

conta 237.110.0300 – ajustes de exercícios anteriores – lançando a débito, na 

mesma, o valor de R$ 2.250.299,92. Essa solicitação foi encaminhada em 

18.06.21 à STN via mensagem n. 2021/0336189”. 

Análise da equipe de auditoria: 

 

254. Com relação às impropriedades identificadas nas rotinas de apropriação de férias e 

gratificação natalina, a unidade auditada informou que validará o montante das distorções 

encontradas pela auditoria além de informar a formalização de consulta à STN para obtenção de 

orientações quanto à regularização das distorções encontradas. 

255. Registre-se que antes de serem procedidos os possíveis ajustes objeto da solicitação 

encaminhada à STN via mensagem n. 2021/0336189, a equipe de auditoria acrescenta a 

necessidade de a unidade auditada: 

 apurar os devidos saldos, uma vez que a simulação realizada pela auditoria para 

apropriação de férias não contemplou os valores relativos às despesas de férias 

de subsídios (abono de 1/3 de férias e subsídio do período de férias); 

 apurar os saldos iniciais das contas de adiantamentos e de passivos apropriados 

por competência, conforme disposto de forma detalhada no texto da NA 2/2021;  

 em relação aos saldos iniciais (que deveriam ter transitado do exercício anterior), 

observar o que é estabelecido no item 7 (das disposições transitórias) da 
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Macrofunção 021142, a saber: “para realizar tal apuração, os órgãos e entidades 

deverão buscar informações dos respectivos setores de recursos humanos, que 

possuem os dados cadastrais detalhados dos seus servidores e empregados” o 

que não foi feito durante a auditoria”. 

 

256. Cumpre esclarecer que o ajuste dos saldos das contas de férias e gratificação natalina 

depende também da adoção da rotina contábil de apropriação dos eventos que sensibilizam essas 

contas, caso contrário, as contas permanecerão com saldos distorcidos. 

257. Diante do exposto, a equipe de auditoria mantém o entendimento proferido no 

Relatório e ratifica a recomendação proposta no item 8.1.  

 

2.2 – Distorções de Classificação, apresentação ou divulgação 

 

2.2.1 – Notas explicativas não atendem a todos os requisitos de divulgação determinados na 

Estrutura de Relatório Financeiro  
 

Comentários dos gestores:  

 

258. A SECOC respondeu nos seguintes termos: 

[...] Não obstante tais considerações, diante do propósito de se viabilizar o registro 

de Notas Explicativas contendo a totalidade das informações consideradas 

necessárias para viabilizar o pleno atendimento dos registros relativos às contas 

institucionais, sugere-se que sejam indicadas as oportunidades de melhorias 

acerca desses registros, a fim de viabilizar suas implementações por esta Unidade 

para o exercício de 2021. 

 

Análise da equipe de auditoria 

 

259. Considerando os pontos apresentados pela unidade auditada, bem como a sugestão 

de indicação de oportunidades de melhorias, a equipe de auditoria tratará o assunto em 

documento próprio. Registre-se a manutenção do entendimento proferido no Relatório e a 

ratificação da recomendação proposta no item 8.1. 

 

Achados 2.2.4 R$ 3.691.766,44 – despesa de 2018/2019 reconhecida no exercício de 2020 

(contribuição patronal de precatórios expedidos entre 02/07/2018 e 01/07/2019 e 

incluída na LOA de 2020).  

5.4.1 R$ 18.266.000,08 referentes à obrigação com contribuição patronal 

incidente sobre precatórios não reconhecidos no passivo da entidade devedora e 

nas contas de controle do STJ. 

Comentários dos gestores:  

 

260. A SECOC respondeu nos seguintes termos: 

 



  

 

 

  

66 

 

Secretaria de Auditoria Interna 

Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações 

Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e de Gestão 

Coordenadoria de Auditoria de Pessoal 

Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação 

Verifica-se que há uma variação entre o achado inicialmente contido na auditoria 

e aquele ora apresentado na Nota nº 02/2021” (...). 

(...) A contabilização de R$ 3.691.766,44 relacionada ao patronal de precatórios 

e RPV seguiu os mesmos parâmetros realizados nos exercícios anteriores para a 

mesma despesa, uma vez que inexistiam orientações específicas voltadas para tal 

situação. De toda sorte, será realizada interlocução com a Secretaria do Tesouro 

Nacional, a fim de se identificar quais as orientações que serão emanadas por 

aquele Órgão Central, a fim de viabilizar a realização dos eventuais ajustes que 

se fizerem necessários. 

 

Análise da equipe de auditoria: 

 

261. Os valores constantes tanto do Relatório Preliminar (A1), quanto do achado 2.2.4 

deste Relatório, detalhado da Nota de Auditoria nº 02/2021, não sofreram alteração.  

262. Deve-se esclarecer que a função do Relatório Preliminar é de alertar a Administração 

acerca das impropriedades identificadas até o momento da sua expedição, para que ela possa 

verificar suas rotinas e procedimentos, além de corrigir falhas e equívocos já identificados antes 

do encerramento do exercício. Assim, os valores descritos no Relatório Preliminar, não 

necessariamente são definitivos, uma vez que os testes de auditoria ainda estão em andamento 

e a execução do orçamento ainda está em curso. 

263. A setorial contábil informou que formalizou consulta à STN para viabilizar a 

realização dos eventuais ajustes. 

264. Diante do exposto, a equipe de auditoria mantém o entendimento proferido no 

Relatório e ratifica a recomendação proposta no item 8.1.  

 

 

2.3 Desvios de Conformidade 

2.3.1 Inconsistências nos relatórios de informações da folha de pagamento 

Comentário dos gestores 

265. A SGP respondeu da seguinte forma: 

Acerca desse tópico, registra-se que o Relatório de Provisões é inserido em todos os 

processos que versem de folhas de pagamento normais. Não é, cumpre relevar, 

documento gerado automaticamente pelo SARH, mas sim relatório elaborado pela 

equipe da CPAG e gerado por meio de consulta ao seu respectivo banco de dados, 

estando hospedada no Portal SGP. 

Por essa característica, é possível implementar a correção apontada (inclusão na base de 

cálculo das rubricas de subsídio) e as alterações sugeridas (nomenclatura do relatório, 

segregação de informações) pela equipe de auditoria já a partir do próximo processo de 

folha de pagamento, para o que segue anexa mera sugestão de novo leiaute. 
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Análise da equipe de auditoria 

266. Considerando as informações trazidas pela unidade auditada, a equipe de auditoria 

entende que as alterações propostas atendem às recomendações contidas na proposta de 

encaminhamento. Vale ressaltar a necessidade de verificar, junto à unidade de execução e à 

setorial contábil, se a adequação sugerida pela SGP atende às suas necessidades. 

 

2.3.2 Não observância dos procedimentos de rotinas contábeis 

Comentário dos Gestores 

267. Ao longo das considerações encaminhadas pela setorial contábil e das propostas de 

saneamento, infere-se que a unidade auditada promoverá as medidas necessárias para a 

observância das rotinas contábeis.  

Análise da equipe de auditoria 

268. Em atenção ao documento encaminhado pela unidade auditada, a equipe de auditoria 

acompanhará as providências que serão adotadas pela unidade na próxima auditoria de contas.  

 

5. Deficiências Significativas de Controle Interno 

5.2.1 Fragilidade na análise e gerenciamento de riscos das soluções de TIC 

Comentário dos Gestores 

269. A STI respondeu da seguinte forma: 

Recomendação: Estabelecer diretrizes para o gerenciamento de riscos das 

aquisições de TIC 

Por meio de resposta à solicitação de auditoria que colheu as manifestações a 

respeito dos achados preliminares, a Secretaria de Tecnologia da Informação – 

STI informou que a resposta se encontra no Processo SEI n. 03661/2021. No 

mesmo expediente está contido o Relatório SCONT n. 2490156 com as 

providências tomadas para atendimento da recomendação, tomando-se por base 

IN STJ 24/2019, Resolução CNJ 182/2013, IN SEGES/MP 01/2019, Lei 

8.666/1993, Lei 10.520/2002, Decreto 10.024/2019, Manual de Gestão e 

Fiscalização de Contratos do STJ, Manual de Orientação de Pesquisa de Preços e 

IN STJ 04/2020. (...) 

Análise da equipe de auditoria 

270. A manifestação do gestor permite à equipe de auditoria concluir que a Seção de 

Gestão de Contratações de TIC - SCONT, integrante da Secretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicações - STI, tem envidado esforços na elaboração das diretrizes de gerenciamento de 

riscos das aquisições de TIC.  



  

 

 

  

68 

 

Secretaria de Auditoria Interna 

Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações 

Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e de Gestão 

Coordenadoria de Auditoria de Pessoal 

Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação 

271. Ainda assim, faz-se necessário que a Coordenadoria de Apoio à Governança e Gestão 

de TI – CGOT apoie a implementação das diretrizes haja vista que as diretrizes de riscos sobre 

aquisições de TI é essencial Governança de TIC e necessita passar pelos níveis táticos e 

estratégicos. 

272. A STI respondeu da seguinte forma: 

Recomendação: Elaborar e colocar em prática plano para a promoção da 

cultura de gestão riscos de TI 

Por meio de resposta à solicitação de auditoria que colheu as manifestações a 

respeito dos achados preliminares, a Secretaria de Tecnologia da Informação – 

STI informou a ação seguinte, por meio de correspondência eletrônica. 

Considerando as alterações Operacionais que estão sendo efetivadas pela Seção 

de Gestão de Contratações de TIC, a Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação está interagindo com o Escritório de Riscos do STJ para a 

promoção da cultura de gestão de riscos de TI, bem como a realizando estudos 

para a implementação de controles para a realização de monitoramento ativo de 

riscos, visando fomentar o grau de maturidade na gestão de riscos. 

Análise da equipe de auditoria 

273. A manifestação do gestor permite à equipe de auditoria concluir que a Seção de 

Gestão de Contratações de TIC - SCONT, integrante da Secretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicações - STI, tem envidado esforços na elaboração e disseminação dos procedimentos 

e artefatos relativos ao processo de gestão de riscos de TI, com vistas ao aprimoramento cultura 

de riscos de TIC no STJ.  

274. Assim, faz-se necessário que a Coordenadoria de Apoio à Governança e Gestão de 

TI – CGOT, junto com o Escritório de Riscos do apoiem a implementação das ações elencadas 

pela SCONT, para que o resultado da implementação seja cíclico, interativo nos diversos níveis 

de gestão (operacional, tática e estratégica) e forneça visão sistêmica para a alta administração 

auxiliando sobremaneira na tomada de decisão. 

5.2.2 Ausência de padronização para avaliação da conformidade do objeto da contratação 

275. A STI respondeu nos seguintes termos: 

Por meio de resposta à solicitação de auditoria que colheu as manifestações a 

respeito dos achados preliminares, a Secretaria Geral – SG informou que a 

resposta se encontra no Processo SEI n. 03661/2021. No mesmo expediente está 

contido o Relatório SCONT n. 2490156, tomando-se por base IN STJ 24/2019, 

Resolução CNJ 182/2013, IN SEGES/MP 01/2019, Lei 8.666/1993, Lei 

10.520/2002, Decreto 10.024/2019, Manual de Gestão e Fiscalização de 

Contratos do STJ, Manual de Orientação de Pesquisa de Preços, IN STJ 

04/2020.Comentário dos Gestores. (...) 
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Análise da equipe de auditoria 

276. A manifestação do gestor permite à equipe de auditoria concluir que a Seção de 

Gestão de Contratações de TIC - SCONT, integrante da Secretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicações - STI, tem envidado esforços na elaboração do processo, bem como dos devidos 

controles que assegurem a definição e utilização de métodos objetivos para avaliar a 

conformidade dos produtos e serviços de TI entregues, tanto para o aceite provisório quanto para 

o definitivo para produtos e serviços.  

277. Sendo assim, além de demonstrados os cenários levantados pela SCONT quanto a 

melhorias a serem implementadas, também foram indicados modelos de Ordem de Serviços que 

quando implementados poderão representar um maior controle para recebimento de produtos e 

de serviços, de forma a dar maior segurança quanto à gestão dos contratos de TI no STJ, bem 

como proposições de melhorais nos artefatos da gestão contratual. 

 

5.4.2 - R$ 152.850.682,35 – classificação equivocada em conta de Variação Patrimonial 

Diminutiva na Entidade Devedora (311110900 - Sentenças Judicial – Pessoal Ativo RPPS) 

Comentário dos Gestores 

278. A Secretaria de Orçamento e Finanças informou que: 

Tomo ciência do Relatório de Auditoria de Contas 2020 e informo que já estamos 

em contato com as áreas envolvidas para aprimoramento do processo de trabalho 

e verificação das recomendações abaixo. 

Análise da equipe de auditoria 

279. Considerando a informação encaminhada, a equipe de auditoria acompanhará as 

providências proferidas pela área auditada na próxima auditoria de contas.  

 

5.5.1 Lançamento a maior referente aos Precatórios  

Comentário dos Gestores 

280. Não houve comentário dos gestores para a presente falha de controle. 

Análise da equipe de auditoria 

281. A equipe de auditoria mantém o entendimento proferido no Relatório e ratifica a 

recomendação proposta no item 8.1.   
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APÊNDICE D - Documentos e Processos Administrativos Diversos 

Tabela 14 - Documentos e processos administrativos analisados  

Documentos e Processos Administrativos 

Diversos 
Assunto 

Processo STJ SEI n. 18.822/2020 Auditoria de contas do STJ - 2020 

Processo STJ SEI n. 4.751/2019 Implantação da Metodologia de Custos do Tribunal 

Processo STJ SEI n. 18.407/2018 Relatório de auditoria n. 1/2019 (depreciação) 

Processo STJ SEI n. 7.028/2019 Acórdão TCU 1.111/2020 – Plenário (Denuncia Pró Ser 

Processo STJ SEI n. 17.761/2016 Acompanhamento das Metas Nacionais 

Processo STJ SEI n. 12.957/2015 Plano Estratégico do STJ 

Processo STJ SEI n. 00502/2020 Folha de Pagamento - Janeiro 2020 

Processo STJ SEI n. 03598/2020 Folha de Pagamento - Fevereiro 20 

Processo STJ SEI n. 06194/2020 Folha de Pagamento - Março 20 

Processo STJ SEI n. 07825/2020 Folha de Pagamento - Abril 20 

Processo STJ SEI n. 10831/2020 Folha de Pagamento - Maio 20 

Processo STJ SEI n. 13837/2020 Folha de Pagamento - junho 20 

Processo STJ SEI n. 15275/2020 Folha de Pagamento - Julho 20 

Processo STJ SEI n. 18497/2020 Folha de Pagamento - Agosto 20 

Processo STJ SEI n. 21422/2020 Folha de Pagamento - Setembro 20 

Processo STJ SEI n. 24156/2020 Folha de Pagamento - Outubro 20 

Processo STJ SEI n. 28727/2020 Folha de Pagamento - Novembro grat. natalina 20 

Processo STJ SEI n. 27473/2020 Folha de Pagamento - Novembro 20 

Processo STJ SEI n. 31143/2020 Folha de Pagamento - Dezembro 20 

Processo STJ SEI n. 31.683/2020 Aprimoramento do Sistema de Custos 

Despacho STJ SEI SEBEM n. 2314585 Registro da provisão relativa à remuneração de férias a partir de jan/2021 

Documento STJ SEI CPAG n. 2295727 Relatório de provisões - Janeiro/2021 

Documento STJ SEI n. 2253001 Relatório de provisões - Dezembro/2020 

Documento STJ SEI SECOC n. 2263506 
Orientação SECOC para baixa nas contas de adiantamentos de férias, de gratificação natalina e de 

salários e ordenados a utilização da conta 23711.03.00 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Documento STJ SEI SECON n. 2383640 “Documento de Análise do Relatório de Gestão”, 

Documento STJ SEI n. 2086177 Planilha LOA 2021 (2 de julho 2019 a 1 de julho de 2020) 

Documento STJ SEI n. 2284418 Planilha PRC 2 de julho e 31 de dezembro de 2020 

Documento STJ SEI n. 1822852  
SECOC apresenta a mensagem SIAFI 2019/1223911, emitida em 28/11/2019, na qual questiona à 

Coordenação Geral de Contabilidade (CCONT) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

Documento STJ SEI n. 5773970 Ofício Circular SEI n. 2.073/2019/ME 

Sem correspondência no SEI 

(encaminhado por e-mail na sexta-feira, 

19 de fevereiro de 2021 13:50 pela SOF).   
Ofício Circular SEI n. 4.609/2020/ME 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 
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SQL  Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada  
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