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RELATÓRIO DA AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

TIPO DE ANÁLISE

: TOMADA DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO

: 2018

UNIDADE AUDITADA : 0452- FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO —
FUNDESP/PJ

1— INTRODUÇÃO
Em atendimento à determinação contida no artigo 5Q, inciso XXXI, da Resolução
rt2 01/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, este órgão de controle interno
apresenta certificado de auditoria e relatório sobre as contas anuais apresentadas pelos
gestores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referentes ao período de 19 de
janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, relativo à unidade orçamentária 452 FUNDESP/PJ.
A auditoria anual nas contas apresentadas é da competência da Controladoria
Interna, sendo este relatório o documento que subsidia a emissão do Certificado de
Auditoria e do Parecer do dirigente do órgão de controle, peças que compõem o
procedimento de Prestação de Anual de Contas ao Tribunal Contas do Estado de
Goiás.
As análises e conclusões do presente relatório foram emitidas a partir do exame
de processos, da realização de auditorias, fiscalizações e ações pontuais de controle,
no exercício de 2018, além dos documentos e peças da Tomada de Contas Anual
encaminhada à Controladoria Interna do Poder Judiciário pelas unidades gestoras.

II— ITENS ANALISADOS
Para melhor estruturação do relatório, e visando atender a cada uma das alíneas
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insculpidas no artigo 5, inciso XXXI, da Resolução Normativa n. 001/2003 da Corte de
Contas Estadual, a análise e avaliação a cargo da Controladoria Interna será
apresentada seguindo a ordem estabelecida no referido dispositivo, a saber:

1. Artigo 5°, inciso XXXI, alínea "a" - Auditorias planejadas e realizadas pelo controle
interno da própria entidade, com justificativas, se for o caso, quanto ao não
cumprimento das metas previstas:

Para o exercício de 2018 foram planejadas 07 (sete) auditorias que abordaram as
seguintes áreas e objetivos:

objetivo
Auditoria baseada
em riscos para
análise dos
controles internos
destinados a gerir
os bens móveis do
Tribunal de Justiça

escopo

Verificar, a partir dos riscos identificados, os
controles internos responsáveis por assegurar a
regularidade das rotinas adotadas para
recebimento, estoque, distribuição,
movimentação, desfazimento e escrituração
contábil dos bens móveis do TJGO

Identificar os principais riscos associados à atividade de
gestão do patrimônio e, a partir destes, auditar os que
representam maior impacto nas atividades do 17C,0

objetivo

Auditoria da
gestão dos
resíduos e bens
inserviveis

Verificar as ações adotadas para atendimento
da meta 02 do Plano Estratégico e seus
desdobramentos para a administração

2
escopo

Avaliação da gestão dos critérios estabelecidos para
gerir os resíduos e bens insenríveis
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Auditoria na
prestação de
contas de diárias
concedidas a
magistrados e

Verificar a conformidade das prestações de
contas de diárias concedidas a magistrados,

servidores

do TjGO

servidores quando do deslocamento a serviço

Análise de todas as prestações de contas de diárias

processo auditado

escopo

escopo

encaminhadas à Controladoria Interna, com emissão de
parecer a respeito das contas prestadas

iffirmstiv°
Auditoria para
verificação da
conformidade da
prestação de
contas à sociedade

a1

Verificar se o TJGO observa a Lei de Acesso à
Informação, permitindo constatar se é dada a
necessária transparência para os atos de gestão

dos atos de gestão
do TICO

Levantamento e avaliação quanto à aplicação
da Lei de Acesso à Informação

Auditoria de
avaliação da
maturidade da
gestão de riscos em

Avaliar a maturidade da gestão de riscos em

setores estratégicos
no Tribunal de

setores estratégicos do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás

Justiça do Estado de
Goiás

Determinar o nível de maturidade da gestão de riscos da
administração do TJGO e a partir desta avaliar a eficácia
dos controles internos adotados.
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objetivo
Auditoria
Coordenada do
Conselho Nacional
de Justiça - Exame
de auditoria de
tecnologia da
informação

Análise de controles e conformidade com
padrões e modelos internacionalmente aceitos
como C0131T, CM1v1I, 150 17799, 150 27001 e
com o Modelo de Requisitos Informalizados de
Gestão de Processos e Documentos do
Judiciário Brasileiro
.»•,"

escopo

Avaliação de conteúdos estabelecidos para govemança,
riscos e controle do TI e TID e na verificação dos
sistemas desenvolvidos

Auditoria para
verificação da
conformidade das
concessões,
manutenções e
extinções dos
auxílios
regulamentares do
ambito do 17G0

escopo

Verificar a conformidade legal das concessões
de auxílios, bem como a eficácia dos controles
administrativos voltados a gerir o processo de
trabalho da unidade coo cedente

Avaliação por amostragem de dados obtidos nos processos
administrativos inerentes aos requerimentos de auxilias
diversos, visando a verificação da conformidade nas
concessões ou indeferimentos.

As auditorias constam do Plano Anual de Auditoria 2018, aprovado pela
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo n 201712000070700 Proad), e foram executadas cumprindo os objetivos traçados à luz das disposições da
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Resolução n. 171/2013 do Conselho Nacional de Justiça, Decreto Judiciário 2.050/2014 e
dos demais normativos que regem a matéria.
Entretanto, com relação à auditoria baseada em riscos dos controles internos
destinados a gerir em bens móveis, a equipe designada, optou, atendendo a critérios
técnicos, pela reali7ação de levantamento para identificar os riscos e controles
existentes na Divisão de patrimônio do TJGO, visando selecionar os principais riscos
para que os controles correspondentes fossem analisados em sede de auditoria.
Ao final da etapa de levantamento a equipe designada definiu que a
disponibilidade de espaço físico para organização dos bens em estoque é a dificuldade
originária dos principais riscos, e sendo assim, a auditoria deve abranger a
conservação dos bens permanentes. Planeja-se para o exercício de 2019 a execução da
auditoria de avaliação de controles internos com base no relatório de levantamento
apresentado.
Teve início também no exercício de 2018 auditoria especial nos termos do art. 79
da Resolução CNJ n. 171/2013, não prevista no Plano Anual de Auditoria — 2018, mas
determinada pela Presidência deste Tribunal de Justiça, no dia 04/07/2018, por meio do
despacho nos autos n. 201712000068682 (evento 20), com o objetivo de verificar os
controles internos estabelecidos pelas áreas responsáveis pela guarda, distribuição,
manutenção e utilização dos equipamentos de informática alocados no Fórum Cível da
Comarca de Goiânia. Dada a sua complexidade, esta ação de controle encontra-se em
fase de execução

2. Artigo 5Q, inciso XXXI, alínea "b" - Falhas, irregularidades ou ilegalidades
constatadas, indicando as providências adotadas;
A constatação da existência de falhas, irregularidades ou ilegalidades no
exercício em referência se efetivou por meio da execução de auditorias, fiscalizações e
ações de controle, reali7adas no âmbito da competência institucional deste órgão de
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Wiê
controle.
Os trabalhos realizados seguiram as normas e técnicas aplicáveis à auditoria
governamental e à atuação dos órgãos de controle interno. Foram utilizadas as técnicas
de auditoria de análise documental, conferência de cálculos, exame dos registros,
inspeção física, observação de atividades e realização de entrevistas. Abordaram,
principalmente, as áreas de gestão de pessoas, licitações e contratos, gestão
patrimonial, gestão de tecnologia da informação, sistemas administrativos, execução
orçamentária e financeira e contabilidade.
Na maioria dos casos, as ações de controle se desenvolveram por amostragem
segundo critérios estabelecidos por normas, experiência obtidas em trabalhos
anteriores e principalmente por delimitação qualitativa ou temporal. Entretanto, a
auditoria continua em diárias considerou a integralidade da população, a fim de emitir
relatório sobre as principais inconsistências verificadas ao longo da atuação do órgão
de controle na análise das contas, bem como recomendações e sugestões.
Para cada ação de controle, cujos resultados compõem este relatório de
auditoria de contas, foram autuados processos eletrônicos próprios, contendo o escopo
e as evidências que suportam os achados e constatações, as manifestações das
unidades auditadas e as recomendações da equipe de auditoria, sendo tratados neste
relatório os aspectos considerados relevantes.
Desta feita, seguem abaixo transcritas as falhas e irregularidades identificadas
por meio das ações supramencionadas e as respectivas providências adotadas pela
Controladoria Interna:
2.1 — AUDITORIAS:
2.1.1 — Auditoria do Conselho Nacional de Justiça (Processo n. 201804000085528
PROAD)
Realizada nos meses de maio e junho do exercício em análise, a Auditoria
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Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, com objetivo de avaliar a Governança
e Gestão de Tecnologia da Informação, se difere das auditorias realizadas pela
Controladoria Interna, posto que nesta ação este órgão de controle atuou como
intermediador entre a Secretaria de Controle Interno do referido Conselho e a
Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça, unidade detentora das informações e
documentos relativos ao escopo da auditoria.
As respostas ao questionário elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça,
contendo 49 questões a respeito de Governança e Gestão de TIC, foram apresentadas
pela Diretoria de Informática do TJGO no processo eletrônico n. 201804000085528
Após análise e compilação pela equipe de auditoria, foram as informações
encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça por meio de sistema informatizado.
Enviadas as informações pleiteadas, e atendidas prontamente todas as
demandas requeridas da Controladoria Interna nesta ação de controle, a auditoria
aguarda a análise conclusiva pelo Conselho Nacional de Justiça.
2.1.2 - Auditoria da Gestão dos resíduos e bens inserviveis (Processo n.
201804000084979 PROAD): - Verificar as ações adotadas para atendimento do Objetivo
Estratégico 02 do Plano Estratégico - Internalizar os conceitos de Responsabilidade
Socioambiental, fomentando ações institucionais com vistas ao adequado exercício da cidadania,
e da Meta 2 - Implantar no mínimo 90 % das ações relativas à aquisições sustentáveis e
descartes de resíduos e bens inservíveis, e do e seus desdobramentos para a
Administração.
Achado 1: Número de comarcas com contrato/convênio com cooperativas de
catadores de materiais recicláveis inferior ao previsto. Estipulado no Plano de logística
Sustentável a formalização de contrato ou convênio com cooperativas de catadores de
materiais recicláveis no mínimo em 05 (cinco) Comarcas. Entretanto, verificou-se que a
ação se efetivou apenas nas Comarcas de Goiânia e Luziânia.
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Achado 2: Insuficiência no número de Comarcas em que foi implantado o
sistema de coleta seletiva. Apesar de prevista para implantação da coleta seletiva em
05 (cinco) Comarcas, constatou-se que o referido projeto foi implantado apenas na
Comarca de Hidrolândia.
Achado 3 - Ausência do Manual de Gerenciamento de resíduos sólidos,
documento para orientação e auxílio dos servidores e empregados terceirizados na
realização da coleta seletiva nas comarcas, em atenção ao disposto na Resolução CNJ
201/2015.
Achado 4: Treinamento parcial para coleta seletiva dos servidores e
terceirizados responsáveis pela limpeza.
Achado 5: Reduzido número de ações implementadas para ampliar o descarte
de resíduos sólidos destinados às cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Providência da Controladoria Interna:
Diante das constatações, a equipe de auditoria emitiu relatório conclusivo a fim
de recomendar à administração o desenvolvimento de ações junto às comarcas com o
objetivo de estimular a formalização de contratos ou parcerias com entidades, visando
ao recolhimento de equipamentos inservíveis, a continuidade das práticas e projetos
em andamento, de versões do Plano de Logística Sustentável de outros biênios, como o
Projeto "Coleta Seletiva".
Com relação ao Manual de Gerenciamento de resíduos sólidos, foi sugerida a
elaboração do documento dado a importância de orientar os servidores e funcionários
do TJGO a respeito do manejo de resíduos sólidos. Neste mesmo sentido, sugeriu-se a
capacitação dos servidores e terceirizados das comarcas onde foram instaladas lixeiras
de coleta seletiva, bem como naquelas em que foram formalizados os convênios com
cooperativas de catadores de materiais recicláveis. E por fim, sugeriu-se que os
8
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gestores dos contratos de serviço de limpeza sejam orientados a exigir das empresas
contratadas o comprovante de treinamento de seus funcionários a respeito da
separação de resíduos recicláveis.

2.1.3 — Auditoria para verificação da conformidade da prestação de contas à
sociedade dos atos de gestão do TJGO (Processo n. 201809000131147 PROAD):
A Resolução n. 215/2015 do Conselho Nacional de Justiça, e suas alterações,
dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do Poder Judiciário, no tocante à
transparência na divulgação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário. Para tanto,
no mencionado documento estão estipuladas diretrizes para transparência dos dados
públicos, divulgação de documentos e relatórios, classificação de sigilo das
informações requisitos para solicitar acesso às informações, dentre outros aspectos.
Referida auditoria cuidou de verificar a conformidade das informações
prestadas à sociedade e transparência pública em relação aos requisitos estipulados na
Resolução, por meio do exame das informações constantes do site do TJGO e da
aplicação de questionário a fim de identificar se o tribunal atende às diversas
exigências da Lei de Acesso à Informação (Lei ri2 12.527/2011).
Ao final dos trabalhos, a equipe de auditoria identificou os seguintes achados:
Achado 1: Ausência de norma própria que regulamente a classificação e a
desclassificação das informações aos diferentes graus de sigilo (desconformidade com
a Lei 12.527/2011, art. 18 c/c art. 35);
Achado 2: Ausência de publicação de relatórios em formatos diversos
(eletrônicos) preferencialmente abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto,
de modo a facilitar a análise das informações (desconformidade com a Resolução CNJ
n. 215/2015 art. 6, §4Q, inciso II);
Achado 3 - Ausência de ferramentas (símbolos de acessibilidade, uso de línguas
de sinais, comunicação aumentativa e alternativa) para garantir acessibilidade de
9
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conteúdo para as pessoas com deficiência (desconformidade com a Resolução CNJ n.
230/2016, art. 42, inciso I; Resolução CNJ n. 215/2015, art. 6°, §4Q, inciso VIII; e Lei
Federal n. 13.146/2015, art. 63);
Achado 4 - Ausência de solicitação de identificação do interessado nas
informações individuais sobre a remuneração e proventos percebidos por todos os
membros e servidores ativos, inativos, pensionistas e colaboradores do TJGO
(desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015, art. 62, § 29;
Achado 5 - Ausência de publicação da relação das aquisições realizadas pelo
TJGO, com identificação do bem ou serviço adquirido, preço unitário, quantidade
adquirida, procedimento de aquisição, fornecedor e valores totais das operações
(desconformidade com a Lei Estadual n. 17.928/2012, art. 20);
Achado 6 - Ausência de divulgação da relação de membros e servidores que se
encontram afastados para exercício de funções em outros órgãos da Administração
Pública (desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015, art. 6, inciso VII, alínea
"e") ;
Achado 7 - Ausência de divulgação da relação de membros e servidores que
participam de Conselhos e assemelhados, externamente à instituição
(desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015, art. 6, inciso VII, alínea "f");
Achado 8 - Divulgação inadequada da lista de veículos oficiais utilizados pelo
TJGO (desconformidade com a Resolução CNJ n. 83/2009 art. 5Q);
Achado 9 - Ausência de divulgação dos documentos que integram os processos
de aquisição, solicitação aquisição, estudos técnicos preliminares e estimativas de
preços (desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018 anexo II, itens 21.1, 21.2 e
21.3)
Achado 10 - Ausência da publicação no site da Pauta das Reuniões de
Comissões e resultados e atas (desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018,
10
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anexo II, item 52);
Achado 11 - Ausência de divulgação no site da base de dados com as
informações da atividade docente por magistrado, com indicação da instituição de
ensino, horário e disciplinas ministradas, e de sua participação em eventos com
indicação da data, tema, local e entidade promotora (desconformidade com os art. 3Q e
42-A, §1Q, c/c art. 52, da Resolução CNJ n. 34/2007, com a redação dada pela Resolução
CNJ n. 226/2016);
Achado 12 - Ausência de publicação da íntegra dos contratos e termos aditivos
firmados em decorrência da ratificação da dispensa ou inexigibilidade de licitação
(desconformidade com a Resolução CNJ 265/2018, anexo II, itens 22.3 e 22.4);
Achado 13 - Ausência de publicação da integra dos atos de reconhecimento e
ratificação da dispensa ou inexigibilidade de licitação, que não sejam considerados
sigilosos (desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018, anexo II, item 22.2);
Achado 14 - Ausência de disponibilização no sítio eletrônico do conteúdo das
sessões dos órgão colegiados em audio, no prazo de 05 dias, e em ata, no prazo de 02
dias contados da data da sua aprovação (desconformidade com a Resolução CNJ n.
215/2015, art. 22, § 22);
Achado 15 - Comprometimento da garantia de autenticidade e integridade das
informações (desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015, art. 62, § 42, inciso V);
Achado 16 - Deficiência no sistema de busca da ferramenta de pesquisa de
conteúdo (desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015 Art. 62, §42 inciso I);
Achado 17 -Ausência de utilização de intérprete de linguagem brasileira de
sinais, legenda, audiodescrição e comunicação em linguagem acessível em todas
manifestações públicas, entre elas propaganda, pronunciamentos oficiais, vídeos
educativos, eventos e reuniões (desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018,
anexo II, item 56);
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Achado 18 - Ausência de publicação da política de gestão de pessoas de TIC
(desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018, anexo II, item 67).

Providência adotada pela Controladoria Interna:
Diante das constatações de desconformidade com as disposições da Resolução
n. 215/2015 do Conselho Nacional de Justiça, a equipe da auditoria elaborou relatório
conclusivo com recomendações às diversas áreas do Tribunal de Justiça envolvidas
nos processos de trabalho atinentes à transparência e acesso à informação, direcionado
à Presidência do Tribunal de Justiça e acompanhado de Plano de Ação elaborado pelas
áreas auditadas a fim de sanar as desconformidades verificadas.
As recomendações da Controladoria Interna, de maneira geral, incidiram sobre
a necessidade de conferir fiel cumprimento às disposições da Resolução em comento,
a fim de proporcionar maior transparência dos atos do Tribunal de Justiça por meio do
implemento de rotinas para divulgação no sítio eletrônico da íntegra dos documentos,
valores, atos, relatórios que não sejam considerados sigilosos, e ainda, recomendou-se
a definição de norma de classificação e desclassificação das informações em diferentes
graus de sigilo que atendam os requisitos e prazos exigidos pela legislação, sempre
primando por assegurar a autenticidade e integridade das informações.
Orientou-se, ainda, o emprego de ferramentas de acessibilidade que atendam ao
padrão do modelo de acessibilidade em governo eletrônico para inclusão de usuários
deficientes físicos.
2.1.4 — Auditoria contínua nas prestações de contas de diárias dos servidores e
magistrados do Tribunal de Justiça (Processo n. 201810000136181):
Após a publicação da Resolução n. 68/2016 da Corte Especial do TJGO, que
dispõe sobre a solicitação, a requisição, a concessão, o pagamento e a prestação de
contas das diárias e ajuda de custo por deslocamentos em veículo próprio de
12
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magistrados e servidores, a Controlado/ia Interna foi incumbida de analisar a
totalidade das prestações de contas segundo os critérios estabelecidos pela norma
citada e manifestar-se quanto à regularidade das contas.
A execução da auditoria estendeu-se durante todo o ano de 2018 e considerou
todas as prestações de contas de diárias encaminhadas à unidade de controle através
do sistema GP Password, permitindo a identificação de desconformidades de gestão
das prestações de contas de diárias concedidas a magistrados e servidores no âmbito
do Poder Judiciário do Estado de Goiás.
No dia 18 de dezembro de 2018, a Resolução n. 68/2016 foi alterada pela
Resolução n. 95/2018 a fim de modificar o artigo 24 e o § 1Q do artigo 25, que tratavam
da atuação da Controladoria Interna no processo de análise de conformidade das
prestações de contas de diárias. Na nova sistemática implementada pela Resolução
CNJ n. 95/2018, cabe ao setor responsável (Setores de Diárias da Diretoria-Geral e
Presidência) a verificação da conformidade e da existência de possíveis inconsistências
durante a análise dos pedidos de diárias.
Deste modo, o relatório conclusivo da auditoria contínua apresentado à
Presidência se propôs a elencar as desconformidades mais recorrentes nas prestações
de contas, identificados pelos analistas que compõem a equipe de análise de
prestações de contas da Controladoria Interna. Estas constatações representam os
pontos fracos ainda persistentes nos processos de trabalho que demandam ações
pontuais conetivas e preventivas da Presidência do TJGO e da Diretoria-Geral.
De maneira geral, as constatações indicam a ausência na prestação de contas de
toda a documentação estipulada na Resolução TJGO 68/2016, como comprovante da
atividade desempenhada, comprovação de pernoite por meio da apresentação de nota
fiscal de estabelecimento hoteleiro, apresentação de cartão de embarque para
deslocamento por via aérea ou terrestre, dentre outros documentos. Contatou-se ainda
a existência de autorizações para deslocamentos intempestivas ou inconsistentes.
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Diante das constatações, e a fim de contribuir para melhoria dos processos de
trabalho, foram sugeridas no relatório conclusivo modificações de dispositivos e
pontos controversos da Resolução TJGO n. 68/2016 que geraram desuniformidade de
entendimento na aplicação da norma, e ainda, modificação no sistema de diárias e
ajuda de custo naquilo que foi identificado como empecilho ou obsolência durante o
período em que a unidade de controle interno atuou na análise das prestações de
contas.

2.1.5 - Auditoria para verificação da conformidade na concessão, manutenção,
suspensão e extinção dos auxílios financeiros concedidos a servidores e magistrados
no âmbito do TJGO (Processo n. 201803000084714).
Ação de controle deflagrada para identificar possíveis falhas na gestão dos
benefícios financeiros destinados a servidores e magistrados, de natureza
indenizatória, denominado "auxfiios", custeados à conta dos recursos orçamentários
do FUNDESP-PJ e sujeitos aos limites aprovados nas rubricas específicas para cada
exercício.
Achado 1: Ajuda de custo paga a ambos os cônjuges ou companheiros
residentes na mesma localidade, em desacordo com o disposto no art. 12, § 42, da Lei
Estadual n. 17.962/2013.
Providência da Controladoria Interna: Recomendado no relatório conclusivo
que sejam efetivamente identificados os casos de recebimento irregular do beneficio e
tomadas as providências para que cessem os repasses e seja ressarcido o erário no que
concerne aos pagamentos indevidos.
Achado 2: Ausência de informações no Portal da Transparência relativamente à
despesa empenhada para pagamento do Auxílio Livro.
Providência da Controladoria Interna: Recomendado pela equipe de auditoria
14
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a atualização dos relatórios publicados no Portal da Transparência visando à
adequação do conteúdo à normatização que o rege, com detalhamento individual de
cada uma das verbas.
Achado 3: Inconsistência dos dados apresentados pelo relatório emitido no
sistema GP Password quanto aos servidores ativos e inativos falecidos no ano de 2017,
em relação aos procedimentos de anYílio-funeral autuados no PROAD, assim como em
relação ao relatório customizado II com a situação especial "Falecimento" - código 17.
Providência da Controladoria Interna: Diante da constatação da fragilidade na
obtenção e repasse de informações, recomendou-se a adoção de padronização dos
procedimentos relacionados à emissão de informações via sistema GP Password,
visando à fidedignidade dos dados extraídos.
Achado 4: Nos procedimentos relativos ao auxilio-funeral, autuados no
PROAD, constam atos processuais assinados digitalmente por estagiário, sem a
supervisão de um servidor do quadro.
Providência da Controladoria Interna: Recomendado no relatório conclusivo
que a Diretoria-Geral oriente todas as unidades que lhe são subordinadas acerca da
aplicação da Lei Estadual nQ 17.039/2010 que prevê em seu art. 4Q § r que os
documentos digitalizados devem ser inseridos no processo eletrônico por "servidor
autorizado", conjugado com o disposto no Decreto Judiciário n. 1.537/2018, art.69, IV, §
10°, a respeito do impedimento de que usuários colaboradores assinem documentos no
âmbito do Sistema Proad. Sugeriu-se, ainda, a adoção de medidas à Diretoria de
Informática no sentido de limitar a atuação de pessoas não autorizadas no referido
Sistema.
Achado 5: Fragilidade nos controles internos administrativos relativamente aos
magistrados e servidores que não recebem o auxilio-alimentação.
Providência da Controladoria Interna: Constatada a fragilidade na obtenção e
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repasse de informações, ainda que sem representar dano ao erário. Recomendou-se no
relatório conclusivo a adoção de padronização dos procedimentos relacionados à
emissão de informações via sistema GP Password, visando à fidedignidade dos dados
extraídos.
Achado 6: Irregularidade no pagamento de auxílio-creche a servidor cujo
dependente frequente a Creche do Poder Judiciário.
Providência da Controladoria Interna: recomendado no relatório conclusivo a
abertura imediata de procedimento para ressarcimento ao erário dos valores
indevidamente repassados, com a urgência possível, visando sanar o dano constatado.
Achado 7: Magistrado cujo endereço residencial declarado no Sistema de
Recursos Humanos não coincide com o município sede da comarca de lotação, em
desacordo com a Resolução TJGO n.76/2017.
Providência da Controladoria Interna: Sugeriu-se no relatório conclusivo que a
Presidência leve ao conhecimento da Corregedoria-Geral da Justiça o teor desse
achado, bem como suas evidências, visando às apurações e regularizações pertinentes.
Achado 8: Divergência entre as informações lançadas no sistema GP Password,
comparadas às informações repassadas pela Diretoria-Geral quanto aos magistrados
residentes fora da comarca de lotação, indicando que os dados pessoais e funcionais
encontram-se desatualizados
Providência da Controladoria Interna: Sugeriu-se no relatório conclusivo que a
Diretoria-Geral oriente a Diretoria de Recursos Humanos a manter com a
Corregedoria-Geral da Justiça cadastro integrado e atualizado do endereço de
residência dos magistrados, nos termos da Resolução TJGO n. 76/2017.
Achado 9: Ausência de autorização de funcionamento do Centro Educacional
Infantil Mauro Campo CEI-TJGO junto ao Conselho Municipal de Educação.
Providência da Controladoria Interna: diante da constatação de flagrante
16
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inobservância da Resolução n. 120/2016 do Conselho Nacional de Educação,
recomendou-se no relatório conclusivo que seja regularizado com a máxima urgência a
unidade educacional segundo as normas vigentes.
Achado 10: O sistema de recursos humanos GP Password não contempla os
registros relacionados a parentescos declarados quando da emissão do relatório
"Dossiê do Funcionário", não tendo sido identificado outro recurso para obtenção de
tais informações coletivamente ou por categoria, exceto pela consulta do cadastro
pessoal de forma individualizada.
Providência da Controladoria Interna: Recomendado no relatório conclusivo
que se torne acessível no sistema de recursos humanos a pesquisa relativa a
"parentesco - geral ou comissionados".
Achado 11: Inconsistência dos dados divulgados no Portal da Transparência em
relação aos auxílios concedidos a magistrados e servidores, no sentido de não ser
identificado o benefício de forma individualizada e nominal, em desacordo com a
Resolução CNJ n. 215/2015.
Providência da Controladoria Interna: recomendado no relatório conclusivo
que sejam realizadas as adequações necessárias ao cumprimento da citada Resolução,
com detalhamento individual de cada uma das verbas.
2.1.6 — Auditoria de avaliação da maturidade da gestão de riscos em setores
estratégicos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo n. 20171000060611):
Auditoria planejada em 2017 com o intuito de verificar o estágio de maturidade
da Gestão de Riscos no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás.
Os trabalhos se desenvolveram por meio da aplicação de questionário que foi
respondido por todas as unidades administrativas participantes da gestão, formulado
com indagações sobre a maturidade da gestão de riscos sob três dimensões distintas.
Ambiente, Processo e Resultado, obtendo-se respostas positivas ou negativas,
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acompanhadas das respectivas evidências quando positivas as respostas.
Este trabalho se baseou no questionário aplicado pelo Tribunal de Contas da
União para levantamento da maturidade da gestão de riscos na Administração
Federal, e sobretudo no contexto interno do TJGO.
Após a análise dos dados obtidos, observou-se que as áreas ligadas a decisões
estratégicas apresentaram maior volume de respostas positivas do que as áreas
operacionais, demonstrando que as áreas que tomam essas decisões têm se
preocupado em formalizar, de algum modo, os aspectos relativos à gestão dos riscos.
Por outro lado, as áreas operacionais podem até executar a gestão, porém a ausência
dessas formalidades sustentáveis para evidências acabou por comprometer as
respostas.
Também se constatou desnivelamento entre as respostas obtidas em cada uma
das dimensões propostas e que das 1.007 respostas recebidas de 53 unidades
administrativas apenas 19 corresponderam a indícios de Gestão de Riscos, ou seja,
1,89% das respostas recebidas, restando assim evidenciando que a Gestão de Riscos no
Tribunal de Justiça se encontra em estágio inicial.
Diante da constatação, a Controladotia Interna emitiu relatório conclusivo
recomendando à Presidência do TJGO a implantação da gestão de riscos, e, para tanto,
ofereceu minutas para subsidiar o estabelecimento imediato da política de riscos pelas
unidades administrativas ou estabelecimento de Comitê para estudos e posterior
implementação, a depender de decisão da Presidência do TJGO.

2.2. - FISCALIZAÇÃO
2.2.1 -

Prestação de contas de ajudas de custo concedidas a magistrados e servidores

(Processo n. 201803000083434).
Conforme o disposto no caput e parágrafo único do artigo 3Q da
18
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Resolução n. 68/2016 da Corte Especial do MO, o deslocamento de magistrados e
servidores de sua sede funcional no interesse da administração, em veículo próprio,
enseja a indenização em razão da distância percorrida a partir da comarca de origem
até a comarca de destino e a devida prestação de contas do valor recebido.
A fim de acompanhar a solicitação e concessão desta verba indenizatória,
bem como a prestação de contas pelos solicitantes, a Controladoria Interna inseriu em
seu Plano Anual de Auditorias - 2018 fiscalização para avaliar a conformidade das
prestações de contas de ajuda de custo à luz das normas internas que regem a matéria,
cujo escopo abarcou a análise de 365 (trezentos e sessenta e cinco) prestações de contas
de magistrados, servidores e colaboradores no período de 01 de junho de 2017 a 31 de
março de 2018
Constatações:
De maneira geral, após a conclusão dos trabalhos da fiscalização, foi possível
identificar a ausência na prestação de contas da documentação exigida pela Resolução
TJGO n. 68/2016, bem como a fragilidade dos controles internos dos setores de diárias
da Diretoria-Geral e da Presidência no tocante ao pagamento das verbas sem atentar
para a completa prestação de contas.
Ainda, identificou-se a necessidade de correção do sistema utilizado para
tramitação de diárias e ajudas de custo, tendo em vista a constatação de prestações de
contas cuja distância gerada pelo sistema de solicitação de diárias divergia da distância
da menor rota traçada pelo Google Maps, fato que repercutiu no cálculo do valor
recebido pelos solicitantes, para maior e para menor.
Providências da Controladoria Interna:
Encaminhadas as constatações às unidades auditadas, grande parte das
constatações foram elididas pelas providências ou justificativas apresentadas,
persistindo somente a constatação relativa à inconsistência do sistema de diárias a
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çaila
respeito da qual a Controladoria Interna recomendou o acompanhamento metódico e
eficaz dos trabalhos em desenvolvimento pela empresa responsável pelo sistema, a fim
de promover mecanismos de atualização das rotas.
2.2.2 - Processos de Contratação Direta (Processo n. 201808000121479)
Em atendimento ao Plano de Auditoria de Longo Prazo (2018/2021), instaurouse fiscali7ação, com objetivo de verificar a regularidade da instrução processual e a
legalidade da aplicação dos recursos públicos dos processos de contratações diretas
ocorridas com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/93, relativos ao
mês de outubro de 2017 a julho de 2018, visando atender o disposto no art. 5°, inciso
XXXI, alínea "f", da Resolução Normativa n. 001/2003 do TCE/GO.
Na execução da fiscali7ação, utilizou-se a técnica de análise documental,
considerando-se somente os processos em que ocorreu o efetivo pagamento da
despesa, resultando na análise de 42 (quarenta e dois) processos.
Constatações:
De maneira geral, constatou-se inconsistência na instrução dos feitos, tais como:
a inserção no sistema de documentos assinados unicamente por estagiário sem a
assinatura do servidor responsável pela área, ausência de carimbo e assinatura em
documentos ou sem identificação do responsável, e pagamento de despesa sem prévio
empenho.
Providências da Controladoria Interna:
Encaminhadas as constatações às unidades auditadas, grande parte das
constatações foram elididas pelas providências ou justificativas apresentadas,
persistindo as contratações relativas ao pagamento de despesa sem prévio empenho e
outras de menor complexidade. Para cada constatação não ilidida foram feitas
recomendações consignadas no relatório conclusivo, enviado para ciência das
unidades auditadas.
20
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Artigo 52, inciso XXXI, alínea "c" - Irregularidades ou ilegalidades que resultaram
em prejuízo ao Erário, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto
ressarcimento.
No item 2 deste Relatório estão descritas as irregularidades verificadas por meio
das auditorias e ações pontuais de controle. No exercício em comento as ações
deflagradas pela Controladoria Interna não demonstraram indícios de prejuízo ao
erário, relativas a esta unidade orçamentária, com exceção da auditoria de verificação
de conformidade dos auxílios pagos a magistrados e servidores do TJGO.
A respeito da auditoria mencionada, as justificativas da unidade auditada
apresentadas diante das constatações de indícios de prejuízo ao erário, bem como as
providências adotadas para o devido ressarcimento constam do item 11.1.5 deste
relatório, referente às justificativas apresentadas pelo responsável sobre as
irregularidades que forem apontadas nas ações de controle promovidas durante o
exercício.
No tocante às auditorias, cumpre salientar que após o encaminhamento dos
Relatórios Conclusivos à Presidência, a ação da Controladoria Interna se resumiu em
acompanhar o desenvolvimento das ações da Administração tendentes a elidir os
achados por meio dos processos de monitoramento de auditoria.

Artigo SQ, inciso XXXI, alínea "d" — Cumprimento das metas previstas no plano
plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, bem como dos programas de governo
e de trabalho, apontando os atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que
resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação
administrativa e indicando as providências adotadas.
Previsto no Plano Plurianual 2016/2019 (Lei Estadual ri2 19.224/2016) e na Lei
Orçamentária Anual n2 19.989, de 22/01/2018 o programa finalístico "Programa

%.
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efetividade na prestação jurisdicional (Código 1005)", com o intuito de assegurar a
garantia dos direitos de cidadania, combate à corrupção e à improbidade
administrativa, celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, adoção de
soluções alternativas de conflitos, gestão das demandas repetitivas e dos grandes
litigantes, impulso às execuções fiscais e cíveis, aprimoramento da justiça criminal,
melhoria da gestão de pessoas, aperfeiçoamento da gestão de custos, instituição da
governança judiciária e melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da
informação e comunicação — TIC.
Assim, foram criadas 6 (seis) ações visando ao alcance do referido programa
finalistico, conforme tabela abaixo:

AÇÕES DO PROGRAMA EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Órgão Gestor do Programa: 0452 - Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do
Poder Judiciário - FUNDESP - PJ
AÇÃO

OBJETIVO

2026 - Atuação
institucional

VALOR
PREVISTO
R$ 910,000.00

Combate à corrupção e à improbidade administrativa,
celeridade e produtividade na prestação jurisdicional,
adoção de soluções alternativas de conflito e
aprimoramento da gestão da justiça criminal.
2027 - Escola Judicial Promover a formação profissional de magistrados e R$ 2,139,000.00
servidores em seus âmbitos de atuação.
2028 - Gestão de
Melhoria da Gestão de Pessoas.
R$ 300,000.00
Pessoas
2029 Garantia dos Direitos de Cidadania.
R$ 20,000.00
Responsabilidade
social
3003- Eficiência
Gestão das demandas repetitivas e dos grandes
R$ 115,000.00
Operacional
litigantes, impulso às execuções fiscais e cíveis,
aprimoramento da gestão da Justiça Criminal,
aperfeiçoamento da Gestão de Custos e Instituição da
Governança Judiciária.
3004 -Infraestrutura e Melhoria da Infraestrutura e Governança de R$ 30,000,000.00
Tecnologia
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
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Ressalta-se que houve abertura de crédito suplementar para as ações de
Infraestrutura e Tecnologia e Escola Judicial por meio dos Decretos Orçamentários nQs
209/2018 e 552/2018, ficando os valores previstos alterados conforme quadro a seguir:

PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (Código 1005)
VALOR PAGO

EMPENHADO
ANO 2018 X
VALOR TOTAL

PAGO ANO
2018 X
EMPEMODO

RS 293.331,82

RI 271.750.00

32,03%

92,84%

PS 3.739.000.00

RI 3.504.158,44

RI 2.106.613,43

93,72%

60,12%

RS 0,00

R$ 300.000,00

R$ 0,00

RS 0,00

0,00%

0,00%

RS 0.00

RS 0,00

RI 20.000,00

RS 0,00

R$ 0.00

0,00%

0,00%

RI 115.000,00

RS 000

RI 0.00

RI 115.000,130

R$ 0,00

AS 0,00

0,00%

MO%

p4 30.000.000,00

RS 70.000.000,00

IIS 0,00

RS 100.000.000.00 RS 93.025.381,98 R$66.620.446.46

93,03%

71,62%

81 33.484.800,00

R$ 71000.000,00

R$ 0,80

RI 105.084.000,00 RS 95.822.872,24 R$ 88.998.809.89

92,14%

71,26%

CÓDIGO
AÇÃO

:cito

VALOR ORÇADO

2026

Atuação
Institucional

RI 910.000.00

RS 0,00

RI 0,00

8$ 010.000,00

2027

Escola Judicial

R$ 2.139.000.00

ItS 1.600.000,00

RI 0,00

2028

Geste° de
~908S

RS 300.000,00

RS 0,00

2029

Responsabifidad
e Social

R$ 20.000,80

3003

Eficiência
Operacional

3004

Intraestrutura a
Tecnologia

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO

VALOR TOTAL

SUJE

A realização de despesa, demonstrada por ação, indica um alto nível de
execução das dotações autorizadas para as ações Infraestrutura e Tecnologia com
percentual de 93,03% e Escola Judicial com percentual de 93,72% para despesas
empenhadas no exercício. Não obstante, as ações de Atuação Institucional, Gestão de
Pessoas, Responsabilidade Social e Eficiência Operacional indicou baixo nível de
execução das dotações autorizadas, ficando com percentual máximo de realização de
32,23% para as despesas empenhadas no exercício. É de se considerar, todavia, que
essas ações correspondem aproximadamente a apenas 0,28% da dotação autorizada.
Desta forma, foi analisada a execução do Programa Efetividade na Prestação
Jurisdicional, inscrito na Lei Orçamentária Anual na Unidade Orçamentária n2 452 —
Fundo De Reaparelhamertto e Modernização Do Poder Judiciário — FUNDESP/PJ.
Não obstante, além do programa finalístico citado, foi planejado também o
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Programa de Apoio Administrativo, destinado à manutenção do Poder Judiciário, isto
é, para cobrir as despesas de custeio.
No que se refere a esse programa, verifica-se no quadro abaixo que sua
execução atingiu aproximadamente 97,76% em relação ao valor autorizado, o que
demonstra um nível alto na execução orçamentária, sem, no entanto, entrarmos no
mérito da eficiência e eficácia dos gastos públicos:

1 PROGRAMA

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
CÓDIGO
:ao

AÇÃO

4001

APOIO
Administrativo

VALOR ORÇADO

SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO

RS 321.487.000,00 RS 78.000.000,00

RI 0,00

VALOR TOTAL

aiVpt
sr

VALOR PAGO

[Zr 2NON
A1117
VALOR TOTAL

PAGO
X
"O
EMPE/NADO

97,78%

81,61%

RI 399.487.000.00 RS 390.539.423,25 RS 919.507.749,03

i

Pelos exames reali7ados pela Controladoria Interna do Poder Judiciário, não
foram identificados atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em
dano ao Erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa.

Artigo 5°, inciso XXXI, alínea "e" — Transferências e recebimentos de recursos
mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outros instrumentos
congêneres, bem como a titulo de subvenção, auxilio, ou contribuição, destacando,
dentre outros aspectos a observância às normas e regulamentares pertinentes, a
correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados.

Não foram encontrados registros de transferência e recebimento de recursos
oriundos de convênio, acordo, ajuste, termo de parcerias ou outros instrumentos
congêneres no exercício de 2018.

Artigo 5°, inciso XXXI, alínea "f" - Regularidade dos processos licitatórios, dos atos
relativos a dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos.
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De acordo com a sistemática instituída pelo Decreto Judiciário n.
vigente até

2.674/2014,

o início do ano de 2019, os processos de contratações por meio de licitação

deveriam ser encaminhados à Controladoria Interna após a aprovação da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral e antes da publicação dos respectivos editais.
Nas contratações diretas, nos casos em que a Lei 8.666/93 declara ser a licitação
inexigível ou dispensável, os autos, exceto aqueles relativos à dispensa em razão do
valor, deveriam ser encaminhados à unidade de controle após a ratificação da
autoridade superior, antes da formalização do ajuste.
No exercício de 2018, a Controladoria Interna manifestou-se em 89
procedimentos de contratação, assim distribuídos por modalidade:

II Tomada de Preço: 15
Inexigibilidade: 3
Pregào eletrônico: 36
Registro de Preços: 20
Concorrência: 3
Leilão: 1
Termo Aditivo: 9
Dispensa: 1
Credenciamento: 1

Na análise destes procedimentos constatou-se que, de forma geral, a
Administração

do TJGO observa os normativos que regem a matéria e utiliza as

ferramentas disponíveis para operacionalizar as contratações e aquisições
institucionais. Entretanto, a análise dos procedimentos possibilitou identificar falhas e
inconsistências recorrentes, as quais foram apontadas pelos analistas da Controladoria
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Interna por meio da emissão de Parecer nos próprios autos da contrafação
encaminhados para manifestação do órgão de controle. Segue abaixo tabela
demonstrativa das falhas identificadas, agrupadas pelas seguintes categorias
genéricas:
so
as
40
35
30
25

zo
15
10

41

-.•••M•

o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ca egoria
1

Ausência de assinatura em documentos

2

Ausência de critério objetivo

3

Ausência de documentação

4

Ausência de justificativa

5

Ausência ou fragilidade de planejamento da contrata*

6

Divergência de informações

7

Erro de procedimento

8

Erro material

9

Fragilidade de informações ou justificativas

10

Impossibilidade de verificação de autenticidade do documento

11

Inobservância de disposições legais

12

Necessidade de retificação/ratificação/atualização/adequação
do documento

13

Ratifica manifestação

,

\,

\\\ ,,,
\.
\,

,k\S
ii
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Em função das inconsistências acima descritas, foram propostas 86
(oitenta e seis) recomendações nos pareceres da Controladoria Interna, que em sua
maioria, foram acatadas pela Administração a bem do interesse público. De forma
geral, as falhas detectadas pelo controle interno que não foram saneadas pela
Administração não macularam de ilegalidade os procedimentos licitatórios.

Artigo 5°, inciso XXXI, alínea "g" - Política de recursos humanos, destacando, em
especial, a força de trabalho existente e a observância à legislação sobre admissão,
remuneração, cessão e requisição de pessoal, bem como sobre concessão de
aposentadoria e pensão
Esclarecemos que a politica de recursos humanos está demonstrada no
Relatório da Unidade Orçamentária 0401 — Gabinete do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, dotada de autonomia administrativo-orçamentário-financeiro,
atinente às despesas de Pessoal do Poder Judiciário, cujo ordenador de despesa é o
Presidente do Egrégio Tribunal do Tribunal de Justiça.

Artigo 50, inciso XXXI, alínea "h" - Execução dos projetos e programas financiados
com recursos externos contratados pelo órgão com organismos internacionais,
quanto aos aspectos de legalidade, regularidade, economicidade, eficiência e
eficácia, destacando as irregularidades verificadas e indicando as providências
adotadas, incluindo a apuração, por meio de Tomada de Contas Especial, da
responsabilidade dos gestores pelos ônus decorrentes de comissões de compromisso
resultantes de atrasos no cumprimento das respectivas programações
Não foram encontrados registros de fontes de recursos, fluxos financeiros de
projetos ou programas financiados com recursos externos no exercício de 2018.
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9. Artigo 52, inciso XXXI, alínea "1" - Resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Para esta avaliação será efetuada a análise do Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial e das Variações Patrimoniais com as respectivas
análises dos coeficientes.
9.1. Avaliação Orçamentária:
No exercido financeiro de 2018,

o

Orçamento do Fundo Especial de

Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário — FUNDESPIPL aprovado pela
Lei n. 19.801 de 27 de Julho de 2018, apresentou uma previsão de receita na ordem de
R$ 405.061.000,00 (quatrocentos e cinco milhões e sessenta e um mil reais) e despesa
orçada na ordem de R$ 354.971.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões,
novecentos e setenta e um mil reais), contemplando o programa de "EFETIVIDADE
NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL", com as seguintes ações: Atuação Institucional,
Escola Judicial, Gestão de Pessoas, Responsabilidade Social, Eficiência Operacional
e Infraestrutura e Tecnologia. Não obstante, no exercício em referência houve
abertura de Créditos suplementares em observância ao limite e regras fixadas nos art.
90 e 10, inciso I, alínea "c", da Lei nQ 19.989, de 22 de janeiro de 2018, no valor total de
R$ 149.600.000,00 (cento e quarenta e nove milhões e seiscentos mil reais), conforme
Decretos Orçamentários ngs 77/2018, 209/2018, 426/2018 e 427/2018, totalizando uma
despesa autorizada de R$ 504.571.000,00 (quinhentos e quatro milhões, quinhentos e
setenta e um mil reais), indicando um valor autorizado acima da previsão de
arrecadação da receita.
Ressalta-se que no exercício a receita foi realizada no montante total de R$
498.672.627,31 (quatrocentos e noventa e oito milhões, seiscentos e setenta e dois
mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos),

posto que o

valor da

despesa realizada foi equivalente a R$ 487.362.295,49 (quatrocentos e oitenta e sete
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milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e
nove centavos), ficando a execução da despesa abaixo do valor da despesa autorizada.

9.1.1 - Balanço Orçamentário:
O Balanço Orçamentário, foi elaborado conforme determina o anexo 12 e o
artigo 102 da Lei Federal n. 4.320/1964.
Para uma melhor avaliação desta unidade orçamentária, quanto à eficiência da
gestão orçamentária, estão demonstradas a seguir as análises dos dados existentes no
balanço orçamentário, visando traduzir, de forma simples e objetiva, os resultados
apresentados.

9.1.2 - Análise do Balanço Orçamentário:
Os índices apresentados na questão orçamentária a seguir podem ser
interpretados de forma que, quanto maior for o índice, melhor é a situação do
FUNDESP/PJ.
Assim, a situação orçamentária do referido Fundo Especial no exercício de 2018
é demonstrada conforme as relações que se seguem:

Quociente do Equilíbrio Orçamentário:
Previsão Inicial da Receita
Dotação Inicial da Despesa

= 405.061.000 = 1,14
354.971.000

O índice indica que para cada R$ 1,00 (um real) de despesa foi previsto uma
receita de R$ 1,14 (um real e quatorze centavos), indicando que houve equilíbrio entre
a previsão e fixação constante na LOA.
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Quociente de Execução da Receita:
Receita Realizada
Previsão Atualizada da Receita

= 498.672.627 = 1,23
405.061.000

O índice do Quociente de Execução da Receita indica a existência de excesso ou
falta de arrecadação para a cobertura de despesas.
O Resultado da equação demonstra, que, para cada R$ 1,00 (um real) de Receita
Prevista o FUNDESP/PJ realizou R$ 1,23 (um real e vinte três centavos) de Receita.

Quociente de Execução da Despesa:
Despesa Executada = 487.362.295 = 0,97
Dotação Atualizada
504.571.000

O índice do Quociente da Execução da Despesa demonstra quanto da Dotação
Atualizada (despesa) foi efetivamente executada.
O resultado da equação demonstra que, para cada R$ 1,00 (um real) de Dotação
Atualizada (despesa), o FUNDESP/PJ executou aproximadamente R$ 0,97 (noventa e
sete centavos) de despesa.
Quociente de Resultado Orçamentário:
Receita Realizada =
Despesa Empenhada

498.672.627 = 1,02
487.362.295

O índice do Quociente de Resultado Orçamentário é resultante da relação entre
a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada, indicando a existência de superavit ou
deficit.
O resultado da equação demonstra que, para cada R$ 1,00 (um real) de Despesa
Empenhada, o FUNDESP/PJ realizou R$ 1,02 (um real e dois centavos) de receita.
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Quociente de Resultado Orçamentário Corrente
Receita Realizada Corrente = 497.375.287 = 1,30
Despesa Empenhada Corrente 383.040.983
O índice indica se a receita corrente suportou as despesas correntes ou se foi
necessário utilizar receita de capital para financiar despesas correntes.
O resultado da equação demonstra que, para cada R$ 1,00 (um real) de Despesa
Corrente, o FUNDESP/PJ realizou R$ 1,30 (um real e trinta centavos) de Receita
Corrente.

9.2 - Avaliação Financeira:
No exercício de 2018, por determinação da Lei nu 20.375, de 14 de dezembro de
2018, que extinguiu a Unidade Orçamentária 0451 — Fundo Especial dos Juizados do
Poder Judiciário, o saldo financeiro que constava no Ativo desse fundo, no valor de R$
54.048.998,69 (cinquenta e quatro milhões, quarenta e oito mil, novecentos e noventa
e oito reais e sessenta e nove centavos), foi incorporado no Ativo da Unidade
Orçamentária 0452 — Fundo de Reaparelhamento e reconhecido a título de
Transferência Financeira Recebida no Balanço Financeiro e evidenciando a
movimentação de recursos financeiros entre as Unidades Orçamentárias do Poder
Judiciário.
9.2.1. Balanço Financeiro:
O Balanço Financeiro, conforme o entendimento do artigo 103 da Lei nu
4.320/1964, demonstrará as receitas orçamentárias arrecadadas, as despesas
orçamentárias empenhadas, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza
extraorçamentária, conjugados com os saldos de disponibilidade do exercício anterior
e com os saldos de disponibilidades que serão transferidos para o exercício seguinte.
Neste sentido para melhor avaliação do resultado quanto à eficiência da gestão
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financeira, estão apresentadas a seguir as análises dos dados existentes no Balanço
Financeiro visando traduzir, de forma simples e objetiva, os resultados apresentados.
9.2.2 - Indicadores da Realização Financeira:
Os índices financeiros apresentados a seguir podem ser interpretados de forma
que quanto maior for o índice, melhor é a situação do Fundo.
Desta forma, a situação financeira do FUNDESP/PJ no ano de 2018 é
demonstrada conforme as relações que se seguem:
Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:
Saldo para o exercício seguinte = 521.737.245 = 1,30
Saldo do exercício anterior
399.570.674
A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre
o saldo em espécie.
O resultado da equação indica que para cada R$ 1,00 de saldo do exercício
anterior a unidade orçamentária contará com R$ 0,30 de aumento de disponibilidade
financeira para o exercício seguinte, ou seja, R$ 1,30 para garantir o pagamento de
despesas a curto prazo não pagas no exercício corrente.
Resultado Financeiro do Exercício
Receita Orçamentária
(+) Transferência Financeira Recebida
(+) Recebimentos Extraorçamentário
(-) Despesas Orçamentária
(-) Transferência Financeira Concedida
(-) Pagamentos Extraorçamentários
Resultado Financeiro Positivo

R$ 498,672,627.31
R$ 54,048,998.69
R$ 107,742,895.81
R$ 487,362,295.49
R$ 521,737,245.78
R$ 122,166,571.09

O resultado positivo da equação é um indicador de equilíbrio financeiro que
evidencia que os ingressos de recursos foram superiores aos dispêndios realizados no
exercício.
Ressalta-se que o valor de R$ 54.048.998,69 (cinquenta e quatro milhões,
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quarenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) a
titulo de Transferência Financeira Recebida no FUNDESP/PJ contribuiu parcialmente
para o aumento das disponibilidades.
9.3 - Avaliação Patrimonial:
Na avaliação Patrimonial são considerados os dados referentes à posição
patrimonial e a situação de liquidez que permite avaliar a capacidade financeira da
entidade em satisfazer seus compromissos junto a terceiros.
9.3.1 - Balanço Patrimonial:
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, Qualitativa e
Quantitativamente, a situação patrimonial da Unidade Orçamentária 452 - Fundo
Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário — FUNDESP/PJ
por meios de contas representativas que demonstram o conjunto de bens, direitos e
obrigações no exercício.
Na avaliação do Balanço Patrimonial constatou-se ingressos de recursos nas
contas do Ativo Circulante e saldo de obrigações nas contas do Passivo Circulante da
Unidade Orçamentária 0452 — FUNDESP/PJ, os valores foram transferidos para a
referida unidade em razão da extinção da Unidade Orçamentária 0451 — FUNDO
ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO, por exigência da Lei n9
20.375, de 14 de dezembro de 2018, que revogou os artigos 20, 22, 23 e 24 da Lei
12.832/1996, que instituiu o Fundo Especial dos Juizados do Poder Judiciário, a sua
forma de administração, arrecadação e contabilização.
Os ajustes contábeis foram efetuados por meio de Quitação de Op.
Orçamentária e Notas de Lançamento de Reconhecimento/Baixa e Ajustes no Ativo e
Passivo, os registros foram reali7ados nas seguintes contas contábeis:
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18.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.1.1.19.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
DATA

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

19112/18

451

19/12/18

452

DEscruçÃo

DOCUMENTO

CONTA CONTABIL

DÉBITO

2018.0451.0037 1.1.1.1.19.03.01.00

°uma° DE OP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2018.0451.0037

CRÉDITO
RI 54.048.986,54

1.1.1.1.19.03.01.00 RS 54.048.986,54

20/12/18

451

2018.0451.0038 1.1.1.1.19.03.01.00

20112/18

452

2018.0451.0038 1.1.1.1.19.03.01.00
SALDO TOTAL RECONHECIDO

RS 12,15
115 12,15
RI 54.048,908,69

11.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
DATA
171 2118

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

DEscrispio

451
452
452

DOCUMENTO

CONTA CONTÁBIL

DÉBITO

2018.0451.089841
1.13.8.1.99.02.00.00
08985 008986
NOTA DE LANÇEMENTO DE
RECONHECIMENTO/BAIXA E AJUSTE DO
ATIVO

452
SALDO TOTAL RECONHECIDO

Verifica-se que

CREDITO
RI 9.582,94

2018.0452.08987

RS 2.387,94

2018.0452.08988 1.1.3.8.1.99.02.00.00

RS 6.035,00

2018.0452.08990

RI 1.160,00
RI 9.582,94

o total de ingressos nas contas do Ativo Circulante foram de R$

54.058.581,63 (cinquenta e quatro milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e
um reais e sessenta e três centavos), enquanto no Passivo Circulante representou o
montante de R$ 365.564,62 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e
quatro reais e sessenta e dois centavos).
Constatou-se, ainda, a realização de depredação dos bens móveis no montante
de R$ 18.362.367,56 (dezoito milhões, trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e
sessenta e sete reais e seis centavos), a base de cálculo utilizada para a depredação dos
bens móveis foram os valores de custos dos bens. O método de cálculo aplicado para
auferir a redução dos valores dos bens foi o das quotas constantes (linear). Não
obstante os valores referentes aos bens depreciados não tenham sido evidenciados nos
Demonstrativos do Balanço Patrimonial e Variações Patrimoniais Diminutivas, restou
demonstrado que a Divisão de Contabilidade do TJGO, por meio do Oficio n9 10/2019,
solicitou à Superintendência de Contabilidade Geral — SCG que conste em Notas
34
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Explicativos a realização dos procedimentos de depredação dos bens móveis pelo
TJGO.
Diante do exposto e para constatação adequada da situação patrimonial do
Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do
Exercício, segue abaixo o Demonstrativo do Balanço Patrimonial considerando a
evidenciação da depredação dos bens móveis:
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA EQUIVALENTE DE
CAIXA
CRÉDITO A CURTO PRA»

2018
R$ 9.200.222,43

PASSIVO
2018
R$ 530.425.523,84 PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
R$ 521.737.245,78 PREVIDÊNCIAS E ASSISTÊNCIA A
PAGAR A CURTO PRAZO

R$ 174,81
R$ 291.753,97

R$ 5.045.027,89 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO
PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO
PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1.464.294.583,63 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ESTOQUES

REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO BENS
MÓVEIS

R$ 0,00

R$ 3.643.250,17

R$ 8.908.293,65
R$ 0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
R$ 870.000,00 PREVIDÊNCIAS E ASSISTÊNCIA A
PAGAR A LONGO PRAZO
R$ 1.400.445.781,65 PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 0,00
R$ 1.985.519.885,04

R$ 171.346.581,97
R$ 18.362 367,56 RESULTADO ACUMULADOS

R$ 1.985.519.885,04

R$ 1.229.099.199,68
BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO BENS
IMÓVEIS
INTANGÍVEL
(-) AMORTIZAÇÃO

R$ 62.978.801,98

TOTAL DO ATIVO

R$ 1.994.720.107,47

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO
LIQUIDO

R$ 1.994.720.107,47

9.3.2 - Indicadores de Liquidez:
Os índices econômicos apresentados a seguir podem ser interpretados de forma
que quanto maior for o índice, melhor será a situação do Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário — FUNDESP/PL
Desta forma a situação financeira do FUNDESP/PJ no ano de 2018 é
demonstrada conforme as relações que se seguem:
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Quociente de Liquidez Corrente:
Ativo Circulante
Passivo Circulante

= 530.425.523 = 57,65
9.200.222

índice de Liquidez Corrente demonstra quanto a Unidade Orçamentária
poderá dispor em recursos a curto prazo para pagar suas dívidas circulantes.
resultado da equação indica que para cada R$ 1,00 (um real) do Passivo
Circulante o FUNDESP/PJ dispõe aproximadamente de R$ 57,65 (cinquenta e sete
reais e sessenta e cinco centavos) para arcar com seus compromissos.

Quociente de Liquidez Imediata:
Disponibilidades
Passivo Circulante

=

521.737.245 = 56,70
9.200.222

índice do Quociente de Liquidez Imediata indica a capacidade financeira da
Unidade Orçamentária em honrar imediatamente seus compromissos a curto prazo
contando apenas com suas disponibilidades.
resultado da equação indica que para cada R$ 1,00 (um real) registrado no
Passivo Circulante, o FUNDESP/PJ dispõe aproximadamente de R$ 56,70 (cinquenta e
seis reais e setenta centavos) de recursos para arcar com dívidas.

9.3.3 - Avaliação da Variação Patrimonial:
A Variação Patrimonial do exercício de 2018 foi elaborada na forma do Anexo
15 e em conformidade com o artigo 104 da Lei Federal ri° 4.320/1964, representando as
alterações da situação patrimonial ocorridas no exercício, compreendendo o resultado
da execução, as variações independentes da execução orçamentária e o resultado
patrimonial do exercício.
Os índices econômicos apresentados a seguir podem ser interpretados de forma
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maior for o índice, melhor será a situação do Fundo Especial de

Reaparelhamento e Modernização do Poder judiciário - FUNDESP/Pj.
Desta forma, a situação do FUNDESP/PJ no ano de 2018 é demonstrada
conforme a relação que se segue:
Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais:
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas

= 580.164.369 = 1,29
446.753.844

O índice do Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais visa
demonstrar a relação entre as variações positivas e negativas sofrida no patrimônio do
Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder judiciário FUNDESP/Pj
O resultado da equação maior que 1 indica situação patrimonial positiva
(superavitária) no exercício de 2018.
Registra-se que para o cálculo desse quociente foi considerado o valor de R$
18.362.367,56 (dezoito milhões, trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e
sete reais e seis centavos) referente à depredação de bens móveis, não reconhecido no
Demonstrativo das Variações Patrimoniais Diminutivas.

9.4 - Análise da Execução Orçamentária:
9.4.1 - Receitas:

Receita Tributária
Emolumentos e Custas Judiciais
Taxa Judiciária
Recuperação e Custas Judiciais Finais
Publicação no Diário Da Justiça

R$ 275,664,263.69
R$ 163,886,012.81
R$ 110,702,866.01
R$ 56,253.67
R$ 1,019,131.20
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Receita Patrimonial
Aluguéis e Arrendamento de Bens
Móveis e Imóveis
Valores Mobiliários
Cessão de Direitos
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais

R$ 117,590,576.91
R$ 1,732,544.60
R$ 102,011,878.51
R$ 13,846,153.80
R$ 74,339,811.75

14.91%

R$ 74,339,811.75

Outras Receitas Correntes
Multa Administrativas Contratuais e
Judiciais
Indenizações, Restituições e
Ressarcimentos
Demais Receitas Correntes

R$ 266,310.30
R$ 29,494,528.15

Receita de Capital
Alienação de Bens Móveis

lt$ 1,297,340.00
R$ 1,297,340.00

TOTAL DAS RECEITAS

23.58%

R$ 29,780,634.96

5.97%

R$ 19,796.51

0.26%

100.00
%

R$ 498,672,627.31

A receita total arrecadada no exercício de 2018 foi de R$ 498.672.627,31
(Quatrocentos e noventa e oito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e
vinte e sete reais e trinta e um centavos), arrecadação de aproximadamente 23,11%
acima da previsão inicial.
Do total das receitas próprias arrecadadas

pelo

Fundo Especial de

Reaparellumento e Modernização do Poder Judiciário, 55,28% são oriundas de
Receita Tributária; 23,58% de Receita Patrimonial; 14,91% de Receita de Serviços;
5,97% de Outras Receitas Correntes e 0,26% de Capital.
9.4.2 — Despesas:
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ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA — 2018
EMPENHADO

DESPESAS

"4

DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas Correntes

R$ 383,040,983.42
R$ 383,040,983.42

77.98%

DESPESAS CAPITAL
Investimentos

R$ 104,321,312.07
R$ 104,321,312.07

22.02%

TOTAL

R$ 487,362,295.49

96.59%

A despesa total empenhada no exercício de 2018 foi de R$ 487.362.295,49
(quatrocentos e oitenta e sete milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e
noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), sendo 77,98% dos gastos na
categoria econômica das Despesas Correntes e 22,02% com Despesas de Capital.

9.5 - Análise da Observância dos Limites para Inscrição de Despesas em Restos a
Pagar e dos Limites e Condições para Realização da Despesa Total com Pessoal.
9.5.1 — Restos a Pagar:
ANÁLISE DOS LIMITES PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
VALOR

ATIVO DISPONÍVEL
Caixa

OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Não
Processados
Depósitos e Garantias
Diversas

VALOR

Rs 8,669,896.19
R$ 90,185,846.38

Bancos

R$ 416,608,540.00

Aplicações Financeiras

R$ 105,128,705.78

SOMA

R$

SOMA
Superávit

R$ 99,386,068.81
R$ 422,351,176.97

TOTAL

R$ 521,737,245.78

TOTAL

R$ 521,737,245.78

R$ 530,326.24
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As disponibilidades apuradas no final do exercício financeiro de 2018 foram
superiores ao total dos compromissos assumidos, apresentando um superávit de
disponibilidades na ordem de R$ 422.351.176,97 (quatrocentos e vinte e dois milhões,
trezentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e seis reais e noventa e sete
centavos).
9.5.2 - Despesa Total com Pessoal
Cumpre esclarecer que, em 2018, a Despesa Total com Pessoal foi adimplida
pela Unidade Orçamentária 0401 - Gabinete da Presidência.

10. Artigo 50, inciso XXXI, alínea "j" — Cumprimento, pelo órgão ou entidade, das
determinações expedidas por este Tribunal.
No exercício das atribuições legalmente instituídas, a Controladoria Interna
acompanha os atos da administração com a finalidade de verificar o cumprimento das
determinações da Corte Estadual de Contas no âmbito deste Poder Judiciário Estadual.
Seguem descritas as principais ações desenvolvidas pela Administração do
TJGO tendentes ao cumprimento das determinações e recomendações emitidas no
exercício em análise, com relação à unidade orçamentária em exame.

10.1 - Acórdão n. 1909/2018:
Consultada por este Tribunal de Justiça sobre a aplicabilidade do art. 86 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que disciplina a
obrigatoriedade de envio trimestral do resultado das ações de controle desenvolvidas
pelo órgão, demonstrando as providências que foram adotadas para resguardar o
interesse público, a Corte de Contas prolatou o Acórdão em epígrafe para definir a
necessidade do envio das informações e das providências, não somente na
comunicação anual que já é realizada por ocasião da tomada de contas, mas também
após 30 dias da entrega dos relatórios conclusivos à autoridade competente, e
40
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ressaltou não haver um formato ou padrão a ser seguido para tanto.
A fim de cumprir o comando da decisão, a Presidência tem encaminhado à
egrégia Corte de Contas uma resenha elaborada pela Controladoria Interna,
acompanhada de demonstração "das providências que foram adotadas para
resguardar o interesse público", geralmente representada por Um plano de ação,
informações estas a cargo da Administração.
10. 2 - Acórdão n. 551/2018:
Recomendado aos gestores do Tribunal de Justiça que instruam os processos de
tomadas de contas com todos os elementos indicados na Resolução Normativa
001/2003 e atentem para o atendimento de todas as normas legais e regulamentares de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em vigência no
exercício ao qual a tomada de contas se refere.
Diante da recomendação a Presidência do Tribunal determinou a abertura do
processo eletrônico n. 201804000085345 para comunicar à Diretoria-Geral e
Controladoria Interna a respeito da recomendação.
A Diretoria Financeira informou nos referidos autos que tem instruido os
processos de tomadas de contas seguindo os termos da Resolução Normativa
nQ001/2003, bem como tem implementado, ao longo do tempo, as Normas de
Contabilidade aplicadas ao setor público ao realizar os procedimentos contábeis.

10. 3 - Acórdão n. 2.645/2018:
Recomendado aos gestores do TJGO que quando da exigência de
amostras/protótipos, adote expressamente nos futuros certames critérios objetivos
para aferição dos produtos e somente exija a entrega pela licitante provisoriamente
classificada em primeiro lugar, nos termos do precedente exarado no Acórdão n.
41
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1.475/2017.
Diante da recomendação a Presidência do Tribunal determinou a abertura do
processo eletrônico n. 201810000136121 para comunicar à Controladoria Interna sobre
a respeito da recomendação, e à Diretoria Administrativa e Diretoria de Obras para
completa atendimento da recomendação nos futuros certames.
Na análise dos processos licitatórios submetidos à Controladoria Interna no ano
de 2018 não se observou nos editais a ocorrência de situação que contrarie a
recomendação contida no acórdão em epígrafe.
10. 4 - Solicita providências - Comarca de Corumbá de Goiás:
Através do Ofício n. 018/2018-GPRES o Conselheiro Keruiedy Trindade, então
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminhou o Memorando n.
02/2018-GCCR do Conselheiro Celmar Rech, solicitando providências a este órgão de
controle interno no sentido de apurar os elementos fáticos e jurídicos de eventuais
danos causados pela Justiça Eleitoral ao Poder Judiciário Estadual, decorrentes do
remanejamento da T Zona Eleitoral, consubstanciada na comunicação formalizada
pelo Dr. Levine Raja Gabaglia Artiaga, Juiz de Direito da Comarca de Corumbá de
Goiás, por meio do Ofício n. 040/2017-GAB.
Em atendimento, este órgão de controle realizou visita técnica ao Fórum de
Corumbá, no dia 14 de maio de 2018, verificando que o TRE-GO continua instalado no
local, funcionando como Posto de Atendimento. Além disto, a Diretoria
Administrativa, Diretoria Financeira e Diretoria de Obras do TJGO também se
manifestaram sobre as alegações constantes da denúncia.
Diante da vistoria realizada e das informações prestadas, a Controladoria
concluiu que o fato em tela não se reveste dos requisitos essenciais para instauração de
Tomada de Contas Especial, não tendo sido identificada a existência de elementos
fáticos e jurídicos suficientes para a comprovação da ocorrência de dano ao erário. A
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fim de comunicar ao Tribunal de Contas Estadual as condusões obtidas, a
Controladoria juntou aos autos o Memorando n. 73 contendo todo o histórico das
providências adotadas para apurar os fatos, bem como as constatações
pormenorizadas, e solicitou da Presidência do TJGO o envio à Corte de Contas para
avaliação.
11. Artigo SQ, inciso XXXI, alínea "K" - Justificativas apresentadas pelo responsável
sobre as irregularidades que forem apontadas.
O procedimento adotado pela Controladoria Interna nas auditorias, previsto na
Resolução CNJ n. 171/2013 e Decreto Judiciário 2.050/2014, pressupõe a comunicação
dos achados de auditoria às unidades auditadas por meio da emissão de relatório
preliminar, para que cientes das irregularidades ou inconformidades identificadas,
possam corrigi-las antecipadamente ou apresentarem justificativas que,
acompanhadas de comprovação, possam elidir o achado.
As constatações da ação de controle, a manifestação da unidade auclitada e as
recomendações da equipe de auditoria compõem o relatório final ou conclusivo da
auditoria, encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça acompanhado de Plano
de Ação elaborado para tratamento dos achados persistentes após a manifestação das
unidades auditadas.
Desse modo, seguem abaixo listadas as manifestações das unidades auditadas
apresentadas após a ciência dos achados constantes do relatório preliminar:
11.1 — AUDITORIAS:
11.1.1 — Auditoria do Conselho Nacional de Justiça (Processo n. 201804000085528
PROAD)
Como dito no item 'h" deste relatório, esta auditoria trata-se de ação
coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo a Controladoria reunido,
conferido e encaminhado os documentos e as respostas dadas pela Administração ao
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questionário elaborado pelo referido Conselho. A Controladoria aguarda manifestação
do CNJ, a quem cabe a emissão do relatório final, com as constatações de
irregularidades/inconformidades porventura verificadas.

11.1.2 - Auditoria da Gestão dos resíduos e bens inserviveis (Processo n.
201804000084979 PROAD): Unidade Auditada: Diretoria Administrativa e Núcleo de Responsabilidade
Social e Ambiental - NURSA.
Achado 1: Número de comarcas com contrato/convênio com cooperativas de
catadores de materiais recicláveis inferior ao previsto. Estipulado no Plano de logística
Sustentável a formali7ação de contrato ou convênio com cooperativas de catadores de
materiais recicláveis no mínimo em 05 (cinco) Comarcas, entretanto, verificou-se que a
ação se efetivou apenas nas Comarcas de Goiânia e Luziânia.
Justificativa: Informado pelo NURSA que a todos os Diretores dos Foros das
comarcas de Goiás foram oficiados para recomendar aos magistrados a celebração de
convênios ou termos de cooperação para recolhimento de materiais recicláveis e que
está em estudo a parceria com a OSCIP "Programando o Futuro" para o recolhimento
de equipamentos eletroeletrOnicos considerados inservíveis (PROAD n.
201702000025909).
Achado 2: Insuficiência no número de Comarcas em que foi implantado o
sistema de coleta seletiva. Apesar de prevista para implantação da coleta seletiva em
05 (cinco) Comarcas, constatou-se que o referido projeto foi implantado apenas na
Comarca de Hidrolândia.
Justificativa: O atual Plano de Logística Sustentável 2017/2019 não estabeleceu
como iniciativa a implantação de coleta seletiva, no entanto nos prédios dos Fóruns
Cível e Criminal da comarca de Goiânia e do Tribunal de Justiça foram destinados
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e instalados contêineres para o armazenamento de resíduos recicláveis, que

são destinados às cooperativas de catadores de material reciclável conveniadas.
Achado 3 - Ausência do Manual de Gerenciamento de resíduos sólidos,
documento para orientação e auxílio dos servidores e empregados terceirizados na
realização da coleta seletiva nas comarcas, em atenção ao disposto na Resolução CNJ
201/2015.
Justificativa: Informado pelo NURSA que não foi elaborado o Manual de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos no biênio 2015/2017, sendo que o atual Plano de
Logística Sustentável 2017/2019 não estabeleceu como iniciativa a elaboração do
referido manual.
Achado 4: Treinamento parcial para coleta seletiva dos servidores e
terceirizados responsáveis pela limpeza.
Justificativa: Informado pelo NURSA que campanhas de sensibilização dos
servidores do Poder Judiciário goiano tem sido executadas e que estão sendo
desenvolvidos estudos para a realização de iniciativas que busquem promover a
capacitação das demais forças de trabalho. Por sua vez a Diretoria Administrativa
informou que a funcionária preposta da empresa Agroservice, responsável pelo
gerenciamento dos serviços terceirizados de limpeza, informou que seus funcionários
foram devidamente treinados e estão aptos a realizar a separação dos resíduos
recidáveis descartados pelo TJGO
Achado 5: Reduzido número de ações implementadas para ampliar o descarte
de resíduos sólidos destinados às cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
Justificativa: Segundo o NURSA o Plano de Logística Sustentável 2017/2019
sugere iniciativas para que a meta seja alcançada e que já foi encaminhado oficio à
Diretoria de Obras solicitando espaço para o armazenamento de resíduos sólidos no
complexo do TJ; e ainda, que tramita processo cujo objetivo é firmar parceria com uma
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OSCIP em Valparaiso de Goiás para recolhimento de equipamentos eletroeletrônicos
considerados inserviveis pelo TJGO; dentre outras providências. A Diretoria
Administrativa informou que foram adquiridas e distribuídas lixeiras para a coleta
seletiva para as Comarcas de Anápolis, Cocalzinho de Goiás, Itapirapuã, Itapuranga,
Jatai, Jussara, Nazário, Novo Gama e Posse, para o Centro de Educação Infantil e para
os Fóruns Cível e Criminal
Conclusão:
Após a análise das justificativas apresentadas pelas unidades auditadas, a
equipe de auditoria concluiu que em sua maioria não foram capazes de elidir as
constatações. Por isto, foram propostas as recomendações no relatório conclusivo,
acompanhada de Plano de Ação para solucionar as pendências verificadas. As
recomendações estão descritas no item "2.1.2" deste relatório.

11.1.3 — Auditoria para verificação da conformidade da prestação de contas à
sociedade dos atos de gestão do TJGO (Processo n. 201809000131147 PROAD):
Unidades Auditadas: Secretaria do Órgão Especial do Tribunal; DiretoriaGeral; Secretaria de Gestão Estratégica Diretoria Administrativa; Diretoria Judiciária,
Centro de Comunicação Social; Diretoria de Recursos Humanos e Diretoria Financeira.
Achado 1: Ausência de norma própria que regulamente a classificação e a
desclassificação das informações aos diferentes graus de sigilo (desconformidade com
a Lei 12.527/2011, art. 18 c/c art. 35);
Justificativa: Informado pela unidade auditada que o Decreto Judiciário n.
680/2014, ao instituir a Política de Segurança da Informação no Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, tratou de questões atinentes à gestão da informação, definindo
diretrizes em relação à sua classificação em função do grau de confidencialidade e
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criticidade, dispositivos de proteção, competência relacionadas e controle de acesso
segundo classificação. Entretanto não tratou da definição dos graus de sigilo das
informações, matéria que extrapola a competência da Diretoria-Geral.
Achado 2: Ausência de publicação de relatórios em formatos diversos
(eletrônicos) preferencialmente abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto,
de modo a facilitar a análise das informações (desconformidade com a Resolução CNJ
n. 215/2015 art. 6, §42, inciso II);
Justificativa: O Centro de Comunicação social, na qualidade de unidade
auditada referendou a constatação. Foi apresentado plano de ação para solução do
achado.
Achado 3 - Ausência de ferramentas (símbolos de acessibilidade, uso de línguas
de sinais, comunicação aumentativa e alternativa) para garantir acessibilidade de
conteúdo para as pessoas com deficiência (desconformidade com a Resolução CNJ n.
230/2016, art. 42, inciso I; Resolução CNJ n. 215/2015, art. 62, §42, inciso VIII; e Lei
Federal n. 13.146/2015, art. 63);
Justificativa: Informado que as ferramentas para garantia da acessibilidade de
conteúdo para pessoas com deficiência, segundo informado pela Diretoria de
Informática, estarão disponíveis na nova versão do site do TJGO, em fase de
construção.
Achado 4 - Ausência de solicitação de identificação do interessado nas
informações individuais sobre a remuneração e proventos percebidos por todos os
membros e servidores ativos, inativos, pensionistas e colaboradores do TJGO
(desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015, art. 62, § 22);
Justificativa: Informado que diante da ausência de identificação prévia para
acessar informações relativas a proventos e remuneração de servidores e magistrados,
será elaborada conjuntamente com a Diretoria de Informática atendimento do artigo 62
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da Resolução CNJ n. 215/2015 (vedação do anonimato).
Achado 5 - Ausência de publicação da relação das aquisições realizadas pelo
TJGO, com identificação do bem ou serviço adquirido, preço unitário, quantidade
adquirida, procedimento de aquisição, fornecedor e valores totais das operações
(desconformidade com a Lei Estadual n. 17.928/2012, art. 20);
Justificativa: Informado pela unidade auditada que é publicado no Portal da
Transparência apenas a relação dos Contratos, Convênios e Termos de Cooperação.
Foi apresentado plano de ação para solução do achado.
Achado 6 - Ausência de divulgação da relação de membros e servidores que se
encontram afastados para exercício de funções em outros órgãos da Administração
Pública (desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015, art. 6, inciso VII, alínea

Justificativa: Achado referendado pela unidade auditada. Foi apresentado
plano de ação para solução do achado.
Achado 7 - Ausência de divulgação da relação de membros e servidores que
participam de Conselhos e assemelhados, externamente à instituição
(desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015, art. 6°, inciso VII, alínea "f").
Justificativa: Achado referendado pela unidade auditada. Foi apresentado
plano de ação para solução do achado.
Achado 8 - Divulgação inadequada da lista de veículos oficiais utilizados pelo
TJGO (desconformidade com a Resolução CNJ n. 83/2009 art. 5°);
Justificativa: Achado referendado pela unidade auditada, a qual informou
orientar a Divisão de Transportes para complementar as informações publicadas, com
o resumo da quantidade de veículos para cada categoria: institucional, de serviço e de
representação.
Achado 9 - Ausência de divulgação dos documentos que integram os processos
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de aquisição, solicitação aquisição, estudos técnicos preliminares e estimativas de
preços (desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018 anexo II, itens 21.1, 21.2 e
21.3);
Justificativa: Informado pela unidade auditada que os procedimentos de
contratação tramitam eletronicamente por meio do Sistema de Processo
Administrativo Digital - PROAD, e que os documentos encontram-se disponibilizados
na integra para consulta dos interessados mediante o fornecimento de uma chave de
acesso pessoal, nas circunstâncias e fases em que a lei previamente autoriza o acesso.
Achado 10 - Ausência da publicação no site da Pauta das Reuniões de
Comissões e resultados e atas (desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018,
anexo II, item 52);
Justificativa: A Diretoria Judiciária, na qualidade de unidade auditada
informou que não há comissões coordenadas sob sua responsabilidade. Já a Secretaria
do Órgão Especial asseverou que as pautas do órgão especial são publicadas no sitio
do Tribunal de Justiça.
Achado 11 - Ausência de divulgação no site da base de dados com as
informações da atividade docente por magistrado com indicação da instituição de
ensino, horário e disciplinas ministradas, e de sua participação em eventos com
indicação da data, tema, local e entidade promotora (desconformidade com os art. 32 e
42-A, §12, c/c art. 52, da Resolução CNJ n. 34/2007, com a redação dada pela Resolução
CNJ n. 226/2016);
Justificativa: A unidade auditada se manifestou no sentido de que será
analisada a viabilidade de utili7ar a base de dados disponível no sistema de recursos
humanos relativa à atividade docente por magistrado para atendimento ao requisito
da Resolução do Conselho Nacional de Justiça.
Achado 12 - Ausência de publicação da integra dos contratos e termos aditivos
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firmados em decorrência da ratificação da dispensa ou inexigibilidade de licitação
(desconformidade com a Resolução CNJ 265/2018, anexo II, itens 22.3 e 22.4);
Justificativa: Informado pela unidade auditada que os contratos firmados pelo
Tribunal de Justiça estão disponíveis integralmente para consulta no Portal da
Transparência.
Achado 13 - Ausência de publicação da íntegra dos atos de reconhecimento e
ratificação da dispensa ou inexigibilidade de licitação, que não sejam considerados
sigilosos (desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018, anexo II, item 22.2);
Justificativa: Informado pela unidade auditada que os procedimentos de
contratação tramitam eletronicamente por meio do Sistema de Processo
Administrativo Digital — PROAD, e que os documentos encontram-se disponibilizados
na íntegra para consulta dos interessados mediante o fornecimento de uma chave de
acesso pessoal, nas circunstâncias e fases em que a lei previamente autoriza o acesso.
Achado 14 - Ausência de disponibilização no sítio eletrônico do conteúdo das
sessões dos órgão colegiados em audio, no prazo de 05 dias, e em ata, no prazo de 02
dias contados da data da sua aprovação (desconformidade com a Resolução CNJ n.
215/2015, art. 22, § 29;
Justificativa: A Secretaria do Órgão Especial e Diretoria Judiciária, na qualidade
de unidades auditadas, informaram que as sessões de julgamento do Órgão Colegiado
são registradas em audio, porém nem as gravações e nem as Atas são disponibilizadas
no sítio do Tribunal, ficando ambas (mídias e atas) disponíveis na Secretária do Órgão
Especial. Ressaltou-se ainda que o conteúdo das sessões de julgamento do colegiado
em áudio e em Ata, atualmente não é publicado. Ainda não há regulamentação para
que esta publicação seja feita. Contudo, nos processos físicos e digitais os extratos de
ata de julgamento são disponibilizados nos respectivos autos processuais e disponíveis
para consulta pública no site do Tribunal de Justiça de Goiás.
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Achado 15 - Comprometimento da garantia de autenticidade e integridade das
informações (desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015, art. 6, § 49, inciso V).
Justificativa: A unidade referendou o achado admitindo a existência de
fragilidade e comprometimento da autenticidade e integridade de informações pela
transmissão não criptografada. Foi apresentado plano de ação para solução do achado.
Achado 16 - Deficiência no sistema de busca da ferramenta de pesquisa de
conteúdo (desconformidade com a Resolução CNJ n. 215/2015 Art. 6, §49 inciso I)
Justificativa: Informado que o sistema de busca da ferramenta de pesquisa de
conteúdo será otimizado no novo site do Tribunal de Justiça.
Achado 17 -Ausência de utilização de intérprete de linguagem brasileira de
sinais, legenda, audiodescrição e comunicação em linguagem acessível em todas
manifestações públicas, entre elas propaganda, pronunciamentos oficiais, vídeos
educativos, eventos e reuniões (desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018,
anexo II, item 56).
Justificativa: Achado referendado pela unidade auditada. Foi apresentado
plano de ação para solução do achado.
Achado 18 - Ausência de publicação da política de gestão de pessoas de TIC
(desconformidade com a Resolução CNJ n. 265/2018, anexo II, item 67);
Justificativa: A unidade auditada afirmou necessitar de maiores análises para se
manifestar sobre a gestão de pessoas de TIC de que trata a exigência da Resolução n.
265/2018 do Conselho Nacional de Justiça.
Conclusão:
Após a análise das justificativas apresentadas pelas unidades auditadas, a
equipe de auditoria concluiu que em sua maioria não foram capazes de elidir as
constatações. Por isto, foram propostas as recomendações no relatório conclusivo,
acompanhada de Plano de Ação para solucionar as pendências verificadas. As

Assinado digitalmente por: MARCOS REGINO MAGALHAES KEENEY, ASSESSOR(A), em 05/06/2019 às 13:47.
Para validar este documento informe o código 226372246867 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201906000173553

PODER JUDICIÁRIO

ti~

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Presidência
Controladoria Interna

recomendações estão descritas no item " 2.1.3" deste relatório.
Para acompanhamento das ações tendentes a solucionar o achado, a equipe de
auditoria desenvolve monitoramento por meio dos autos eletrônicos n.
201902000155554 em tramitação na Controladoria Interna.
11.1.4 — Auditoria contínua nas prestações de contas de diárias dos servidores e
magistrados do Tribunal de Justiça.(Processo n. 201810000136181):
A auditoria contínua em diárias difere das demais ações de controle
normalmente executadas, pois se trata de auditoria contínua em 100% das prestações
de contas das diárias de servidores e magistrados, durante o exercício de 2018,
encaminhadas à Controladoria Interna por determinação da Resolução MO n.
68/2016, e em função desta peculiaridade a comunicação dos resultados não seguiu
estritamente a mesma sistemática adotada, posto que a indicação das irregularidades
ou desconformidades foram comunicadas, individualmente, e resolvidas no bojo
das próprias prestações de contas oferecidas pelos beneficiários das diárias.

11.1.5 - Auditoria para verificação da conformidade na concessão, manutenção,
suspensão e extinção dos auxílios financeiros concedidos a servidores e magistrados
no âmbito do TJGO (Processo n. 201803000084714).
Ação de controle deflagrada para identificar possíveis falhas na gestão dos
benefícios financeiros destinados a servidores e magistrados, de natureza
indenizatória, denominado "auxílios", custeados à conta dos recursos orçamentários
do FUNDESP-PJ e sujeitos aos limites aprovados nas rubricas específicas para cada
exercício.
Achado 1: Ajuda de custo paga a ambos os cônjuges ou companheiros
residentes na mesma localidade, em desacordo com o disposto no art.19, § 49, da Lei
Estadual 17.962/2013.
52

Assinado digitalmente por: MARCOS REGINO MAGALHAES KEENEY, ASSESSOR(A), em 05/06/2019 às 13:47.
Para validar este documento informe o código 226372246867 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201906000173553

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Presidência
Controladoria Interna

Justificativa: A Diretoria de Recursos Humanos, na qualidade de unidade
auditada informou que os casos identificados relativos a este achado serão tratados
junto à Diretoria-Geral e Presidência. Informou, ainda, em sede de monitoramento da
auditoria, que houve a exclusão em folha de pagamento da ajuda de custo paga
equivocadamente.
Achado 2: Ausência de informações no Portal da Transparência relativamente à
despesa empenhada para pagamento do Auxílio Livro.
Justificativa: Informado pela unidade auditada, em sede de monitoramento,
que o pagamento do auxílio livro aos magistrados foi suspenso, mas caso seja pago
novamente os valores serão informados nos termos da Resolução CNJ n. 215/2015.
Achado 3: Inconsistência dos dados apresentados pelo relatório emitido no
sistema GP Password quanto aos servidores ativos e inativos falecidos no ano de 2017,
em relação aos procedimentos de auxílio-funeral autuados no PROAD, assim como em
relação ao relatório customizado fi com a situação especial "Falecimento" - código 17
Justificativa: Informado pela unidade auditada que a inconsistência verificada
na verdade se trata da forma como os dados foram filtrados para elaborar o relatório
que depende de filtros específicos, no caso verificado, o relatório extraído deixou de
contemplar aposentados com status "reativados para acerto financeiro" (status
funcional por ocasião dos pagamentos da URV e outras diferenças.
Achado 4: Nos procedimentos relativos ao auxilio-funeral, autuados no
PROAD, constam atos processuais assinados digitalmente por estagiário, sem a
supervisão de um servidor do quadro.
Justificativa: Informado pela unidade auditada que a assinatura verificada se
trata de estagiário de outra unidade. Em sede de monitoramento verificou-se que a
Diretoria-Geral expediu o Ofício Circular n° 001/2019 DG — DOC. 6 no intuito de
cientificar os responsáveis pelo gerenciamento de usuários no PROAD a fim de
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cadastrarem os estagiários com perfil de "Usuário", não permitindo assim que estes
assinem documentos no referido Sistema.
Achado 5: Fragilidade nos controles internos administrativos relativamente aos
magistrados e servidores que não recebem o auxilio-alimentação.
Justificativa: Informado pela unidade auditada a criação de relatórios especifico
capaz de identificar magistrados e servidores que não percebem o auxílio-alimentação
após correção do sistema GP Password.
Achado 6: Irregularidade no pagamento de auxilio-creche a servidor cujo
dependente frequente a Creche do Poder Judiciário.
Justificativa: Informado pela Diretoria de Recursos Humanos que os
ressarcimentos dos valores concedidos irregularmente estão sendo processados por
meio dos autos n2 137895, n2 137869, n2 137865, rt2 137862, n2 137867 , após a realização
de auditoria interna promovida pelo próprio setor para verificar qualquer outra
irregularidade acerca de pagamento de ~cílio-creche a pais de alunos do Centro
Educacional Infantil do Poder Judiciário.
Achado 7: Magistrado cujo endereço residencial declarado no Sistema de
Recursos Humanos não coincide com o município sede da comarca de lotação, em
desacordo com a Resolução TJGO n.76/2017.
Justificativa: Nos autos de monitoramento da auditoria consta Despacho da
Presidência do TJGO por meio do qual se indica que a questão da residência dos
magistrados na comarca de lotação ser atribuição do Órgão Correicional deste Poder, e
sendo assim, a questão foi encaminhada à Corregedoria-Geral da Justiça para a adoção
das providências que entender convenientes. Conforme se extrai dos autos de
comunicação do relatório conclusivo, foram autuados pela Corregedoria-Geral o
processo n9 201903000160038, com objetivo de avaliar a situação dos magistrados que
declararam endereço fora da comarca, mas estão com pedido pendente de exame pelo
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órgão competente, e o processo n. 201903000160041 para acompanhamento dos
magistrados que estão na mesma situação, mas não formularam, ainda, o respectivo
pedido de autorização de residência fora da comarca.
Achado 8: Divergência entre as informações lançadas no sistema GP Password,
comparadas

às informações repassadas pela Diretoria-Geral quanto aos magistrados

residentes fora da comarca de lotação, indicando que os dados pessoais e funcionais
encontram-se desatuali7ados.
Justificativa: Informado pela Diretoria de Recursos Humanos que os dados
pessoais e funcionais são atualizados e alterados por ocasião do recadastramento de
magistrados e servidores, que se dá sempre no mês de aniversário, sendo os dados
validados pelo setor competente para se efetivar a migração ao sistema de recursos
humanos.
Achado 9: Ausência de autorização de funcionamento do Centro Educacional
Infantil Mauro Campo CEI-TJGO junto ao Conselho Municipal de Educação.
Justificativa: Informado pela unidade auditada que a ausência de autorização
de funcionamento decorre da falta de atendimento das exigências da Resolução n.
120/2016 do Conselho Municipal de Educação. Para registro junto ao referido órgão
algumas questões relativas à presença de pedagogos e professores na quantidade
exigida. Para suprir esta lacuna a unidade auditada noticiou que foi deferida a
disposição de servidora efetiva — categoria funcional pedagoga e encontra-se em
andamento providências visando suprir o quadro de servidores da área especializada,
nos mesmos moldes, bem como estudo técnico de acordo com ênfase nas exigências do
referido Conselho.
Achado 10: O sistema de recursos humanos GP Password não contempla os
registros relacionados a parentescos declarados quando da emissão do relatório
"Dossiê do Funcionário", não tendo sido identificado outro recurso para obtenção de
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tais informações coletivamente ou por categoria, exceto pela consulta do cadastro
pessoal de forma individualizada.
Justificativa: Diretoria de Recursos Humanos esclareceu que este relatório de
registros de parentesco poderá ser liberado para acesso sempre que a chefia imediata
de determinado setor assim requerer. Para tanto, a solicitação se dará, via e-mail
institucional por tratar-se de relatório próprio/especifico, não customizado.
Achado 11: Inconsistência dos dados divulgados no Portal da Transparência em
relação aos auxílios concedidos a magistrados e servidores, no sentido de não ser
identificado o beneficio de forma individualizada e nominal, em desacordo com a
Resolução CNJ n. 215/2015.
Justificativa: Informado pela unidade auditada que todos os auxfflos constam
discriminados nos Anexos disponibilizados no Portal da Transparência, e que no
tocante aos relatórios de responsabilidade da Diretoria de Recursos Humanos.
Asseverou, ainda, que os dados do campo denominado "Transparência" (na forma de
anexos e seus itens), à luz da Resolução n° 215, de 16 de dezembro de 2015 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispostos no artigo 6°, inciso VII, alíneas "h à f",
encontram-se devidamente atualizadas no sitio eletrônico deste Poder Judiciário, com
exceção do auxílio moradia que já não é mais pago pelo TJGO.
Conclusão:
Após a análise das justificativas apresentadas pelas unidades auditadas, a
equipe de auditoria concluiu que em sua maioria não foram capazes de elidir as
constatações. Por isto, foram propostas as recomendações no relatório conclusivo,
acompanhada de Plano de Ação para solucionar as pendências verificadas. As
recomendações estão descritas no item " 2.1.5" deste relatório.
Para acompanhamento das ações tendentes a solucionar os achados, a equipe
de auditoria desenvolve monitoramento por meio dos autos eletrônicos n.
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201902000154419 em tramitação na Controladoria Interna.
11.1.6 — Auditoria de avaliação da maturidade da gestão de riscos em setores
estratégicos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo n. 20171000060611):
A auditoria em epígrafe difere das demais ações de controle pois não resultou
em achados que denotem inconsistências ou irregularidades. Pelo mesmo motivo
nesta ação de controle não houve unidades auditadas para que se manifestassem sobre
as constatações. O escopo da ação de controle foi a verificação da maturidade da
gestão de riscos no âmbito institucional a fim de subsidiar possíveis ações da
Presidência do TJGO.
11.2. - FISCALIZAÇÃO
11.2.1 — Prestação de contas de ajudas de custo concedidas a magistrados e
servidores (Processo n. 201803000083434).
Após a emissão do relatório conclusivo, os autos seguiram à apreciação das
unidades auditadas que providenciaram a juntada dos documentos faltantes das
prestações de contas de ajuda de custo concedidas a magistrados e servidores, elidindo
as constatações em sua maioria.
Entretanto, com relação às inconsistências verificadas no sistema de diárias no
tocante à divergência entre a distância gerada pelo sistema e o Google Maps, que
repercute no cálculo do valor do benefício, o Setor de Diárias da Diretoria-Geral
informou que a empresa mantenedora do sistema de diárias e ajuda de custo
desenvolverá mecanismo para atualização automática das rotas cadastradas.
Para acompanhamento das ações tendentes a solucionar o achado persistente, a
equipe de fiscalização desenvolve monitoramento por meio dos autos eletrônicos n.
201902000155559 em tramitação na Controladoria Interna.
11.2.2 - Processos de Contratação Direta (Processo n. 201808000121479)
De maneira geral, as informações prestadas pelas unidades fiscalizadas após a
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emissão do relatório conclusivo, não foram capazes, em sua maioria, de elidir as
constatações, entretanto, nenhuma delas enseja dano ao erário. Sendo assim, seguiu à
Presidência do TJGO o relatório conclusivo com as justificativas apresentadas e as
recomendações da equipe de auditoria para saneamento dos achados persistentes.
Para acompanhamento das ações tendentes a solucionar os achados
persistentes, a equipe de fiscalização desenvolve monitoramento por meio dos autos
eletrônicos n. 201903000161803 em tramitação na Controladoria Interna.

III — CONCLUSÃO

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável,
submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a
emissão do competente Certificado de Auditoria, informando que os documentos que
o subsidiaram, em relação às atividades da Controladoria Interna, estão disponíveis
para verificação, se for o caso.
Conclui-se assim, que as contas apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás encontram-se regulares e em condições de serem submetidas à apreciação do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

CONTROLADORIA INTERNA DO PODER JUDICIÁRIO, em Goiânia,

20 de maio de 2019.
AR
oi e /morim
.•e Divisão

‘.1
Raissa Verzeloni O. F. Fernandes
Analista

De acordo:
Ma
Diretor
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CERTIFICADO DE AUDITORIA
Unidade Auditada : 0452 — FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Exercício

: 2018

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de
gestão dos responsáveis envolvendo as atividades do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, praticados no exercício de 2018, consignados no Relatório da Auditoria Anual de
Contas no período.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do
trabalho definido no Relatório de Auditoria, em atendimento à legislação estadual,
Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e do Conselho Nacional de Justiça,
aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das
ações de controle reali7adas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão das
unidades auditadas.
O referido relatório contempla todas as atividades elencadas nas
alíneas "a" / "k" do inciso XXXI, do art. 5° da Resolução Normativa n. 001/2003 do TCE,
analisadas e avaliadas segundo seus diversos aspectos.
Diante dos exames aplicados, considerando os Demonstrativos e
demais documentos apresentados, e com base na presumida veracidade ideológica dos
documentos acostados no Relatório de Gestão, esta Controladoria Interna certifica que os
atos de gestão encontram-se regulares no aspecto formal, em conformidade com o art. 5Q,
inciso XXXI, da citada Resolução Normativa do TCE/GO n. 001/2003.
CONTROLADORIA INTERNA DO PODER JUDICIÁRIO, em
Goiânia, 20 de maio de 2019.

Mar us Nav de vila
Diretor da Cont ladoria terna
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade Auditada : 0452 — FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO — FUNDESP/PJ
Exercício

: 2018

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às determinações contidas no artigo 52, inciso XXXIV, da
Resolução Normativa TCE n. 001/2013, acolho a conclusão expressa no Relatório de
Auditoria, cuja opinião foi pela REGULARIDADE da gestão dos responsáveis referentes
ao período de 1Q de janeiro de 2018 a 31 de dezembro do mesmo ano.
Desse modo, em cumprimento ao disposto no artigo Si', inciso XXXV, da cilada
Resolução, submetemos o presente Parecer à apreciação do Senhor Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás para conhecimento e pronunciamento, com posterior
remessa ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás
CONTROLADORIA INTERNA DO PODER JUDICIÁRIO, em Goiânia,
20 de maio de 2019.

Ia
Ma llus Nas' s de
Direto da Contr ladoria In ema
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Resolução Normativa n.° 001/2003 TCE/GO
Inciso:
XXXV - Pronunciamento expresso do Presidente do Tribunal
de Justiça sobre as contas e sobre o parecer do Controle
Interno, atestando haver tomado conhecimento das
conclusões nele contidas
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Relatório de Tomada de Contas Anual — Exercício 2018
Unidade Orçamentária 452
PRONUNCIAMENTO DA PRESIDÊNCIA

(Artigo 5°, inciso XXXV da Res. Normativa TCE n° 001/2003)

Para os fms de que trata o inciso XXXV do artigo 5° da Resolução Normativa
n° 001/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás — TCE/GO, referente à Tomada de
Contas Anual do EXERCÍCIO 2018 — Unidade Orçamentária 452 — Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário — FUNDESP/PJ, declaro haver
tomado conhecimento das conclusões sobre as Contas e do Parecer do Controle Interno da
Tomada de Contas Anual de 2018.
Goiânia, 2.2-de maio de 2019.

anos Lemes
Presidente
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