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Apresentação

Como nasceu este livro?

A ideia deste livro surgiu quando, ao organizar 
minha área de trabalho (desktop), estava em dúvida 
sobre o que fazer com uma pasta denominada pesqui-
sas da Resolução 308.

Ao abrir a pasta, me deparei com quase 180 documentos, 
entre fotos de livros, artigos científicos, manuais e acórdãos 
do TCU. Só de acórdãos, estavam separados mais de 35, tra-
tando dos mais variados temas. Assim, naquela pasta que 
estava prestes a ser despejada na lixeira, ou quem sabe ser 
colocada na rede interna para nunca mais ser aberta, estava 
a alma da resolução. Tudo o que foi discutido, anotado, con-
versado nas diversas reuniões de alinhamento de conceitos.

Dessa forma, com o objetivo de dar vida à pasta e às 
anotações ali contidas, o livro foi surgindo aos poucos. 
Inicialmente seria apenas um apanhado de referências 
bibliográficas no formato de uma tabela: em uma coluna o 
artigo e, na outra, um monte de referências.

Todavia, aos poucos, a tabela foi ficando estranha, pois 
só a citação deixava a alma da resolução pobre. Surgiu, 
então, outra coluna com explicações, que cresceu e já não 
cabia em uma tabela.

Os dados foram migrados para um editor de texto. 
Nesse momento, resgatei um caderno de anotações das 
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reuniões, com apontamentos pessoais. Aí não tive dúvida: 
teria de ser um livro, bem objetivo, sem enrolação.

O  livro, porém, não podia trazer o conceito de forma 
rasa, mas também não podia deixar de dar todas as ferra-
mentas para que os usuários pudessem ter a segurança 
de que cada mandamento da resolução estava amparado 
em boas práticas internacionais, entendimentos do TCU e 
das mais diversas leis e regulamentos ligadas à auditoria.

Por isso, ao contrário da maioria dos livros, em que as 
notas de rodapé não são tão importantes, nesta obra, as 
notas de rodapé são tão importantes quanto o texto prin-
cipal. Digo isso, pois, para não tornar a leitura cansativa 
com citações, a cada parágrafo, de julgamentos do TCU e 
textos de lei, fui colocando esse referencial nos rodapés.

Espero que gostem da leitura.
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Prefácio

Recebi o honroso convite do doutor Leonardo Câmara 
Ribeiro, o Léo, para prefaciar esta importante obra. Apesar 
de todas as minhas limitações, não poderia faltar para 
com alguém que tenho em altíssima conta, inclusive pela 
inegável competência técnica e profundo senso ético.

O controle interno, ou sistema de controle interno, 
como previsto no art. 74 da Constituição, ainda dá os pri-
meiros passos na sua afirmação, na busca de visibilidade 
e na formação de identidade institucional. 

A formação da identidade desse indispensável sistema 
de controle da Administração Pública no Brasil parece 
ser o aspecto fundamental. As demais questões, embora 
relevantes, guardam uma relação de estreita dependência 
com aquela definição principal.

A inserção do controle interno no âmbito de Admi-
nistração, com inafastável subordinação hierárquica ao 
menos em relação ao Chefe do Poder em que está inte-
grado, suscita vários e acesos debates. Crescem as refle-
xões e ações voltadas para dotar os controles internos de 
um perfil com clara preponderância das ações de con-
sultorias, avaliações de desempenho, apoio e auxílio ao 
gestor, até mesmo colocando em xeque o salutar princí-
pio da segregação de funções. Essas iniciativas utilizam 
fórmulas com os seguintes teores: “agregar ou adicionar 
valor à gestão”, “melhorar a operação ou o desempenho 
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da organização” e “aprimorar a economicidade, a eficiência 
e a efetividade da Administração Pública”. Por outro lado, 
resistências não faltam, destacando-se a inafastável missão 
do controle interno no combate às várias formas de irregu-
laridades e ilícitos de todas as magnitudes. Afinal, essa ver-
tente das atividades do controle interno está expressamente 
prevista na Constituição (art. 74, incisos II, III e IV e pará-
grafo primeiro e segundo). Merece destaque a previsão da 
responsabilidade dos dirigentes do controle interno no art. 
74, parágrafo primeiro, da Constituição. Com efeito, serão 
responsabilizados solidariamente pelas irregularidades que 
tiverem ciência e não comunicarem as Cortes de Contas. 

Não identifico situação de harmonização impraticá-
vel. Já disse e repito: para o gestor de boa-fé, valem todos 
os esforços de orientação, auxílio e apoio, inclusive pelos 
órgãos do sistema de controle interno. Entretanto, para 
o gestor de má-fé, devem ser efetivados os pertinentes 
procedimentos de responsabilização em todas as esferas 
cabíveis. Não é política ou juridicamente possível e válido 
escapar dessa postura, considerando o arcabouço consti-
tucional em vigor e o avanço a passos largos da corrupção 
institucionalizada no seio dos poderes públicos de todos 
os níveis da Federação.

Nesse contexto, o esforço do doutor Leonardo Câmara, 
com rigor conceitual, presta importante serviço à consoli-
dação e ao aperfeiçoamento do controle interno no Brasil 
e nas atividades administrativas do Judiciário em parti-
cular. Com efeito, as dificuldades mencionadas e tantas 
outras assumem contornos práticos no trabalho concreto 
do controle interno. 

Com certeza, o leitor tem em mãos um instrumento de 
enorme valia. A obra é um guia seguro para a ação coti-
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diana e conformação das atividades do controle interno tal 
como definidas pela Constituição.

Brasília, 28 de agosto de 2020.
Aldemario Araujo Castro

Mestre em Direito
Procurador da Fazenda Nacional 

Ex-Controlador-Geral do Distrito Federal
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Resolução CNJ n. 308/2020

Introdução

A Resolução CNJ n. 308/2020 nasceu de um Pedido 
de Providência (PP), de iniciativa do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, que foi endereçado ao CNJ solicitando 
que houvesse a instituição de um Sistema de Controle 
Interno no Poder Judiciário, amparado nos artigos 70 e 74 
da Constituição Federal.

A partir desse PP e em função, também, da necessidade 
de se modernizarem as Resoluções CNJ n. 86/2009 e n. 
171/2013, ambas desatualizadas em relação às melhores 
práticas internacionais de auditoria, nasceram as Resolu-
ções CNJ n. 308/2020 e n. 309/2020.

A Resolução CNJ n. 308/2020 trouxe diversos aspec-
tos de governança em matéria de auditoria. Organizou um 
sistema participativo de dirigentes que congrega todos os 
segmentos de Justiça para promover a avaliação de temas 
que objetivam alinhar e harmonizar as práticas e os proce-
dimentos relacionados com as atividades das unidades de 
auditoria interna dos órgãos jurisdicionados ao CNJ; esta-
beleceu diretrizes para promover padronização e racionali-
zação de procedimentos afetos à realização das avaliações 
e consultorias, entre outros.

Entre as inovações trazidas pela Resolução CNJ n. 
308/2020, é importante citar algumas de grande relevo 
para a auditoria: a criação da Comissão Permanente de 
Auditoria (CPA); a criação do Comitê de Governança e 
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Gerenciamento do Sistema de Auditoria do Poder Judi-
ciário (Siaud-Jud); a propositura de ações de capacitação 
propostas pelo órgão colegiado de governança e gerencia-
mento do Siaud-Jud; o duplo reporte das unidades de 
auditoria e o mandato dos dirigentes de auditoria.

Todos esses temas serão tratados neste livro, com deta-
lhamento suficiente para que os auditores e gestores das 
mais diversas instituições possam compreender os objeti-
vos de cada artigo.

Esta obra propõe-se a comentar os artigos na medida 
certa de profundidade para os usuários da Resolução CNJ 
n. 308/2020, ou seja, não teceremos comentários desne-
cessários ou de pouca aplicabilidade prática.
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CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º As atividades de auditoria interna do Poder Judiciário serão 
organizadas sob a forma de sistema, nos termos desta Resolução.

A Constituição Federal (CF) estabeleceu, no art. 70, 
que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ope-
racional e patrimonial da União e das entidades da admi-
nistração direta e indireta será exercida mediante controle 
externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Todavia, o legislador constituinte, ao contrário do que 
fez para o controle externo, não definiu quais as unidades 
ou os órgãos pelos quais caberia exercer a atividade de 
controle interno.

Vê-se que, no art. 71 da CF,  determinou-se que o con-
trole externo ficaria a cargo do Congresso Nacional com 
auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), porém em 
nenhum outro dispositivo estabeleceu quais unidades 
seriam responsáveis pelo controle interno e, aumentando 
a celeuma, não definiu exatamente o que seria a atividade 
de controle interno, ou seja, se seria apenas a atividade de 
auditoria, ou se seriam as três linhas de defesa, modelo 
preconizado pelo TCU no manual de riscos operacionais.

Somos da vertente de que o legislador não pensou em 
controle interno como unidade administrativa, uma vez 
que, no art. 40, III, § 22, da CF, o tema controle interno foi 
tratado como um princípio, conforme se observa a seguir:

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de pre-
vidência social, lei complementar federal estabelecerá, para 
os que já existam, normas gerais de organização, de funcio-
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namento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, 
entre outros aspectos, sobre:
VII – estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, 
observados os princípios relacionados com governança, 
controle interno e transparência.

Pensando no controle interno como atividade de con-
trole a ser exercida pelos diversos órgãos da administração 
pública, não seria necessário que houvesse um único depar-
tamento com tal atribuição. Assim, a atividade de controle 
interno poderia ficar a cargo de toda a administração.

Essa é, inclusive, a orientação contida no Decreto-Lei 
n. 200/1967, que no artigo 13, dispõe: 

Art. 13 O contrôle das atividades da Administração Federal 
deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, 
compreendendo, particularmente:
a) o contrôle, pela chefia competente, da execução dos 
programas e da observância das normas que governam a 
atividade específica do órgão controlado;
b) o contrôle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da 
observância das normas gerais que regulam o exercício das 
atividades auxiliares;

c) o contrôle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda 
dos bens da União pelos órgãos próprios do sistema de con-
tabilidade e auditoria.

A interpretação de que o controle interno é uma 
atividade que abrange toda a organização, é a visão, 
hodiernamente, praticada na esfera internacional, con-
forme esclarece o Instituto Internacional dos Auditores 
(IIA), na declaração de posicionamento: as três linhas 
de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles, 
que assim esclarece:
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No modelo de Três Linhas de Defesa, o controle da gerência 
é a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos, as 
diversas funções de controle de riscos e supervisão de con-
formidade estabelecidas pela gerência são a segunda linha 
de defesa e a avaliação independente é a terceira. Cada uma 
dessas três “linhas” desempenha um papel distinto dentro 
da estrutura mais ampla de governança da organização.

Entretanto, a ideia de governança e gestão de riscos (Cf. 
Acórdão 2353/2016 – Plenário1) no âmbito das organiza-
ções pública é tema relativamente recente, e o que ocorreu 
na maioria dos órgãos públicos foi a criação de uma unidade 
específica que agregava as funções de segunda e terceira linha 
de defesa, denominada de Departamento de Controle Interno.

A dúvida sobre controle interno ser uma atividade ou 
unidade dá-se, inclusive, em função do art. 74, § 1º, da 
CF, que atribui, aos responsáveis pelo controle interno, a 
responsabilidade por dar ciência ao TCU, quando houver 
apuração de alguma irregularidade.

A Lei n. 10.180/2001, visando sanar a lacuna consti-
tucional, definiu, para o Poder Executivo, que o sistema de 
controle interno seria composto pela Secretaria Federal de 
Controle Interno, como órgão central e os demais setoriais 
de controle interno.

Todavia, a lei não esclareceu, textualmente, se as ativida-
des de controle interno estariam ligadas à cogestão (primeira e 
segunda linha de defesa), se seria só a atividade de avaliação 
(terceira linha de defesa) ou se congregaria todas as funções.

1 Acórdão 2353/2016 – Plenário. Há deficiências na função de auditoria interna, visto que a unidade de 
auditoria interna não realiza, de forma sistemática, trabalhos de avaliação da governança e da gestão 
de riscos na organização, assim como não existem, no IFMG, procedimentos formalizados para que a 
unidade de auditoria interna utilize uma abordagem sistemática e disciplinada nas atividades de auditoria 
interna, incluindo, para cada trabalho, as fases de planejamento, execução e comunicação dos resultados. 
Ademais, o IFMG não mantém um sistema para monitorar as providências adotadas pela administração 
em decorrência dos resultados dos trabalhos de auditoria interna e externa.
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Entretanto, da análise do art. 24 da referida Lei, temos 
que as atividades elencadas no rol de competências das 
unidades de controle interno albergam atividades tanto de 
terceira linha, como no caso dos incisos I, II, III, VI, VIII, 
IX, como, também, de cogestão, no caso do inciso X, con-
forme excerto a seguir:

Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal:
I – avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano 
plurianual;
II – fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, 
inclusive ações descentralizadas realizadas à conta de 
recursos oriundos dos Orçamentos da União, quanto ao 
nível de execução das metas e objetivos estabelecidos e à 
qualidade do gerenciamento;
III – avaliar a execução dos orçamentos da União;
[...]
VI – realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos 
federais sob a responsabilidade de órgãos e entidades 
públicos e privados;
[...]
VIII – realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, 
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos 
e operacionais;
[...]
IX – avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades 
da administração indireta federal;
X – elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da 
República a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal;

Em suma, estamos longe de um consenso sobre o real 
conceito de controle interno expresso na CF.

Com a edição da Resolução n. 308 do CNJ, o Poder 
Judiciário criou e organizou o sistema de auditoria 
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interna e se aproximou dos parâmetros de governança 
já vastamente disseminados por toda a administração 
pública federal.

Apenas para ilustrar, pode-se citar o Referencial Básico 
de Governança publicado pelo TCU,2 que apresentou o 
seguinte gráfico:

Figura 1 – Fonte: Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública

2 Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/data/files/E8/14/13/3D/43B0F410E827A0F42A2818A8/2663788.
PDF>.
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No mesmo manual,3  o TCU esclarece, ainda, que: 

[...] as instâncias internas de apoio à governança realizam 
a comunicação entre partes interessadas internas e 
externas à administração, bem como auditorias internas 
que avaliam e monitoram riscos e controles internos, 
comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta 
administração. Exemplos típicos dessas estruturas são 
a ouvidoria, a auditoria interna, o conselho fiscal, as 
comissões e os comitês.

Resta claro, porém, que, na visão do TCU, com a qual 
concordamos, a atribuição da auditoria interna é de avaliar 
controles internos, apoiando a gestão. Não se pode falar, 
entretanto, que as unidades de auditoria devem substituir 
a gestão na realização e no estabelecimento de atividades 
de controle interno4 em sentido estrito (primeira e segunda 
linha de defesa).

É essa, inclusive, a manifestação exarada no Acórdão 
2622/20155 do Plenário do TCU, que recomendou, à CGU, 
orientar organizações sob sua esfera a observarem as 
diferenças conceituais entre controle interno e auditoria 
interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à 
unidade de auditoria interna.6 

3  Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública, 2014.
4 Cf. Acórdão 2347/2016 – Plenário. 9.1.6.2. em decorrência da distinção conceitual acima, avalie a 

necessidade de segregar as atribuições e competências da atual secretaria de controle interno, de forma 
que essa unidade organizacional não possua concomitantemente atribuições e competências relativas a 
atividades de controle interno e de auditoria interna (IPPF 1120).

5  Acórdão TCU n. 2.622/2015: 9.5. recomendar à Controladoria-Geral da União (CGU/PR) que continue 
a orientar as organizações sob sua esfera de atuação para que: 9.5.1. observem as diferenças conceituais 
entre controle interno e auditoria interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à unidade de 
auditoria interna; 9.5.2. em decorrência da distinção conceitual acima, avaliem a necessidade de segregar 
as atribuições e competências das atuais secretarias de controle interno (ou equivalentes), de forma que 
a mesma unidade organizacional não possua concomitantemente atribuições e competências relativas a 
atividades de controle interno e a atividades de auditoria interna.

6 Acórdão 2350/2016 – Plenário: b) A função de auditoria interna está estabelecida e atua, segundo as 
boas práticas internacionais sobre o tema (IPPF – Estrutura Internacional de Práticas Profissionais), não 
realizando atividades de cogestão.
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Portanto, fica evidente, ao nosso ver, que a pretensão 
da Resolução n. 308 do CNJ foi a de regulamentar parte 
do art. 70 da CF, tratando, apenas, do aspecto ligado à 
auditoria interna, terceira linha de defesa.

Tal fato é, inclusive, evidenciado no art. 9º, quando a 
Resolução n. 308 deixa evidente que o Sistema de Audito-
ria Interna do Poder Judiciário (Siaud-Jud) é apenas um 
dos pilares do Sistema de Controle Interno Constitucional.
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Art. 2º Auditoria interna é a atividade independente e objetiva 
de avaliação e consultoria com o objetivo de agregar valor às 
operações da organização, de modo a auxiliar na concretização 
dos objetivos organizacionais, mediante avaliação da eficácia 
dos processos de gerenciamento de riscos, de controles 
internos, de integridade e de governança.

Parágrafo único. Em função das suas atribuições precípuas, é 
vedado às unidades de auditoria interna exercer atividades 
típicas de gestão, não sendo permitida sua participação no 
curso regular dos processos administrativos ou a realização de 
práticas que configurem atos de gestão.

Este artigo traz importantes conceitos. Para facilitar a 
organização das ideias contidas no texto, vamos dividi-lo 
nos três tópicos, como se verá a seguir:

1) Independência e objetividade
A Resolução n. 308, ao fazer previsão dos atributos de 

independência e objetividade, nada mais fez que trazer, 
para o contexto do Poder Judiciário, o que o IPPF7  esta-
tuiu na Norma Atributo n. 1100 que assim esclarece:

1100 – Independência e Objetividade.
A atividade de auditoria interna deve ser independente e 
os auditores internos devem ser objetivos ao executar seus 
trabalhos.
Interpretação: Independência é a imunidade quanto às 
condições que ameaçam a capacidade da atividade de auditoria 
interna de conduzir as responsabilidades de auditoria interna 
de maneira imparcial. Para atingir o grau de independência 
necessário para conduzir eficazmente as responsabilidades da 
atividade de audi na, o executivo chefe de auditoria tem acesso 

7 IPPF (The International Professional Practices Framework – Normas Internacionais para a Prática 
Profissional de Auditoria Interna – do Institute of Internal Auditors (IIA).
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direto e irrestrito à alta administração e ao conselho. Isso pode 
ser alcançado por meio de um relacionamento de duplo reporte. 
As ameaças à independência devem ser gerenciadas nos níveis 
do auditor individual, do trabalho da auditoria, funcional e 
organizacional. A objetividade é uma atitude mental imparcial 
que permite aos auditores internos executarem os trabalhos 
da auditoria de maneira a confiarem no resultado de seu 
trabalho e que não seja feito nenhum comprometimento da 
qualidade. A objetividade requer que os auditores internos não 
subordinem a outras pessoas o seu julgamento em assuntos 
de auditoria. As ameaças à objetividade devem ser gerencia-
das nos níveis do auditor individual, do trabalho da auditoria, 
funcional e organizacional.

Em síntese, a Norma Atributo n. 1100 esclarece que, para 
a auditoria ser independente, é necessário que haja segu-
rança de que nada vai interferir no julgamento do auditor. As 
palavras-chaves aqui são: isenção e imparcialidade.

A objetividade, por sua vez, está relacionada à con-
fiabilidade das análises e do julgamento. Nesse sentido, 
espera-se que o auditor tenha fundamentado seu julga-
mento em bases sólidas, sem subjetivismo. As conclusões 
devem estar amparadas em modelos matemáticos, estáti-
cos, em análises de conformidade e demais aferições que 
permitam a qualquer auditor chegar à mesma conclusão, 
se diante do mesmo cenário.

A objetividade e a independência são conceitos que 
se complementam, tanto é que a Norma Atributo n. 1120 
do IPPF conceitua a objetividade individual como sendo 
a adoção de atitude imparcial e isenta, livre de conflitos 
de interesse.

2) Avaliação e consultoria
A avaliação não merece tantos esclarecimentos, uma 

vez que é, por excelência, a atividade precípua das unida-
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des de auditoria. O Decreto n. 3.591, de 6 de setembro de 
2000, ou seja, há quase 20 anos, já trazia como finalidade 
do Sistema de Controle Interno a avaliação do cumpri-
mento das metas previstas no Plano Plurianual e a ava-
lição gestão dos administradores públicos federais, bem 
como o controle das operações de crédito, avais, garantias, 
direitos e haveres da União.

Avaliar é, por natureza, comparar. Tem-se um critério 
e um evento. Ao realizar a comparação entre o critério e o 
evento o auditor está fazendo uma avaliação. O resultado 
dessa avaliação fundamentará a opinião do auditor.

Para a CGU, no Manual de Orientações Técnicas da 
Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 
Executivo Federal,8  avaliação é “a obtenção e a análise de 
evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclu-
sões independentes sobre um objeto de auditoria”.

Em apertada análise, avaliação é, portanto, o substrato 
necessário para que o auditor chegue a uma conclusão.

E a consultoria? A relação da consultoria com a 
unidade de auditoria é bem mais recente, e, por con-
seguinte, gera alguma dúvida quanto à aplicabilidade 
prática e, principalmente, quanto à possibilidade de 
haver conflito de interesse.

Nesse sentido, o IPPF, na Norma Atributo n. 1130.A3, 
esclarece que: 

A auditoria interna pode prestar serviços de avaliação 
(assurance) onde anteriormente tenha executado serviços de 
consultoria, desde que a natureza da consultoria não tenha 
prejudicado a objetividade e com a condição de que a obje-

8  Disponível em: <https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44968>. Acesso em: 10 ago. 2020.
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tividade individual seja gerenciada na alocação de recursos 
para o trabalho. 

Na mesma linha, a Norma Atributo 1130.C1, do mesmo 
normativo, informa que: “Os auditores internos podem 
prestar serviços de consultoria relativos às operações pelas 
quais tenham sido responsáveis anteriormente.”.

O Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 
Federal (op. cit.), por sua vez, esclarece que:

O serviço de consultoria é uma atividade de auditoria 
interna governamental que consiste em assessoramento, 
aconselhamento e outros serviços relacionados forneci-
dos à alta administração com a finalidade de respaldar as 
operações da unidade [...] Os trabalhos de consultoria devem 
abordar assuntos estratégicos da gestão, e sua natureza e 
seu alcance, acordados previamente. As finalidades desse 
tipo de serviço são agregar valor à organização e melhorar 
os seus processos de governança, de gestão de riscos e de 
controles internos, de forma condizente com os valores, as 
estratégias e os objetivos da Unidade Auditada, sem que o 
auditor interno governamental assuma qualquer responsa-
bilidade que seja da administração.

Vê-se que, da conjugação dos dois manuais, podemos 
tirar alguns conceitos que pretendem resolver os proble-
mas de conflito de interesse, entre eles estão:

a) a consultoria deve abordar assunto estratégico;

b) a natureza dos trabalhos de consultoria não pode 
resultar em mitigação da objetividade do trabalho 
do auditor; e

c) o auditor, ao prestar consultoria, não assume 
nenhuma responsabilidade que deva ser da admi-
nistração.
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Entretanto, a Resolução n. 308 do CNJ, a meu ver, 
trouxe a definição mais completa e de fácil entendimento, 
uma vez que, no parágrafo único do art. 2º, trouxe a 
vedação de que o auditor participe do curso regular de 
processos administrativos. 

Tal vedação extirpa, de uma vez por todas, o receio de 
que haja conflito de interesses pela prática de cogestão.

Acerca do tema, cabe um lembrete importante: a Reso-
lução CNJ n. 86/2009, revogada pela Resolução CNJ n. 
308/2020, trazia a possibilidade de atuação da unidade de 
controle interno no curso regular de processos, por meio 
da elaboração de relatórios parciais, conforme excerto a 
seguir:

Art. 4º – Cumprirá ao órgão de controle interno exercer suas 
atividades observando as normas constitucionais, legais e 
técnicas aplicáveis e as do manual de controle interno, con-
siderando, quanto a este último, as peculiaridades locais.
Parágrafo único – Poderão ser, também, elaborados relató-
rios parciais, ou específicos, sempre que solicitado pela Pre-
sidência do Tribunal o exame da legalidade de atos concer-
nentes à execução orçamentária ou à avaliação da gestão, 
financeira, de pessoal e patrimonial, visando à aferição dos 
resultados das ações administrativas, assim como regular a 
boa aplicação dos recursos públicos disponíveis.

Assim, para facilitar a decisão sobre aceitação ou não 
das atividades de consultoria, sugerimos a utilização do 
diagrama que se segue:
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Vale lembrar, ao final, que a vedação de cogestão 
pelas unidades de auditoria é um tema exaurido na Corte 
de Contas Brasileiras;9 nesse sentido, apresentamos, a 
seguir, dois importantes acórdãos do Plenário:

Acórdão n. 2352/2016-TCU-Plenário: 147. A causa provável 
para envolver a unidade de auditoria interna em atividades 
de cogestão pode ser a ausência de distinção entre as ativi-
dades de controle interno e de auditoria interna, já eviden-
ciada em auditoria de TI, como consta do excerto do relatório 
do Acórdão 1.233/2012-TCU Plenário.
Acórdão n. 2622/2015-TCU-Plenário: “174. Registra-se, por 
oportuno, que a emissão de pareceres em processos cons-
titui-se um dos tipos de atividade de controle [...] e que as 
atividades de controle são de responsabilidade dos gestores, 
não devendo ser realizados por auditores internos por tra-
zer-lhes perda de independência na atividade de auditoria”.

Quer saber mais sobre o tema consultoria, consulte o Capítulo VIII 
da Resolução CNJ n. 309/2020.

9  Acórdão 2373/2016 – Plenário: 9.1.15: observar as diferenças conceituais entre controle interno (a cargo 
dos gestores responsáveis pelos processos que recebem o controle) e auditoria interna, de forma a não 
atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna.
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3) Objetivos estratégicos, riscos, controles inter-
nos e governança10 

O Instituto Internacional dos Auditores (IIA) esclarece, 
na declaração de posicionamento, a respeito do papel da 
auditoria interna no gerenciamento de riscos corporativos, 
que a atribuição precípua da unidade de auditoria é: “for-
necer avaliação objetiva (objective assurance) ao conselho 
quanto à eficácia do gerenciamento de riscos”.

Ato contínuo, enfatiza, que:

[...] as duas formas mais importantes da auditoria interna 
prover valor à organização são fornecer avaliação objetiva 
(objective assurance) de que os maiores riscos do negócio 
são gerenciados adequadamente e fornecer a avaliação 
(assurance) de que a estrutura de gerenciamento de riscos e 
controle interno está operando eficazmente.

Assim, vemos que a atuação das unidades de auditoria 
quanto à atribuição de avaliação é, basicamente, aferir o 
funcionamento do sistema de gestão de riscos, ou seja, 
avaliar se os riscos são tratados de modo a se manterem 
dentro do apetite a risco estabelecido pela organização.

Essa é a orientação, inclusive, do IBGC,11 que escla-
rece que a avalição deve recair sobre a execução da política 
de riscos definida pelo conselho de administração, ana-
lisando padrões éticos, valores e atitudes em relação ao 
risco, conforme se depreende do excerto a seguir:

O comitê de auditoria deve informar o conselho como estão 
sendo executadas as políticas de risco, bem como o grau de 
conformidade da gestão em relação às normas de risco esta-

10 Acórdão 2348/2016 – Plenário: 9.1.5: inclua entre as atividades de auditoria interna a avaliação da 
governança e da gestão de riscos da organização – IPPF 2100 e 2120;

11 Orientações sobre comitês de auditoria: melhores práticas no assessoramento ao conselho de administração, 
2017.
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belecidas pela organização. Ao órgão, também cabe avaliar 
periodicamente a cultura de riscos da empresa, ou seja, o 
conjunto de padrões éticos, valores e atitudes em relação ao 
risco, estabelecido pelo discurso e pelo comportamento do 
conselho e da diretoria, bem como pelo apetite a riscos da 
organização, definido pelo conselho de administração.

Como visto, o papel da auditoria é avaliar todo o 
sistema de controle interno (primeira e segunda linha de 
defesa), checando se os controles aplicados são suficientes 
para dar, aos gestores e para a sociedade em geral, res-
paldo quanto à exatidão e à confiabilidade de que todos 
os aspectos de governança são conduzidos de modo a se 
evitarem distorções na aplicação de recursos públicos.

Mantendo a mesma linha, o TCU trouxe no manual 
Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos,12 que:

O desafio da governança nas organizações públicas 
é determinar quanto risco aceitar na busca do melhor 
valor para os cidadãos e outras partes interessadas, o 
que significa prestar o serviço de interesse público da 
melhor maneira possível, equilibrando riscos e benefícios 
(INTOSAI, 2007). O instrumento da governança para lidar 
com esse desafio é a gestão de riscos, um processo estraté-
gico e fundamental para as organizações do setor público, 
e um componente relevante de seus sistemas de gover-
nança (BRASIL, 2014).

Exaurida a parte de avaliação no que toca à análise 
de riscos, controles internos e governança, cabe citar 
que a consultoria também é um instrumento para que 
a administração possa se valer, na implementação de 
um sistema eficaz de Gerenciamento de Riscos e Con-
troles (GRC), para aprimorar mecanismos de governança 

12  Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos, 2017. 
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pública e, por conseguinte, para o atingir os objetivos 
estratégicos organizacionais.

Nesse sentido, esclarece o IIA que:13 

A auditoria interna pode prestar serviços de consultoria que 
melhorem os processos de governança, gerenciamento de 
riscos e controle de uma organização. A extensão da consul-
toria por um auditor interno no GRC irá depender dos outros 
recursos, internos e externos, disponíveis ao conselho e da 
maturidade de risco da organização e é provável variar com o 
passar do tempo. A perícia do auditor interno em considerar 
os riscos, em compreender as conexões entre riscos e gover-
nança e em facilitação, significa que a atividade de auditoria 
interna está bem qualificada para atuar como um defensor 
e até mesmo como o gerente de projeto de GRC, espe-
cialmente nos primeiros estágios de sua implantação. À 
medida que a maturidade de risco da organização evolua e o 
gerenciamento de riscos torna-se mais inserido nas operações 
do negócio, o papel da auditoria interna em defender o GRC 
pode ser reduzido. [grifos não constam do original]

Resta claro que, a depender do grau de maturidade 
da organização, a auditoria poderá atuar como gerente 
do projeto de implantação do sistema de gestão de riscos 
organizacionais, atuando por meio de consultoria.

Entendo que a atuação como gerente não poderá recair, 
entretanto, nos aspectos de discricionariedade do gestor, 
como a definição do apetite ao risco, estrutura organiza-
cional, entre outros aspectos. Todavia, poderá recair sobre 
treinamentos, sobre o monitoramento das fases do projeto 
de implantação do GRC, a condução de reuniões de facili-
tação, entre outros.

Esse é, também, o entendimento do IIA, conforme se 
pode extrair da Declaração de Posicionamento: o papel 
13  Declaração de Posicionamento do IIA: o papel da auditoria interna no gerenciamento de riscos corporativo, p. 9.
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da auditoria interna no gerenciamento de riscos corpo-
rativos (p. 5):

Alguns dos papéis de consultoria que a atividade de 
auditoria interna pode assumir são: 

• Disponibilizar, para a administração, as ferramen-
tas e técnicas utilizadas pela auditoria interna para 
analisar riscos e controles;

• Ser o defensor da implantação do GRC na organiza-
ção, alavancar sua especialização no gerenciamento 
de riscos e controles e seu conhecimento global da 
organização;

• Prover aconselhamento, facilitar grupos de discus-
são (workshops), orientar a organização sobre risco 
e controle e promover o desenvolvimento de lingua-
gem, estrutura e entendimento comuns;

• Atuar como um ponto central de coordenação, moni-
toramento e reporte de riscos; e 

• Dar suporte ao trabalho da administração na identi-
ficação da melhor forma de se mitigar um risco.
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Art. 3º É obrigatória a existência de unidade de auditoria interna, 
vinculada diretamente à autoridade máxima do órgão, nos 
conselhos e tribunais integrantes do Poder Judiciário e sujeitos ao 
controle do CNJ.

Parágrafo único. Os conselhos e tribunais integrantes do Poder 
Judiciário e sujeitos ao controle do CNJ deverão organizar 
as unidades de auditoria interna com suporte necessário de 
recursos humanos e materiais que garantam seu funcionamento 
adequado, compatível com a demanda dos trabalhos.

Esse artigo não traz maiores problemas, visto que a 
vinculação da unidade de auditoria interna à autoridade 
máxima do órgão não é novidade no Poder Judiciário.

A Resolução CNJ n. 86/2009 já informava, no art. 2º, 
sobre a necessidade de vinculação das unidades de con-
trole interno à presidência do tribunal, in verbis:

Art. 2º – O órgão de controle interno ficará diretamente 
vinculado à presidência do respectivo tribunal.

O Parecer n. 2/2013-SCI/Presi/CNJ, em 2013, esta-
beleceu prazo para que todos os tribunais vinculassem as 
unidades de controle interno ao dirigente máximo da orga-
nização, conforme trecho a seguir:

III – presidentes dos tribunais eleitorais:
a) adotem providências, caso ainda não tenha feito, para 
que, no prazo de 150 dias, a unidade de controle interno seja 
vinculada diretamente à presidência do respectivo tribunal, 
o que evidenciará que os órgãos do Poder Judiciário estão 
em consonância com as melhores práticas internacionais e 
empresariais, que indicam que a unidade de controle deve 
estar vinculada ao dirigente máximo do órgão, como forma de 
garantir maior grau de independência em relação às demais 
unidades internas e mais efetividade de seus trabalhos.
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O TCU, em 2009, no inteiro teor do Acordão 1074/2009 
– Plenário recomendou aos dirigentes das unidades juris-
dicionadas que: “reposicionem hierarquicamente seu 
órgão/unidade de controle interno para que este lhe seja 
diretamente subordinado”.

Em 2016, a Lei n. 13.303/2016, que dispõe sobre o 
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de eco-
nomia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, estabe-
leceu que a auditoria interna deverá ser vinculada direta-
mente ao conselho de administração.14 

Enfim, posicionamento da unidade de auditoria dentro 
da estrutura organizacional não é matéria controvertida 
há pelo menos 10 anos.

Quanto ao suporte necessário de recursos humanos 
e materiais que garantam o funcionamento adequado 
das unidades de auditoria, o já citado Parecer n. 2/2013-
SCI/Presi/CNJ estabeleceu prazo para que as unidades 
de RH e TI promovessem os ajustes necessários ao fun-
cionamento das unidades de controle interno (na época, 
controle interno era o nome comum dado às unidades de 
auditoria interna). Nesses termos, apenas para ilustrar, 
seguem alguns excertos do parecer:

b) promova, no prazo de 180 dias, estudo para viabilizar 
a inclusão, no próximo concurso público, de profissionais 
com formação nas áreas de contabilidade, administração, 
tecnologia da informação, economia, direito, e engenharia, 
entre outros, exclusivos para lotação na unidade ou núcleo 
de controle interno.
[...]

14  Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de 
gestão de riscos e controle interno que abranjam: [...] § 3º A auditoria interna deverá: I – ser vinculada ao 
Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário.
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IX – área de tecnologia da informação do tribunal ou 
conselho que identifique as necessidades de TI das unidades 
ou núcleo de controle interno e adote as providências para, 
no prazo de 90 dias, dotar os referidos órgãos de controle 
interno com os recursos tecnológicos suficientes para o 
desenvolvimento dos trabalhos.
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Art. 4º A unidade de auditoria interna do órgão reportar-se-á: 

I – funcionalmente, ao órgão colegiado competente do tribunal 
ou conselho, mediante apresentação de relatório anual das 
atividades exercidas, observado o disposto no Art. 5º, § 2º, desta 
Resolução; e 

II – administrativamente, ao presidente do tribunal ou conselho

Apesar de o tema ser apresentado, em 2020, na Reso-
lução CNJ n. 308/2020, o duplo reporte não é uma inova-
ção trazida pelo CNJ.

O IIA, na Declaração de Posicionamento: o papel da 
auditoria interna na governança corporativa,15 em 2018, 
já ressaltava que o comitê de auditoria deveria se repor-
tar funcionalmente ao conselho e administrativamente à 
gerência das organizações.

Os comitês de auditoria também garantem que os resultados 
de auditoria sejam transmitidos e que quaisquer melhorias 
ou ações corretivas recomendadas sejam tratadas ou resolvi-
das. Os comitês de auditoria podem ter essa mesma função 
em organizações privadas e do setor público. Idealmente, a 
auditoria interna deve reportar funcionalmente ao conselho 
ou ao comitê de auditoria e administrativamente à gerência.

As práticas profissionais de auditoria interna (IPPF) 
deixam ainda mais clara a dupla vinculação quando esta-
belecem, no item 1110, que:

1110 – Independência Organizacional O executivo chefe 
de auditoria deve reportar-se a um nível dentro da organi-
zação que permita à atividade de auditoria interna cumprir 
suas responsabilidades. O executivo chefe de auditoria deve 

15 Disponível em: <https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/declarao-de-pos-ippf-00000006- 
14062018163019.pdf>.
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confirmar junto ao conselho, pelo menos anualmente, a inde-
pendência organizacional da atividade de auditoria interna.
Interpretação:
A independência dentro da organização se alcança de forma 
efetiva quando o executivo chefe de auditoria se reporta 
funcionalmente ao conselho. Alguns exemplos de reporte 
funcional ao Conselho implicam que este:
• Aprove o estatuto de auditoria interna.
• Aprove o planejamento de auditoria baseado em riscos.
• Aprove o orçamento de auditoria e o plano de recursos.
• Receba comunicações do executivo chefe de auditoria 
sobre o desempenho do plano de auditoria interna e outros 
assuntos.
• Aprove as decisões referentes à nomeação e demissão do 
executivo chefe de auditoria.
• Aprove a remuneração do executivo chefe de auditoria.
• Formule questionamentos adequados à administração e 
ao executivo chefe de auditoria para determinar se existem 
escopos inadequados ou limitações de recursos.

Na mesma linha do que preconiza o IIA, o TCU, em 
recente julgamento do Processo n. TC 004.682/2019-0, 
recomendou, ao STF, por meio do Acórdão 1.745/2020 – 
Plenário,  que: 

Acórdão 1.745/2020 – Plenário: [...] que institua duplo 
reporte da AUDI-STF – administrativo ao Presidente do 
Tribunal e funcional a uma unidade ou colegiado superior 
de governança, não subordinado ao Presidente – com vistas 
a conferir maior grau de independência à atividade de 
auditoria interna, nos moldes preconizados nas normas e 
padrões internacionais, de forma a evitar que a instância 
que aprova o Plano de Auditoria e que nomeia o chefe da 
Auditoria seja a mesma que terá sua gestão avaliada.

Assim, a Resolução CNJ n. 308, apesar de não se 
aplicar ao STF, adiantou-se à recomendação exarada pelo 
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TCU em matéria de governança nas unidades de auditoria 
interna do Poder Judiciário.

Ainda com relação ao entendimento do TCU, é válido 
citar trecho do Acórdão 2622/2015 – Plenário, in verbis: 

2.3.3 Deficiências na função de auditoria interna
136. O Instituto de Auditores Internos (The Institute of 
Internal Auditors – IIA) é uma associação mundial de pro-
fissionais de auditoria interna que conceitua a auditoria 
interna da seguinte forma (IIA, 2011):
A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva 
que presta serviços de avaliação e de consultoria com o 
objetivo de adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização. A auditoria auxilia a organização a alcançar 
seus objetivos por meio de uma abordagem sistemática e 
disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos 
processos de gerenciamento de risco, controle e gover-
nança corporativa.
137. De acordo com as respostas à questão C.5: em 19% 
das organizações, a alta administração não dispõe de uma 
unidade na sua estrutura organizacional para realizar 
trabalhos de auditoria interna, o que significa que essa 
alta administração não tem a sua disposição importante 
mecanismo para detectar tempestivamente riscos ainda 
não adequadamente tratados, e nem fornecer-lhe razoável 
garantia de que os controles internos são eficazes e con-
tribuem para o desempenho organizacional. Incluem-se 
nos números acima os dezenove ministérios que são 
impedidos de ter unidade auditoria interna por força da Lei 
10.180/2001, que acomete à CGU a auditoria governamen-
tal desses órgãos.
[...]
139. A Figura 13 mostra que pouco mais de 40% das 
unidades de auditoria interna estão em posição de avaliar 
os controles internos de toda a organização, pois, em quase 
60% das organizações a auditoria interna, as unidades de 
auditoria interna estão subordinadas à autoridade máxima 
da organização ou a uma autoridade abaixo dela, o que lhe 
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limita a avaliação dos controles internos àqueles implan-
tados nos níveis abaixo dessa autoridade. Essa, provavel-
mente, é uma das causas dos controles pesquisados neste 
trabalho – nas dimensões liderança, estratégia e controle, 
de responsabilidade direta da alta administração – estarem 
nos mais baixos níveis de capacidade na maioria das orga-
nizações.
140. Registre-se que, no caso do Poder Judiciário, o art. 
2º da Resolução-CNJ 86/2010 determina que a auditoria 
interna fique subordinada ao presidente dos tribunais, 
enquanto, pelas boas práticas sobre o tema, deveria 
estar subordinada a uma estrutura que possa exercer a 
função de conselho, nos termos dos parágrafos 117 a 
119 deste relatório. O plenário parece ser a estrutura que 
mais se aproxima de um conselho para um tribunal.

Por fim, citamos o entendimento do Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC), no Código das Melho-
res Práticas de Governança Corporativa,16  in verbis: 

Relacionamento com a auditoria interna
Práticas
a) A auditoria interna deve reportar-se ao conselho de admi-
nistração diretamente ou por meio do comitê de auditoria, 
se existente. Nas organizações em que não haja conselho 
de administração, a auditoria interna deve reportar-se dire-
tamente aos sócios, de forma a garantir independência em 
relação à gestão e evitar conflito de interesses.

16  Disponível em: <https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138>. Acesso em: 
31 jul. 2020.
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Art. 5º O reporte a que se refere o inciso I do artigo 4º tem o 
objetivo de informar sobre a atuação da unidade de auditoria 
interna, devendo consignar no respectivo relatório, pelo menos:

I – o desempenho da unidade de auditoria interna em relação 
ao Plano Anual de Auditoria, evidenciando: a) a relação entre o 
planejamento de auditoria e as auditorias efetivamente realizadas, 
apontando o(s) motivo(s) que inviabilizou(aram) a execução 
da(s) auditoria(s); b) as consultorias realizadas; e c) os principais 
resultados das avaliações. 

II – a declaração de manutenção da independência durante a 
atividade de auditoria, avaliando se houve alguma restrição ao 
acesso completo e livre a todo e qualquer documento, registro ou 
informação; e 

III – os principais riscos e fragilidades de controle do tribunal ou 
conselho, incluindo riscos de fraude, e avaliação da governança 
institucional.

§ 1º A unidade de auditoria interna deverá encaminhar o relatório 
anual das atividades desempenhadas no exercício anterior ao 
órgão colegiado competente do tribunal ou conselho até o final 
do mês de julho de cada ano. 

§ 2º O relatório anual das atividades deverá ser autuado e distribuído, 
no prazo máximo de trinta dias, a contar da data do seu recebimento, 
para que o órgão colegiado competente do tribunal ou conselho 
delibere sobre a atuação da unidade de auditoria interna. 

§ 3º O relatório anual das atividades deverá ser divulgado na internet, 
na página do tribunal ou conselho, até trinta dias após a deliberação 
do órgão colegiado competente do tribunal ou conselho.

Com relação a esse artigo, tenho percebido algumas 
dúvidas de diversos auditores internos do Poder Judiciário. 
As dúvidas recaem, principalmente, sobre a sazonalidade e o 
conteúdo dos reportes.
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Para falar desse tópico, creio ser de suma importância 
raciocinar analogicamente quais informações constam 
nos reportes dos comitês de auditoria ao conselho de 
administração.

Enfim, o que importa ao conselho de administração? 
Essa é a pergunta que norteará os comentários deste artigo.

Se analisarmos a Lei n. 6404/1976, que dispõe sobre a 
sociedade por ações, no art 142, temos as seguintes com-
petências do conselho de aministração de uma empresa:

Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I – fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II – eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-
-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o 
estatuto;
III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer 
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informa-
ções sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 
quaisquer outros atos;
IV – convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, 
ou no caso do artigo 132;
V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as 
contas da diretoria;
VI – manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, 
quando o estatuto assim o exigir;
VII – deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a 
emissão de ações ou de bônus de subscrição;
VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a 
alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus 
reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a 
alienação de bens do ativo não-circulante, a constituição de 
ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, 
a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição 
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de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de 
terceiros;
IX – escolher e destituir os auditores independentes, se 
houver.

Vimos que, em nenhum momento, a lei trouxe compe-
tências ao conselho de administração, que não se refiram 
a assuntos extremamente estratégicos para as organiza-
ções privadas.

De outro lado, não vimos, por exemplo, que o conse-
lho de administração de uma empresa deverá se manifes-
tar sobre a forma de recrutamento e seleção utilizada pelo 
departamento de recursos humanos, tampouco sobre os 
controles utilizados pelo setor de produção para controlar 
o estoque de matéria-prima inflamável.

Tais assuntos cabem, tão somente, à gestão tática e 
operacional do negócio.

Se observarmos os regimentos internos de várias insti-
tuições públicas, poderemos perceber grande semelhança 
em termos de alinhamento estratégico das decisões.

O Plenário dos tribunais é instado a se manifestar em 
questões extremamente relevantes, estratégicas ao cum-
primento da função institucional.

Nesse sentido, apenas para ilustrar o entendimento, 
podem-se avaliar alguns incisos do art. 4º da Resolução 
CNJ n. 67/2009, que aprova o Regimento Interno do Con-
selho Nacional de Justiça, in verbis:

Art. 4º Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cum-
primento dos deveres funcionais dos magistrados, caben-
do-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas 
pelo Estatuto da Magistratura, o seguinte: 
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I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumpri-
mento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou reco-
mendar providências; 
II – zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal 
e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade 
dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos 
do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou 
fixar prazo para que se adotem as providências necessárias 
ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência 
do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas 
dos Estados;
XII – elaborar relatório anual, o qual deve integrar mensagem 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida 
ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão 
legislativa, discutido e aprovado em sessão plenária espe-
cialmente convocada para esse fim
XIV – definir e fixar, em sessão plenária especialmente 
convocada para este fim, o planejamento estratégico do CNJ;
XVII – propor a criação, transformação ou extinção de cargos 
e a fixação de vencimentos dos servidores do seu quadro de 
pessoal, cabendo a iniciativa legislativa ao Supremo Tribunal 
Federal, na forma do disposto no art. 96, II, da Constituição 
Federal;

Da mesma forma que ocorre nas empresas de capital 
aberto, à instância máxima do CNJ, não compete aprovar 
os estudos técnicos preliminares de contratações de TIC, 
da mesma forma, não cabe, ao Plenário do CNJ, opinar 
sobre a efetividade dos controles administrativos utiliza-
dos pela seção de editais.

A explicação para isso está na obviedade de que, à 
cupula, cabem decisões estratégicas; e à gestão, cabem 
as decisões de nível tático e operacional das organizações.

Com isso, voltando para o tema central do art. 5º da 
Resolução CNJ n. 308, temos que, se à alta administração 
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não compete opinar em matérias táticas e operacionais, 
não há motivos para que os relatórios de auditoria enca-
minhados anualmente ao órgão colegiado dos tribunais 
tragam assuntos de natureza tática e operacional.

Aqui, devemos nos agarrar ao conceito do que é estra-
tégico, ou seja, são temas de altíssima relevância para 
a missão institucional do órgão que, por algum motivo, 
representam risco para o alcance dos objetivos organiza-
cionais caso a alta administração não tome as providên-
cias que estão dentro de suas competências.

Trazendo para um exemplo prático, não adianta em 
nada que o Plenário do CNJ tome conhecimento de que os 
Estudos Técnicos Preliminares das contratações de Tec-
nologia da Informação não trouxeram, para a análise das 
possíveis contratações de mercado, um modelo de contra-
tação de software como serviço (SAAS), se o Plenário não 
tem nenhuma competência que lhe dê forças para corrigir 
tal problema operacional.

O Plenário, nesse caso específico, ou ficará inerte ou 
encaminhará a demanda para o departamento correto. 
É forçoso imaginarmos que o Plenário se reunirá para 
decidir que se façam constar, nas próximas contratações 
daquela natureza, estudos de viabilidade de contratação 
de software como serviço.

Por último, vamos tecer algumas informações impor-
tantes acerca do tema, que estão no IPPF. A Norma 2060 
– Reportando à Alta Administração e ao Conselho, estabe-
lece que:

O chefe executivo de auditoria deve reportar periodicamente 
à alta administração e ao conselho sobre o propósito, a auto-
ridade, a responsabilidade e o desempenho da atividade de 
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auditoria interna em relação ao plano e à conformidade com 
o Código de Ética e com as Normas. 
O reporte também deve incluir questões significantes de 
riscos e de controle, incluindo riscos de fraude, questões 
de governança e outros temas que exijam a atenção da alta 
administração e/ou do conselho.
Interpretação: A determinação da frequência e do conteúdo do 
reporte é feita de forma colaborativa pelo chefe executivo de 
auditoria, pela alta administração e pelo conselho. A frequên-
cia e conteúdo do reporte dependem da importância da infor-
mação a ser comunicada e da urgência das relativas ações a 
serem tomadas pela alta administração e/ou pelo conselho.
O reporte e a comunicação do chefe executivo de auditoria à 
alta administração e ao conselho devem incluir informações 
sobre:
• O estatuto de auditoria.
• A independência da atividade de auditoria interna.
• O plano de auditoria e o progresso em relação ao plano.
• Os requisitos de recursos.
• Os resultados das atividades de auditoria.
• A conformidade com o Código de Ética e com as Normas, e 
os planos de ação para abordar quaisquer questões signifi-
cantes de conformidade.
• A resposta da gestão ao risco que, no julgamento do chefe 
executivo de auditoria, pode ser inaceitável para a organi-
zação.
[...]
Por exemplo, itens que devem ser comunicados pelo menos 
uma vez por ano incluem a independência organizacional da 
atividade de auditoria interna (Norma 1110) e os resultados 
do monitoramento contínuo do desempenho da atividade de 
auditoria interna.

Como visto, o reporte deve incluir apenas questões sig-
nificantes de riscos e de controle, o que inclui os riscos de 
fraude, questões de governança e outros temas relevantes 
para a alta administração.
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Ante o que foi exposto, vamos dar uma receita de bolo. 
Sugiro algumas perguntas que o auditor deve fazer antes 
de considerar um risco como relevante o suficiente para 
que se faça constar no relatório anual:

Vamos às perguntas:

1) É um risco de fraude alto, que envolve um montante 
relevante de recursos e que não pode ser resolvido 
por instâncias superiores da gestão?

2) É um risco que, apesar dos esforços da gestão, ainda 
não conseguiu ser mitigado para se manter dentro 
do apetite a riscos da organização?

3) É um risco que poderá prejudicar os objetivos insti-
tucionais e inviabilizar o funcionamento do órgão?

4) É um risco que foi observado em outros órgãos e cujos 
resultados foram irreversíveis para a administração?

5) É um risco elevado de que haja  dano à imagem 
do órgão e, por consequência, cause prejuízos a 
imagens do próprio Plenário?

6) É um risco que envolve a gestão direta da presidên-
cia, como, por exemplo, a apuração de desvios e 
fraudes em que há indícios fortes de participação de 
presidentes ou membros de tribunal?

Se a sua pergunta se encaixou na maioria desses itens 
e você respondeu sim para quase todos eles, provavelmente 
esse risco é relevante o suficiente para que seja necessário 
constar no relatório anual de atividades.

Mas, e no caso de, em minha organização, não haver 
riscos dessa natureza, o que eu devo colocar? A resposta 
é simples: nada. Coloque apenas as informações referidas 
no inciso I e no II do artigo 5º.
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Outra dúvida recorrente é relativa ao órgão colegiado 
previsto no § 1º do art. 5º. Deve ser o pleno?

A norma não estabelece a necessidade de que seja o 
Tribunal Pleno. A norma estabelece apenas a necessidade 
de que seja um órgão colegiado. Nesses termos, pode ser 
uma turma julgadora, uma comissão de desembargadores 
ou, no caso dos conselhos, uma comissão de conselhei-
ros, desde que tal comissão ou turma tenha a competên-
cia para dar as devidas providências no que se refere ao 
relatório anual de atividades.
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Art. 6º O cargo ou função comissionada de dirigente da unidade 
de auditoria interna deverá ser, no mínimo, correspondente ao de 
nível CJ-3, ou equivalente, visando a simetria entre unidades de 
auditoria interna, no âmbito do Poder Judiciário.

Como esse artigo trata de uns dos assuntos mais polê-
micos da Resolução n. 308, daremos um enfoque especial 
aos temas aqui contidos, comentando o artigo 6º parágrafo 
por parágrafo. 

Vamos falar do caput. A estrutura remuneratória 
do Poder Judiciário Federal está estabelecida na Lei n. 
11.416/2006, alterada pela Lei 13.317/2016,17 que dispõe 
sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da 
União e dá outras providências.

Tal lei estabelece que: 

Art. 5º Integram os Quadros de Pessoal dos órgãos do Poder 
Judiciário da União as Funções Comissionadas, escalona-
das de FC-1 a FC-6, e os Cargos em Comissão, escalonados 
de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, 
chefia e assessoramento.

Como visto, os cargos denominados de CJ, no âmbito do 
Poder Judiciário, são dotados de poder decisório, ou seja, 
comprendem os que desempenham atribuições de chefia.

Dentro das estruturas do Poder Judiciário Federal, 
temos que os cargos de CJ 3 e CJ 4 são destinados a 
secretários ou diretores, ou seja, autoridades alocadas no 
campo estratégico da gestão. São os secretários e direto-
res que participam das reuniões de cúpula, que recebem 
orientações sobre políticas prioritárias a serem emprega-
das por cada organização.
17  A Lei n. 13.317/2016 alterou dispositivos da Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006.
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A partir de orientações da alta cúpula, os secretários 
e diretores partem para elaborar diversas estratégias, em 
nível de gestão,18 para alcançar os resultados almejados 
pela alta administração.

Isso pode ser observado, por exemplo, nas inúmeras 
portarias em que secretários recebem a delegação para a 
prática de atos de gestão, tais como:

a) Portaria CNJ n. 11/2010 delegou ao Secretário de 
Administração a prática de atos de gestão de pessoal, 
administrativa, orçamentária e financeira.

b) Portaria CNJ n. 411/2010 delegou ao Secretário de 
Administração a concessão de suprimento de fundos 
de pequeno valor, aprovação do documento de ofi-
cialização de demanda, os estudos preliminares, o 
pedido de aquisição de material, o projeto básico e o 
termo de referência, a aprovação do orçamento esti-
mado que subsidiará a elaboração do edital da lici-
tação, entre outros.

c) Portaria CNJ n. 105/2018 autorizou a diretora de 
Gestão Estratégica a promover ajustes no Manual 
de Gestão Organizacional.

d) Portaria CNJ n. 97/2011 estabelceu que cabe ao 
Secretário de Controle Interno a edição de manual 
detalhando os procedimentos internos da Secretaria 
de Controle Interno.

Mas qual o motivo de convencionar que a unidade de 
auditoria seja, no mínimo, CJ3? Para responder essa per-

18  O termo em nível de gestão foi negritado para deixar claro que as estratégias em nível institucional, ou seja, 
estratégias ligadas a governança, partem, nos tribunais pesquisados (STF, CNJ, STJ, TST), dos membros 
da alta cúpula: ministros e desembargadores.
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gunta, vou listar os motivos como forma de facilitar a com-
preensão do leitor. Vamos à lista:

Motivo 1 – Representatividade perante o comitê
A Resolução n. 308/2020 estabeleceu que o Comitê de 

Governança e Coordenação do Siaud-Jud tem o objetivo 
de uniformizar procedimentos e entendimentos relaciona-
dos à auditoria interna no Poder Judiciário.

Entre as finalidades do comitê estão:

a) avaliar e debater temas que objetivem alinhar e har-
monizar as práticas e os procedimentos relaciona-
dos com as atividades das unidades de auditoria 
interna dos órgãos jurisdicionados ao CNJ;

b) sugerir procedimentos para promover a integração 
do Siaud-Jud com outros sistemas da administra-
ção pública;

c) tratar dos assuntos técnicos decorrentes das ati-
vidades de auditoria interna, com a elaboração de 
propostas de realização de Ações Coordenadas de 
Auditoria em função da materialidade, relevância, 
criticidade ou outros fatores de risco; e

d)  elaborar propostas de regulamentação sobre matéria 
de auditoria interna.

Outra finalidade, que merece destaque especial está 
descrita no inciso I, do art.17, in verbis:

Art. 17. Compete ao Comitê de Governança e Coordenação 
do Siaud-Jud:
I – submeter à aprovação da Comissão Permanente de 
Auditoria as propostas que vier a deliberar.

Como visto, os membros do comitê podem sugerir à 
comissão alterações em resoluções, podem sugerir novas 
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resoluções, podem sugerir ações de auditoria que envol-
vam todo o Poder Judiciário, ou seja, o comitê tem contato 
direto com a Comissão Permanente de Auditoria, instân-
cia máxima do Sistema de Auditoria do Poder Judiciário.

Parece-nos desarrazoado que os membros que possam 
vir a compor o comitê ocupem cargos que não tenham parti-
cipação ou voz ativa junto à alta administração dos tribunais. 

O membro do comitê representa a voz do tribunal 
perante um órgão deliberativo de governança. Não haverá 
representatividade dos tribunais se os membros do comitê 
não estiverem intimamente ligados às decisões estratégi-
cas no seu órgão de origem.

Motivo 2 – Independência
O estabelecimento de uma estrutura remuneratória 

mínima visa, juntamente com o mandato do dirigente, criar 
um arcabouço jurídico de proteção às decisões de auditoria 
dos tribunais. A ideia é estabelecer meios de que o dirigente 
da unidade de auditoria não sofra pressão sobre sua remu-
neração em função do desempenho da sua atividade.

Na prática, temos duas garantias:

a) o mandato – garante que o dirigente escolhido tenha 
um período de exercício que independe do presidente 
nomeante, ou seja, o dirigente pode atuar sobre a 
gestão de quem não o nomeou pelo período de um 
ano. Nesse lapso temporal, a destituição carece de 
aval do órgão colegiado;19 e

b) a garantia de uma estrutura remuneratória mínima 
– garante que o dirigente escolhido não será rebai-
xado de nível ou terá prejuízos remuneratórios em 

19  É necessário observar que o parágrafo único do art. 7 estabelece uma forma de destituição automática, ou 
seja, para tornar o ato jurídico perfeito, não carece de manifestação do órgão colegiado.
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função de alguma manifestão no relatório anual 
enviado ao órgão colegiado.

Motivo 3 – Uniformização de estruturas de audito-
ria no Poder Judiciário

Esse talvez seja o motivo mais fácil de ser identifi-
cado, uma vez que o próprio artigo traz, na redação, que 
a padronização da estrutura remuneratória do dirigente 
da unidade de auditoria visa à simetria entre unidades de 
auditoria interna.

O objetivo é que as unidades se desenvolvam, no Poder 
Judiciário, em um bloco coeso. Para tanto, o estabeleci-
mento de uma estrutura remuneratória mínima permite 
que a vaga de dirigente seja atrativa para profissionais 
seniores, ou seja, com larga experiência em áreas de 
gestão, em auditoria, em compliance e gestão de riscos.

Nesse sentido, é importante esclarecer que a audito-
ria exige, pelo próprio negócio da unidade (asseguração 
e consultoria), que os profissionais sejam capacitados e 
carreguem experiência.

A título de exemplo, a instrução CVM n. 308/1999 
estabeleceu para o CAE (chief audit executive) de empresas 
que atuam no mercado de valores mobiliários a necessi-
dade de ter as seguintes experiências:

a) a comprovação em trabalhos de auditoria de 
demonstrações mediante a apresentação de cópias 
de pareceres ou relatórios de auditoria e respectivos 
relatórios circunstanciados; e

b) exercício, pelo prazo de cinco anos, em cargo de 
direção, gerência ou supervisão na área de auditoria 
de demonstrações contábeis
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A PricewaterhouseCoopers (PWC), uma das maiores 
empresas de auditoria do mundo, publicou, no manual 
Excelência em comitês de auditoria,20 que o perfil mais 
comum dos chefes dos comitês de auditoria é: “de ex-exe-
cutivos que tiveram atuação como presidentes de conse-
lhos, CEOs e diretores gerais. Também é comum encon-
trar ex-sócios de empresas de auditoria, CFOs, tesoureiros 
e gerentes financeiros”.

Na mesma linha, o IIA, no informativo Planos de Car-
reira para CAEs,21 trouxe as seguintes ponderações acerca 
da experiência exigida para os chefes das unidades de 
auditoria:

Entendimento do Negócio e dos Riscos
Os CAEs devem ter amplo conhecimento do negócio e a habi-
lidade de avaliar riscos encarados pela entidade. Em 2009, a 
PricewaterhouseCoopers emitiu um white paper debatendo 
a necessidade da auditoria interna de entender e navegar os 
riscos inerentes à economia global em rápida mudança. A 
publicação citou como ativo fundamental o “conhecimento 
e experiência acumulados dos CAEs que estão profunda-
mente a par das entidades nas quais vêm passando suas 
carreiras”. 
Liderança e Ética
O CAE é o líder da auditoria interna e deve definir o tom no 
topo, liderando pelo exemplo. Peter Funck, CIA, da Swedish 
Transport Administration, diz, “Na Europa, é mais comum ter 
uma estrutura plana na função de auditoria interna do que 
uma estrutura hierárquica com um CAE, um gerente sênior, 
um gerente e uma equipe. A estrutura plana é quando você 
tem um CAE e os demais membros da equipe ocupam o 
mesmo nível. Nesses casos, o CAE deve atuar mais como 

20 Disponível em: <https://www.pwc.com.br/pt/estudos/preocupacoes-ceos/comite-auditoria/comite-audi 
toria-17.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2020.

21 Disponível em: <https://www.ipai.pt/fotos/gca/foundation_cbok_cae_career_path_portuguese_1502742 
898.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2020.
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coach. É um perfil diferente.” Robert Rudlo, VP sênior de 
Auditoria Interna na MGM Resorts, comentou, “Você deve 
liderar pelo exemplo. Deve se certificar de se portar sempre 
de acordo com os maiores níveis de padrões éticos.”.
Raciocínio Estratégico
O CAE deve ser capaz de assumir uma visão holística da 
organização, visualizando oportunidades e riscos futuros e 
antecipando o papel que a auditoria interna deve desem-
penhar em cada caso. De acordo com Mike Kidd, CAE no 
NewBridge Bank, “Um CAE deve ter a habilidade de pensar 
estrategicamente, ciente da missão e visão da organização. 
Um CAE também deve ter a habilidade de colaborar. Não é 
mais um ambiente competitivo.”.
Raciocínio Crítico
CAEs enfrentam frequentemente questões críticas e 
complexas. Eles precisam ser capazes de analisá-las obje-
tivamente, para garantir que as decisões seguintes sejam 
razoáveis, práticas e eficazes. Carlos Ibañez Herrera, gerente 
sênior de Auditoria Interna da Região da América do Sul 
na Newmont Mining Corporation e diretor do IIA–Peru, diz, 
“Um CAE deve ter as habilidades para gerenciar a equipe de 
auditoria e, também, o relacionamento com a administração. 
Um conhecimento preciso do IPPF é necessário para liderar as 
auditorias e lidar com a administração, mas o juízo comercial 
é uma das principais habilidades que um CAE deve ter. Ética 
e raciocínio crítico sólidos também são necessários. Precisa-
mos do raciocínio crítico para identificar questões estratégicas 
em nossa equipe e em nosso negócio, e como cuidar delas.”.
Amplo Conhecimento
Os CAEs devem ter um entendimento de todos os aspectos 
do negócio. “Você deve falar a mesma língua que seu CEO, 
seu funcionário de TI e seu advogado. Você só consegue isso 
por meio de especialização e desenvolvimento pessoal”, diz 
Javier Garcia Cuadrado, chief internal auditor no Etisalat 
Group. Robert Rudlo observou, “CAEs devem ter uma ampla 
visão do negócio em que estão inseridos; precisam ser 
capazes de entender o que a empresa está fazendo, quais 
são suas linhas de negócio e quais são seus riscos, sem se 
envolver em todos os mínimos detalhes do que acontece.”.
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Comunicação Excelente
CAEs fazem a ligação entre a função de auditoria interna e 
a alta administração e devem ser capazes de se comunicar 
com eficácia com todas as partes interessadas. Os atributos 
que esses CAEs discutiram durante suas entrevistas são 
amplamente duplicados nas competências autoavaliadas 
pelos CAEs participantes da pesquisa, conforme ilustrado 
no Documento 9. Isso indica um forte consenso de que os 
atributos relativos à ética, comunicação, criação de relacio-
namentos, habilidades de gestão e conhecimento técnico 
são elementos necessários para o portfólio do CAE. Futuros 
CAEs fariam bem em avaliar a lista em comparação com 
suas próprias características e abordar quaisquer lacunas.

Por último, o Manual de Orientações Técnicas da Ati-
vidade de Auditoria Interna Governamental do Poder Exe-
cutivo (op. cit.), editado pelo Ministério da Transparência 
e Controladoria-Geral da União, estabeleceu, entre várias 
outras, as seguintes atribuições para os dirigentes das 
unidades de auditoria:

i.  liderar a gestão da qualidade;
ii. discutir com o conselho, se houver, ou com a alta admi-
nistração os casos em que a UAIG concluir que a Unidade 
Auditada aceitou um nível de risco que pode ser inaceitável 
para a organização;
iii. gerenciar as ameaças à autonomia técnica e à objetivi-
dade;
iv. definir procedimentos relativos à estrutura e à organiza-
ção, bem como a política de armazenamento de papéis de 
trabalho, preferencialmente em meio digital;
v. estabelecer políticas e procedimentos destinados a 
assegurar que a supervisão seja realizada e documen-
tada, em todas as etapas dos trabalhos, com a finalidade 
de assegurar o atingimento dos objetivos, a qualidade dos 
produtos e a consistência das opiniões emitidas;
vi. responsabilizar-se pela supervisão dos trabalhos, a qual 
poderá ser delegada, sem prejuízo de sua responsabilidade;
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Enfim, resta mais que comprovado que os chefes da 
unidade de auditoria, pelo que se exige desse dirigente 
(definir de políticas, interagir com os dirigentes máximos 
das unidades, liderar processos de qualidade, entender de 
todos os aspectos do negócio, dentre outros), estejam em 
um cargo estratégico dentro da organização, ou seja, são 
cargos ocupados por profissionais sênior.22 

Motivo 4 – Paridade entre a unidade de auditoria e 
a unidade auditada

Outro motivo, não menos importante que os demais, 
está relacionado à cadeia de comando das organizações. O 
conceito de cadeia de comando estabelece que cada orga-
nização deve ter uma linha de autoridade que vai do topo 
da organização, nível estratégico, até nível mais baixo, 
nível operacional.

Espera-se que, em função das atribuições estratégicas, 
já massivamente explanadas nesse artigo, que as unida-
des de auditoria estejam situadas em um nível estraté-
gico de decisão que lhe permita atuar sobre outras áreas, 
também estratégicas, da organização.

A paridade garante o status necessário ao departa-
mento de auditoria para que os dirigentes das unidades 
auditadas e da unidade de auditoria estejam em mesmo 
nível de importância organizacional.

§ 1º O dirigente da unidade de auditoria interna será nomeado 
para mandato de dois anos, a começar no início do segundo ano 
de exercício de cada presidente de tribunal ou conselho, com 
possibilidade de duas reconduções, mediante atos específicos, 
salvo disposição em contrário na legislação.

22  O Glossário do IPPF (International Professional Practices Framework do The IIA®), anexo B, edição de 2017, 
traz o seguinte conceito para o Chefe executivo de auditoria: “descreve a função de uma pessoa em posição 
sênior, responsável pelo gerenciamento eficaz da atividade de auditoria interna, de acordo com o estatuto 
de auditoria interna e com os elementos mandatórios do International Professional Practices Framework”.
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A figura do mandato de dirigente de unidades de audi-
toria não é inovação trazida pela Resolução n. 308/2020. 
Apenas para ilustrar, segue uma lista de entidades públicas 
nacionais e internacionais que trazem, em seus regramen-
tos, mandatos para dirigentes das unidades de auditoria:

a)  Caixa Econômica Federal:23 mandato de 3 anos;

b)  Banco Central Europeu:24 mandato de 3 anos;

c) todas as entidades de previdência complementar 
estabelecem que os membros do comitê de audito-
ria terão mandatos de 3 anos (Funpresp-Jud, por 
exemplo), em função determinação do Conselho 
Nacional de Previdência Complementar (CNPC);25

d) nas instituições bancárias abertas, por força de reso-
lução do Bacen,26 os membros do Comitê de Audito-
ria Estatutário (CAE) terão mandato de até 5 anos.

e) nas instituições com ações negociadas na bolsa de 
valores, por força da Resolução CVM n. 308,27 os 
membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) 
terão mandato de até 10 anos;

f) as empresas públicas, sociedades de economia mista 
e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, por 
força do Decreto n. 8.945, de 27 de dezembro de 

23 Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Regimento_interno_01.pdf>. 
Acesso em: 23 jul. 2020. 

24 Disponível em: <https://www.ecb.europa.eu/ecb/shared/pdf/corgov/201711_audcomman.pt.pdf>. Acesso 
em: 18 jul. 2020.

25  Resolução CNPC n. 27 de 06 de dezembro de 2017. Art. 9º O Comitê de Auditoria deverá ser composto 
por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) integrantes, com mandato de 03 (três) anos.

26  Resolução Bacen n. 3.198. Art. 12. O comitê de auditoria deve ser composto, no mínimo, por três 
integrantes, observado que o mandato máximo deve ser de cinco anos para as instituições com ações 
negociadas em bolsa de valores e sem mandato fixo para aquelas de capital fechado.

27  Art. 31-C O CAE deve ser composto por, no mínimo, 3 (três) membros, indicados pelo conselho de 
administração, que exercerão seus cargos por, no máximo, 10 (dez) anos.
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2016 terão de estabelecer mandato dos membros 
do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) de dois ou 
três anos, não coincidente para cada membro, per-
mitida uma reeleição.

Outros exemplos que estabelecem mandatos para diri-
gentes, apenas para reforçar o entendimento de que cargos 
estratégicos de natureza técnica devem gozar de relativa 
garantia para se tornarem independentes, estão previstos 
na Lei n. 13.848/2019, que dispõe sobre a gestão, a orga-
nização, o processo decisório e o controle social das agên-
cias reguladoras, que assim estabelece:

Art. 3º A natureza especial conferida à agência reguladora 
é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação 
hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, adminis-
trativa e financeira e pela investidura a termo de seus diri-
gentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas 
demais disposições constantes desta Lei ou de leis específi-
cas voltadas à sua implementação.
Art. 23. O ouvidor será escolhido pelo Presidente da 
República e por ele nomeado, após prévia aprovação do 
Senado Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 
52 da Constituição Federal, devendo não se enquadrar nas 
hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do 
art. 1º da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, 
e ter notório conhecimento em administração pública ou em 
regulação de setores econômicos, ou no campo específico de 
atuação da agência reguladora.
§ 1º O ouvidor terá mandato de 3 (três) anos, vedada a recon-
dução, no curso do qual somente perderá o cargo em caso 
de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou 
condenação em processo administrativo disciplinar.
Art. 36. A Lei n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 5º O Diretor-Geral e os Diretores serão nomeados pelo 
Presidente da República para cumprir mandatos não coinci-
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dentes de 5 (cinco) anos, vedada a recondução, ressalvado o 
que dispõe o art. 29.

No que toca a governança, a figura do mandato do 
dirigente da unidade de auditoria de forma assíncrona ao 
mandato do dirigente da entidade nomeante garante que 
não haja conflito de interesses, tema vastamente debatido 
no âmbito das entidades de auditoria.

Tanto é que, em 2002, a Lei Sarbanex-Oxley28 já advo-
gava no sentido de que as entidades devem tomar todas as 
providências necessárias para que não haja situações que 
possam macular o posicionamento das unidades de audi-
toria, dedicando uma seção especificamente para tratar 
das situações conflitantes.

A seção 206 trouxe a seguinte redação:

SEC. 206. CONFLICTS OF INTEREST.
Section 10A of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.
78j–1), as amended by this Act, is amended by adding at the
end the following: 
‘‘(l) CONFLICTS OF INTEREST.—It shall be unlawful for a 
registered public accounting firm to perform for an issuer any 
audit service required by this title, if a chief executive officer, 
controller, chief financial officer, chief accounting officer, or 
any person serving in an equivalent position for the issuer, 
was employed by that registered independent public 
accounting firm and participated in any capacity in 
the audit of that issuer during the 1-year period preceding 
the date of the initiation of the audit.’’.
Tradução: 
SEC. 206. CONFLITOS DE INTERESSE.
Seção 10A do Securities Exchange Act de 1934 (15 U.S.C. 
78j – 1), conforme emendado por esta Lei, é emendado adi-
cionando ao termine o seguinte:

28  Disponível em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ204/pdf/PLAW-107publ204.pdf>. 
Acesso em: 5 jul. 2020.
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L ‘(l) CONFLITOS DE INTERESSE. – É ilegal para uma 
empresa de contabilidade pública registrada executar 
qualquer serviço auditoria para um emissor, exigido por 
este título, se um diretor executivo, controlador, diretor 
financeiro, diretor contábil ou qualquer pessoa que sirva em 
posição equivalente ao emissor, foi empregado por aquela 
empresa de contabilidade pública independente regis-
trada e participou de qualquer capacidade na auditoria 
desse emissor durante o período de 1 ano antes da data de 
início da auditoria. [grifos nossos].

Vamos destrinchar o que disse a seção 206 da SOx.29  
O primeiro ponto relevante é que não é permitido uma 
empresa contratada para fazer auditoria ter uma mesma 
pessoa atuando, tanto na empresa de auditoria, como na 
empresa auditada.

Qual é o conflito de interesse nesse caso? A res-
posta é: a entidade (empresa contratante), ao nomear, 
para compor os quadros funcionais, uma pessoa que 
fará auditoria nessa mesma empresa, gera, sobre esse 
funcionário, influência. Nasceu o conflito de interesse. 
Assim, não se pode, nos termos da SOx, aceitar que 
uma empresa de auditoria tenha, nos seus quadros, 
auditores que sofram influência das entidades que 
serão auditadas.

O segundo ponto é que a empresa de auditoria não 
pode ter um auditor que tenha sido empregado de uma 
empresa que será auditada. Veja, aqui o termo está no 
passado. O auditor trabalhou, no passado, em determi-
nada empresa.

E qual é o conflito de interesse agora, se o auditor não 
trabalha mais na empresa auditada? A hipótese que se 
pretende evitar é que o auditor ainda nutra algum vínculo, 

29  Terminologia amplamente aceita para a Lei Sarbanes-Oxley.
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mesmo que seja um vínculo de proximidade pessoal, com 
os dirigentes dessas companhias.

Outro ponto que a lei pretendeu evitar é que, por meio 
de um conluio, a entidade auditada pudesse pressionar a 
entidade auditora para contratar seus funcionários para 
atuar diretamente na auditoria.

Só para deixar mais claro, vamos fazer um exercício:

Imagine que a empresa Espertos S/A tenha, no seu 
quadro, um excelente contador, o sr. Fulano Contas. 
Imagine que a Empresa Auditores Amigos esteja em 
processo de ser contratada para fazer uma auditoria na 
empresa Espertos S/A. Imagine agora que, na mesa de 
negociação, por debaixo dos panos, o CEO da Espertos 
S/A faça a exigência de que a Empresa Auditores Amigos 
contrate o sr. Fulano Contas para atuar na auditoria, tão 
logo ele seja demitido pela sua empresa atual. Bingo! Está 
aí a regra da SOx. Não pode não, dirá o CEO da empresa 
Auditores Amigos.

No mesmo sentido, o processo inverso também estaria 
proibido. Imagine que a empresa Espertos S/A descubra 
que o auditor Anastácio irá participar da auditoria. Então, 
o CEO da Espertos S/A faz um convite para que Anastácio, 
após a auditoria, a depender dos resultados da auditoria, 
é lógico, venha trabalhar como CFO da Espertos S/A por 
um salário 5x maior do que ele ganha na empresa Audi-
tores Amigos. Nos termos da SOx, isso também macula a 
independência do auditor.

Enfim, o que a lei trouxe em termos de conflitos de 
interesse é que o ente que tem domínio sobre o seu salário, 
ou seja, aquele que te contratou, não pode ser auditado 
por você.
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Mas aí o leitor atento deve estar se perguntando: mas 
o que essa lei tem a ver comigo? Em tese, absolutamente 
nada! É uma lei norte-americana e, quase sempre, quando 
cita a auditoria, está se referindo à auditoria externa. 
Todavia, a Lei SOx é tida como referência no mundo todo 
por trazer não apenas regras para evitar fraudes em sis-
temas financeiros, mas por ser a percursora de um tema 
de extrema relevância para as Administrações Públicas no 
mundo todo, a governança.

Todos os bons manuais que tratam de governança 
pública têm um capítulo dedicado a SOx. E agora, entrando 
no tema governança, vamos trazer algumas opiniões rele-
vantes sobre a governança que fazem todo sentido para o 
tema que foi colocado na Resolução CNJ n. 308/2020.

A Lei n. 12.813, de 16 de maio de 2013, que dispõe 
sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou 
emprego do Poder Executivo federal – e está certo que não 
se aplica ao Poder Judiciário, mas é um bom referencial –, 
estabelece:

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto 
entre interesses públicos e privados, que possa comprome-
ter o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, 
o desempenho da função pública;

Aqui é importante que se construa um outro exercí-
cio de raciocínio lógico. Imagine que determinado tribunal 
tenha, em seus quadros, um presidente que chamaremos 
de Exmo. Sr. Venceslau dos Santos Neto e que esse tribu-
nal esteja trabalhando na construção de uma nova sede 
na pequena cidade de São Pedro, situada a 200 km de 
distância da capital.
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Imagine, agora, que, em uma auditoria, sr. Certinho, 
dirigente da unidade de auditoria, perceba que os cálculos 
de materiais e medições de obra estão totalmente super-
faturados. Ele resolve, então, no seu relatório, submeter, 
ao presidente que o nomeou, as conclusões da auditoria.

Ocorre que o Exmo. Sr. Venceslau dos Santos Neto não 
recebe esse relatório com bons olhos. Liga para sr. Certinho e 
lhe informa que, caso não haja retratação, ele será dispensado 
no seu cargo de dirigente. Certinho pensa no colégio dos filhos 
e no impacto que aquela remuneração fará no seu orçamento 
doméstico e decide, então, privilegiar a família dele.

Eu pergunto agora ao leitor: é possível que tal fato 
aconteça? Houve ou não conflito de interesse, quando o 
nomeante (sr. Venceslau dos Santos Neto) influenciou o 
julgamento do nomeado (sr. Certinho)?

É possível dizer que, nos termos da Lei n. 12.813 (não 
vou falar na lei de improbidade para não me estender 
muito), há uma situação em que foram confrontados inte-
resses públicos (desvio de recursos públicos) e privados 
(orçamento doméstico do sr. Certinho)? É claro que sim!

Para evitar esse tipo de situação e reduzir os riscos 
de que haja prejuízo à independência de qualquer auditor 
interno no âmbito do Poder Judiciário, a Resolução n. 
308/2020 privilegiou a governança.

Mantendo o tema conflito de interesse, o TCU se mani-
festou no julgamento do processo TC 011.645/2015-6 da 
seguinte forma: 

B.1.1 – Fragilidades estruturais na paridade estabelecida 
para o Carf.
140. Verifica-se existência de risco de conflito de interesse 
no sistema paritário adotado em decorrência da vinculação 
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de origem dos conselheiros e do tratamento diferenciado 
destinado a eles, considerando o processo de seleção, repre-
sentatividade, exercício profissional, remuneração e compo-
sição das Turmas.
141. A Lei n. 12.813, de 16/05/2013, que dispõe sobre o 
conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do 
Poder Executivo Federal, define em seu artigo 3º o conceito 
de “conflito de interesse” como sendo: “a situação gerada 
pelo confronto entre interesses públicos e privados, que 
possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de 
maneira imprópria, o desempenho da função pública”
[...]
143. Em relação ao processo de seleção dos conselheiros, 
utiliza-se lista tríplice elaborada pela Secretaria a Receita 
Federal do Brasil (RFB), no caso dos conselheiros represen-
tantes da Fazenda Nacional, e pelas confederações represen-
tativas de categorias econômicas de nível nacional e pelas 
centrais sindicais, no caso dos conselheiros representantes 
dos contribuintes. As listas são encaminhadas ao Comitê 
de Acompanhamento, Avaliação e Seleção de Conselheiros 
(CSC) e, por fim, o Ministro da Fazenda designa os conse-
lheiros.
144. Quanto à vinculação, decorrente do processo de seleção, 
verifica-se no artigo 28 do Anexo II do Regimento Interno do 
Carf (Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015) que os conse-
lheiros representantes dos contribuintes são indicados pelas 
confederações e centrais sindicais, já os representantes da 
Fazenda Nacional são sempre servidores da RFB. O artigo 33 
do Regimento Interno, por sua vez, dispõe sobre as recon-
duções, sendo que para sua ocorrência, é necessário que o 
representante público ou privado se manifeste previamente, 
optando ou não pela recondução, para posterior avaliação 
do Carf, o que fortalece o vínculo do representante com sua 
origem ao invés de fortalecer seu vínculo com o Carf. 
145. Considerando que, para o ingresso e a recondução 
no cargo, há necessidade da indicação e aprovação da 
entidade de origem, existe uma inclinação para julgar 
conforme sua procedência para manter-se no mandato e 
garantir a recondução, além do fato de que o vínculo com o 
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Carf se limita ao período do mandato
[...]
155. A manutenção do sistema atual, com seu conflito de 
interesse inerente resulta em risco de se ter a imparcialidade 
dos julgados prejudicada, bem como um risco de desequi-
líbrio no clima organizacional do órgão. Ainda, esse cenário 
contribui para o risco de corrupção podendo inclusive 
impactar no risco à imagem do órgão, caso essa situação se 
mantenha a longo prazo, se tornando um aspecto da cultura 
organizacional do Carf.
156. A impessoalidade é um dos princípios constitucio-
nais da Administração Pública e, portanto, os julgamentos 
no Carf devem ser imparciais e técnicos, tendo por base 
os normativos aplicáveis. A imparcialidade é presunção do 
Estado e faz parte da missão do Carf, a saber: “Assegurar à 
sociedade imparcialidade e celeridade na solução de litígios”, 
mas o atual modelo paritário possibilita conflito de interesse 
e consequentemente prejudica essa imparcialidade.

Vou separar, agora, as principais conclusões do TCU 
(pode até parecer repetitivo, mas é necessário).

Conclusão 1:
A origem do conflito de interesse se deu “em decor-

rência da vinculação de origem dos conselheiros e do tra-
tamento diferenciado destinado a eles, considerando o 
processo de seleção, representatividade, exercício profis-
sional, remuneração e composição das Turmas”, ou seja, 
o conflito nasceu porque a forma de recrutar e selecionar, 
aliada aos ganhos de remuneração desses conselheiros, 
maculava a independência dos seus julgamentos.

Conclusão 2:
No caso em tela, para que o conselheiro se mantenha 

no cargo, é “necessário que o representante público ou 
privado se manifeste previamente, optando  pela recon-
dução, para posterior avaliação do Carf, o que fortalece o 
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vínculo do representante com sua origem ao invés de for-
talecer seu vínculo com o Carf”. Aqui restou demonstrado 
que o conselheiro julgava conforme os interesses do ente 
nomeante, em função de depender do seu aval para ser 
reconduzido ao cargo.

Tanto é que o TCU conclui: “considerando que, para o 
ingresso e a recondução no cargo, há necessidade da indi-
cação e aprovação da entidade de origem, existe uma incli-
nação para julgar conforme sua procedência para manter-
-se no mandato e garantir a recondução”.

Restou claro que a relação entre o nomeante e o 
nomeado, quando gera dependência para que o primeiro 
assegure a manutenção do segundo no cargo, e quando 
esse cargo implica em ganhos monetários significantes, 
eleva o risco de haver conflito de interesses.

Conclusão 3:
Viola-se o princípio da impessoalidade quando os jul-

gamentos de um órgão técnico não são imparciais. Nesses 
termos, o TCU conclui que “o atual modelo paritário possi-
bilita conflito de interesse e consequentemente prejudica 
essa imparcialidade”.

Na mesma esteira, o IIA, no Código de ética30 para pro-
fissionais de auditoria, estabeleceu que:

2. Objetividade
Os auditores internos:
2.1  Não devem participar de qualquer atividade ou rela-
cionamento que possa prejudicar ou que presumidamente 
prejudicaria sua avaliação imparcial. Esta participação 
inclui aquelas atividades ou relacionamentos que possam 
estar em conflito com os interesses da organização.

30  Disponível em: <https://iiabrasil.org.br/ippf/codigo-de-etica>.
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Aqui, eu chamo atenção para o fato de que não basta 
ser independente, mas é preciso parecer independente. 
Qualquer situação que, apesar de não comprometer a 
independência, possa presumidamente prejudicá-la, não 
está aderente ao código de ética.

Nesse sentido, apesar de a relação de confiança do 
presidente com o dirigente da unidade de auditoria não 
significar que isso irá influir no seu julgamento, pode-se 
presumir que tal proximidade seja prejudicial à atuação 
independente do auditor.

No mesmo sentido, o Código Civil estabeleceu, para as 
regras de suspeição dos membros do Poder Judiciário, que: 

Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do 
juiz, quando:
I – amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;
II – alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de 
seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na 
colateral até o terceiro grau;
III – herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de 
alguma das partes;
IV – receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; 
aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou 
subministrar meios para atender às despesas do litígio;
V – interessado no julgamento da causa em favor de uma 
das partes.

Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se sus-
peito por motivo íntimo.

Observa-se que o fato de o juiz ser inimigo de uma 
parte não significa, necessariamente, que ele o prejudi-
cará em um processo de pensão alimentícia, por exemplo. 
Todavia, como não basta ser independente e imparcial, é 
preciso, também, parecer ser independente e imparcial, 
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o juiz é, então, declarado suspeito para proferir o julga-
mento daquela causa.

Visando relativizar esse risco, ou seja, o risco de que 
haja prejuízo à imparcialidade do dirigente da unidade de 
auditoria ou apenas aparente prejuízo à imparcialidade, é 
que a resolução trouxe que os mandatos serão assíncro-
nos. Assim, o presidente de cada tribunal ou conselho, 
durante metade da sua gestão, contará com uma unidade 
de auditoria dirigida por uma pessoa que foi nomeada pelo 
gestor passado.

§ 2º A destituição de dirigente da unidade de auditoria interna, 
antes do prazo previsto no §1º do Art. 6º, somente se dará após 
aprovação pelo órgão colegiado competente do tribunal ou 
conselho, facultada a oitiva prévia do dirigente.

Essa regra estabelece umas das hipóteses de rompi-
mento de mandato de dirigente, visto que, no parágrafo 
único do art. 7º, temos outra possibilidade. O objetivo aqui 
é simples: o presidente como autoridade nomeante deve 
ter meios de destituir o dirigente, caso não concorde com 
a sua forma de trabalho ou, não haja um bom relaciona-
mento profissional, por exemplo.

A ideia do mandato não é de manter um mal diri-
gente ou obrigar o presidente do tribunal a manter 
alguém que, por qualquer motivo, não seja adequado ao 
cargo. A ideia é garantir que os motivos da destituição 
do cargo não sejam para prejudicar a independência dos 
trabalhos da auditoria.

Com isso, reforço que o presidente poderá destituir, 
quantas vezes julgar necessário, auditores em pleno 
mandato. Todavia, para que o ato jurídico se complete, 
necessitará da aprovação do órgão colegiado competente, 
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que poderá, caso julgue necessário, fazer a oitiva do diri-
gente da unidade de auditoria.

Essa oitiva busca verificar, justamente, se a exone-
ração se deu para que os trabalhos de auditoria fossem 
interrompidos, prejudicando, novamente, a independên-
cia das atividades dos auditores.

§ 3º É permitida a indicação para um novo mandato de dirigente 
da unidade de auditoria interna, desde que cumprido interstício 
mínimo de dois anos.

Essa é a chamada cláusula de barreira. A ideia desse 
parágrafo foi impedir que, antes de terminar prazo máximo 
do mandato (uma indicação, somada a duas reconduções), 
determinado dirigente fosse exonerado e, no mesmo dia, 
nomeado ao cargo de dirigente para cumprir mais uma 
indicação seguida de duas reconduções.

É o § 3º que traz efetividade à aplicabilidade do § 1º, 
ambos do artigo 6º. Imagine que, sem a cláusula de bar-
reira, se determinado auditor fosse exonerado no último 
dia da última recondução e fosse nomeado para um novo 
mandato no dia seguinte, ele acabaria por burlar a ideia 
prevista no § 1º do artigo 6º.

Nessa mesma linha, a Resolução Bacen 3.19831 traz a 
seguinte redação:

Art. 12, § 3º O integrante do comitê de auditoria somente 
pode voltar a integrar tal órgão na mesma instituição 
após decorridos, no mínimo, três anos do final do seu 
mandato anterior.

31  Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2004/pdf/res_3198_v6_l.pdf>. Acesso em: 11 
ago. 2020.
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A CVM trouxe obrigação similar na Instrução n. 308,32 
com relação aos auditores independentes, in verbis:

Art. 31 – O Auditor Independente33  – Pessoa Física e o Auditor 
Independente – Pessoa Jurídica não podem prestar serviços 
para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos 
consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, 
exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua 
recontratação.

§ 4º O exercício do cargo ou função comissionada em 
complementação ao mandato anterior, em virtude de 
destituição antecipada, não será computado para fins do prazo 
previsto no § 1º.

Esse é, talvez, o mais emblemático dos mandamen-
tos da Resolução CNJ n. 308/2020. Muitos auditores de 
diversas unidades de auditoria do Poder Judiciário sempre 
questionaram como se dá e, quando se dá, o início da 
contagem de tempo para o primeiro mandato e, também, 
como se resolve a contagem de prazos nos casos de desti-
tuição antecipada.

Para facilitar o entendimento, vou explicar trazendo 
vários exemplos de situações hipotéticas. Todos os exem-
plos abaixo descritos34 foram retirados de um estudo rea-
lizado pela sra. Renata Lícia, coordenadora de auditora 
do CNJ, que merece todos os créditos por esse importante 
esclarecimento. Vamos aos exemplos:

32  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst308.html>. Acesso em: 11 ago. 2020.
32  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst308.html>. Acesso em: 11 ago. 2020.
33  A redação trata de auditor independente, não se trata de auditor interno. A ideia do exemplo é apenas 

demonstrar, por analogia, que para se dar efetividade a um mandato, é necessário haver cláusula de barreira.
34 Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Reposit%C3%B3rio-Resolu%C3% 

A7%C3%A3o-308-Revisado.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2020.
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Cenário 1
O Cenário 1 leva em consideração a posse do próximo 

presidente do Tribunal ou Conselho após a aprovação da 
Resolução CNJ n. 308/2020, mas ainda no exercício de 
2020. Nesse caso, apenas em 2021 se iniciará o segundo 
ano de exercício do presidente do Tribunal ou Conselho, 
momento em que, mediante ato específico, haverá a nome-
ação do dirigente da unidade de auditoria para o mandato 
de 2 anos.

Vale lembrar que, da publicação da Resolução CNJ n. 
308/2020 até o início do mandato do dirigente, no caso 
em 2021, poderá haver livre nomeação e destituição por 
ato do presidente. Apenas após o início do mandato do 
dirigente da unidade de auditoria é que passarão a valer 
as exigências de nomeação e destituição do cargo, previs-
tas no § 2º do art. 6º da norma.

Assim, se houver interesse da Presidência, empos-
sada em 2020, na permanência do dirigente da unidade 
de auditoria, quando o mandato se iniciar, deverá haver 
a edição de ato específico, conforme previsão do parágrafo 
único do art. 22. Nesse cenário, o atual dirigente de audito-
ria poderá permanecer no comando da unidade até 2027, 
caso seja reconduzido por duas vezes, conforme previsto 
no § 1º do art. 6º, e se explica na figura subsequente.
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Figura 2 – Cenário 1
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Cenário 2
O Cenário 2 apresenta a situação em que o presidente 

(A) do Tribunal ou Conselho teria sido empossado antes 
da edição da resolução, mas ainda em 2020. Assim, o 
próximo presidente (B) seria empossado apenas em 2022. 
O segundo ano de exercício do presidente (B) ocorreria em 
2023, ocasião em que se iniciaria o mandato do dirigente 
da unidade de auditoria. Até 2023 não haveria mudança 
na forma de nomeação e destituição do dirigente, ou seja, 
o presidente poderá nomear e destituir quantas vezes 
quiser, sem a necessidade de aprovação do órgão cole-
giado, como se vê na figura que se segue.
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Figura 3 – Cenário 2
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Cenário 3
O Cenário 3 considera o início do segundo ano de 

exercício do presidente do Tribunal ou Conselho antes da 
edição da Resolução CNJ n. 308/2020, o que retarda o 
início do mandato do dirigente da unidade de auditoria, 
tendo em vista a necessidade de posse do próximo presi-
dente para dar início à contagem do mandato do dirigente.

Nessa hipótese, caso seja reconduzido por duas vezes, 
conforme previsto no § 1º do art. 6º, o mandato do dirigente 
da unidade de auditoria poderá se estender até 2028, con-
forme a figura a seguir.
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Figura 4 – Cenário 3
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Cenário 4
O Cenário 4 considera que o segundo ano do atual pre-

sidente do Tribunal ou Conselho se inicia após a edição da 
Resolução CNJ n. 308/2020. No entanto, para início do 
mandato do dirigente é necessário o começo do segundo 
ano de exercício do próximo presidente. Assim, conside-
rando que o Presidente tomará posse em 2021, o início do 
mandato do dirigente da unidade de auditoria será apenas 
em 2022, com possibilidade de duas reconduções.
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Figura 5 – Cenário 4



66

Leonardo Câmara P. Ribeiro

Nos próximos cenários apresentados, serão conside-
radas situações não previstas, que alteram o curso do 
mandato, ora do dirigente de auditoria, ora do Presidente 
do Tribunal ou Conselho.

Cenário 5
No Cenário 5, foi simulada uma redução no tempo 

do mandato do presidente do Tribunal ou Conselho, que 
pode se dar por inúmeros fatores, tais como: aposentado-
ria, morte ou outra situação prevista em lei.

Nessa situação, o mandato do dirigente da unidade de 
auditoria fica mantido até o segundo ano de exercício do 
próximo presidente do Tribunal ou Conselho, ou seja, o 
mandato do dirigente será estendido para se “ajustar” ao 
início do segundo ano de exercício do presidente.

Nesse exemplo específico, o mandato do dirigente pode 
ser estendido por até um ano e 11 meses. Dessa forma, 
se o presidente deixar o cargo um mês antes do encerra-
mento do mandato do dirigente de auditoria, é necessá-
rio que se estenda o mandato do dirigente até o início do 
segundo ano de exercício do Presidente empossado.

Essa argumentação se dá em função da interpreta-
ção extensiva no art. 6º, § 4º c/c § 1º, que deixa clara a 
necessidade de os mandatos dos presidentes de Tribunal 
ou Conselho não sejam sincronizados com os mandatos 
dos dirigentes de auditoria. Lembrando que, ao contrário 
do que acontece nos cenários de 1 a 4, o cenário 5 já se 
encontra sobre a vigência da Resolução CNJ n. 308/2020, 
o que condiciona a destituição do dirigente de auditoria 
à aprovação do colegiado do Tribunal ou Conselho, con-
forme as regras do § 2º do art. 6º da norma.
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Figura 6 – Cenário 5
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Cenário 6
O Cenário 6, por sua vez, recria a situação de desti-

tuição do dirigente de auditoria pelo colegiado, antes do 
término do mandato. Nesse caso, mais uma vez, havendo 
a nomeação de um sucessor, este terá seu mandato 
“sobrestado” até que coincida com o segundo ano de exer-
cício do presidente do Tribunal ou Conselho, momento em 
que haverá um novo início de mandato.

Dessa forma, o tempo de sobrestamento não é conta-
bilizado como efetivo mandato para fins de cômputo do 
prazo estabelecido de dois anos previsto no § 1º do art. 6º 
da Resolução CNJ n. 308/2020. Observe que, em todos 
os cenários, o início do mandato do dirigente de auditoria 
coincide com o segundo ano de exercício do presidente.
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Figura 7 – Cenário 6
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Art. 7º É vedada a designação para exercício de cargo ou função 
comissionada, nos órgãos integrantes do sistema de auditoria 
interna de que trata esta Resolução, de pessoas que tenham sido, 
nos últimos cinco anos: 

I – responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva 
de Tribunal de Contas; 

II – punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, 
em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público; e 

III – condenadas judicialmente em decisão com trânsito em 
julgado ou na forma da lei: 

a) pela prática de improbidade administrativa; ou

b) em sede de processo criminal.

Parágrafo único. Serão exonerados, sem necessidade da aprovação 
de que trata o §2º do art. 6 º, os servidores ocupantes de cargos 
em comissão ou funções de confiança que forem alcançados pelas 
hipóteses previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo.

Estamos, aqui, diante das vedações de nomeação e da 
segunda hipótese de destituição que poderá romper com o 
mandato do dirigente sem a necessidade de aprovação de 
órgão colegiado.

A ideia deste artigo é: vou nomear determinado diri-
gente; da data do ato de nomeação desse dirigente, con-
tam-se 5 anos para trás; nesse lapso temporal, ele não 
poderá ter cometido nenhuma das transgressões previs-
tas nos incisos I ao III.

É necessário chamar atenção para alguns termos 
contidos nos incisos. Os casos contidos nos incisos I e 
II deverão decorrer de decisão irrecorrível, ou seja, não 
havendo mais a possibilidade de recurso.
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O inciso III, por sua vez, estabelece que a condenação 
judicial tenha transitado em julgado ou que lei venha a 
estabelecer outro momento pelo qual se considera deter-
minado réu condenado judicialmente.

Mas, e se após nomeado, o dirigente é condenado de 
forma definitiva em algumas das hipóteses dos incisos? 
Nesse caso, ele é alcançado pela hipótese do parágrafo 
único do art. 7, devendo ser exonerado, sem a necessidade 
de aprovação do órgão colegiado.

Apenas para ilustrar, a instrução CVM n. 308/2020 traz 
outro exemplo de impedimentos dessa natureza, in verbis:

§ 3º Os membros do CAE35 devem atender aos requisitos 
previstos no art. 147 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976.

A Lei n. 6.404/1976, por sua vez, estabelece:

Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a inves-
tidura em cargo de administração da companhia, a assem-
bléia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os 
necessários comprovantes, dos quais se arquivará cópia 
autêntica na sede social.
§ 1º São inelegíveis para os cargos de administração da 
companhia as pessoas impedidas por lei especial, ou con-
denadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, 
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
§ 2º São ainda inelegíveis para os cargos de administração 
de companhia aberta as pessoas declaradas inabilitadas por 
ato da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 3º O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo 
ser eleito, salvo dispensa da assembléia-geral, aquele que: 

35  CAE: Comitê de Auditoria estatutário.
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(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)
I – ocupar cargos em sociedades que possam ser conside-
radas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos 
consultivos, de administração ou fiscal; e (Incluído pela Lei 
n. 10.303, de 2001)
II – tiver interesse conflitante com a sociedade. (Incluído pela 
Lei n. 10.303, de 2001)
§ 4º A comprovação do cumprimento das condições previstas 
no § 3º será efetuada por meio de declaração firmada pelo 
conselheiro eleito nos termos definidos pela Comissão de 
Valores Mobiliários, com vistas ao disposto nos arts. 145 
e 159, sob as penas da lei. (Incluído pela Lei n. 10.303, 
de 2001)
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Art. 8º Para o exercício das atribuições da auditoria interna, 
os servidores designados como auditores podem requerer, 
por escrito, aos responsáveis pelas unidades organizacionais, 
os documentos e as informações necessárias à realização 
do trabalho, inclusive acesso a sistemas eletrônicos de 
processamentos de dados, sendo-lhes assegurado livre acesso 
às dependências das unidades organizacionais do respectivo 
tribunal ou conselho.

Dois são os pontos principais desse artigo. O primeiro 
se trata da denominação dada aos servidores que são 
designados para atuarem diretamente nas auditorias. Nos 
termos do art. 8º são designados como auditores.

Na prática, quando, no Plano Anual de Auditoria, é 
estabelecida uma equipe para atuar nas auditorias, os 
membros dessa equipe serão considerados, para os fins 
da Resolução n. 308/2020, auditores. Isso implica dizer 
que haverá um cargo específico para auditores internos? 
Não! Isso significa que terei de criar um cargo de auditor 
interno em minha estrutura? Não.

Tal regramento visa, principalmente, facilitar a com-
preensão dos normativos atrelados a auditoria interna, 
como por exemplo: o código de ética e o estatuto de 
auditoria (Cf. Acórdão TCU 2351/2016 – Plenário36). 
Ambos os documentos têm aplicação para as unidades 
de auditoria e, por conseguinte, para os auditores. O 

36  Acórdão 2352/2016 – Plenário: 9.1.4. adote um sistema de monitoramento para acompanhar o cumprimento 
das recomendações proferidas pela unidade de auditoria interna; 9.1.6. no que se refere a auditoria interna: 
a) estabeleça um estatuto para orientar a atuação da unidade de auditoria interna (IPPF 1000); b) defina 
manuais de procedimentos para serem utilizados pela unidade de auditoria interna na execução de suas 
atividades (IPPF 2040); c) adote um sistema de monitoramento para acompanhar o cumprimento das 
recomendações proferidas pela unidade de auditoria interna (IPPF 2500); d) inclua, entre as atividades de 
auditoria interna, a avaliação da governança e da gestão de riscos da organização (IPPF 2100 e 2120); e) 
inclua, entre as atividades de auditoria interna, a avaliação dos controles internos na função de aquisições 
(IPPF 2100 e 2130).
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código de ética, ao estabelecer princípios éticos aplicá-
veis aos auditores, acaba por abarcar aqueles servido-
res que desempenham a atividade de auditoria, não os 
que desempenham a atividade de contabilidade, asses-
soramento jurídico, por exemplo.

Todavia, é importante esclarecer que, no voto da con-
selheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva, relatora 
da Resolução CNJ n. 308/2020 e n. 309/2020, consta a 
seguinte redação:

Embora, não tenha sido objeto da proposta da Resolução, 
sugiro, ainda, a criação de um grupo de trabalho no CNJ 
para estudar a criação de quadro de auditores, nos moldes 
do Projeto de Lei n. 7.921/2014 proposto pelo Ministério 
Público da União, que cria o quadro de Auditores Nacional 
de Controle do Conselho Nacional do Ministério Público.

O Projeto de Lei n. 7.921/2014, citado no voto da 
exma. relatora, estabelece que o quadro de pessoal efetivo 
do Conselho Nacional do Ministério Público seja composto 
pelas carreiras de auditor nacional de controle e de técnico 
nacional de controle. Tais cargos são oriundos da trans-
formação dos cargos de analista e técnico do quadro do 
CNMP, nos termos do art. 1º parágrafo único, in verbis: 

Parágrafo único: Os atuais cargos de provimento efetivo de 
analista e de técnico do Quadro de Pessoal do Conselho 
Nacional do Ministério Público passam a denominar-se, 
respectivamente, Auditor Nacional de Controle e Técnico 
Nacional de Controle.

O que mais chama atenção, no que toca ao PL n. 
7.921/2014, é a justificativa apesentada ao projeto.37 

37    Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_ mostrarintegra;jsessionid=18C 20
      D2AC012B9CDC24655A6486EDBB8. 
      proposicoesWebExterno2?codteor=1275756&filename=PL+7921/2014>. Acesso em: 3 ago. 2020.
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Tal justificativa traz a alegação de que a EC n. 45/2004 
elevou o CNMP à estatura de órgão de controle externo, 
nos termos a seguir:

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) é órgão 
de controle externo criado pela Emenda Constitucional n. 
45, de 2004, como instrumento de ampliação da participa-
ção cidadã nos rumos do Ministério Público brasileiro e de 
promoção de sua integração e fortalecimento.

Sem adentrar muito no mérito, uma vez que esse não 
é o objetivo do nosso livro, gostaria apenas de enfatizar a 
minha opinião de que o texto está totalmente equivocado. 
Tal como o CNJ é órgão do Poder Judiciário,38 o CNMP é 
órgão do Ministério Público. Ambos exercem, pois, a função 
de órgão de controle interno e, não, de controle externo. É 
essa, inclusive, a visão da Resolução CNJ n. 308/2020 que, 
no caput do art. 9º, estabelece que o Siaud-Jud é um dos 
pilares do sistema de controle interno constitucional.

Na mesma linha, já decidiu o STF na ADI 3.367-DF39  
e na ADI 4.145-DF,40 manifestando que o CNJ é órgão 
de controle interno do Poder Judiciário, responsável por 
exercer o controle administrativo, financeiro e disciplinar 
da magistratura.

Outro ponto acerca da carreira de auditor é a recente 
publicação da Portaria CNJ n. 119 de 29 de julho de 2020, 
38  CF, art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: I – A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela EC 

45/2004).
39  ADI 3.367, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJ 22.09.2006. Conselho Nacional de Justiça é “órgão interno 

de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura”, possuindo “natureza meramente 
administrativa”.

40  ADI n. 4.145, Distrito Federal, Rel. Ministro Edson Fachin. “O Conselho Nacional de Justiça é órgão 
interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura, possuindo natureza 
meramente administrativa.”

41  Art. 1º Instituir o Fórum de Discussão Permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do Poder 
Judiciário da União com a finalidade de debater questões relacionadas à carreira dos servidores do 
Judiciário da União.
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que instituiu o Fórum de Discussão Permanente de Gestão 
da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário, com a 
finalidade de debater questões relacionadas à carreira dos 
servidores do Judiciário da União.41 

Ao que tudo indica, a propositura feita pela relatora 
da Resolução CNJ n. 308/2020 deverá ser debatida no 
âmbito desse Fórum.

Vamos, então, ao segundo ponto importante do art. 8º: 
o acesso a documentos, sistemas, arquivos e demais infor-
mações necessárias à realização dos trabalhos de auditoria.

Para falarmos sobre este artigo, vou pular para a Reso-
lução n. 309/2020, pois ela traz diversas diretrizes que se 
relacionam diretamente com o artigo em comento. Vamos 
começar pelo art. 18, in verbis:

Art. 18. É assegurado aos integrantes da unidade de auditoria 
interna acesso completo, livre e irrestrito a todo e qualquer 
documento, registro ou informações, em todo e qualquer meio, 
suporte ou formato disponível, inclusive em banco de dados.
§ 1º Os servidores de outras unidades orgânicas do tribunal 
ou conselho devem auxiliar a unidade de auditoria interna, 
sempre que necessário, para que a auditoria possa cumprir 
integralmente as competências, atribuições e responsabili-
dades a ela conferidas.
§ 2º Em decorrência do acesso previsto no caput, a unidade 
de auditoria interna poderá ser requisitada pelo presidente 
do tribunal ou conselho a apresentar prestação de contas 
acerca da confidencialidade e salvaguarda de registros e 
informações obtidos.
§ 3º A unidade de auditoria interna, no desempenho de 
atividades de auditoria ou consultoria, poderá requisi-
tar aos titulares de quaisquer unidades orgânicas, docu-
mentos, informações ou manifestações necessárias à 
execução de seus trabalhos, fixando prazo razoável para 
atendimento.
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O que se deve ter em mente é que o amplo e irrestrito 
acesso a documentos, tem a consequência de estabelecer, 
ao detentor da informação, durante os trabalhos de audi-
toria, a responsabilidade pelo uso adequado das informa-
ções, preservando, sempre que a lei determinar, o sigilo.

Assim, não poderá, o auditor, se valer de informações 
obtidas no decorrer dos exames da auditoria para bene-
fício próprio ou de terceiros. É isso, inclusive, que esta-
belece a Portaria CNJ n.115 de 23 de julho de 2020, que 
institui o Código de Ética da unidade de auditoria interna 
do Conselho Nacional de Justiça, nos termos a seguir:

Art. 3º Os auditores internos deverão atuar em conformi-
dade com fundamentos e requisitos éticos, de modo que 
todas as fases das atividades de auditoria interna sejam 
pautadas pelos princípios éticos, assim conceituados:
[...]
VIII – confidencialidade: atuação com cautela e proteção de 
informações restritas ou sigilosas que o auditor tem conhe-
cimento em virtude dos trabalhos de auditoria.
[...]
Art. 9º O auditor interno deve, ainda: 
I – exercer suas atribuições sem a finalidade de obter privi-
légios pessoais no trabalho ou fora dele;
II – cumprir as leis, os regulamentos, as normas técnicas e 
os padrões de auditoria, bem como as orientações para o seu 
comportamento, estabelecidas pela unidade de auditoria;

Ainda na Resolução CNJ n. 309/2020, temos o artigo 
45 que estabelece:

Art. 45. A execução dos trabalhos de auditoria consiste em 
colocar em prática o programa de trabalho, por meio da 
realização dos testes previstos, aplicação das técnicas de 
auditoria selecionadas e registro dos achados da equipe de 
auditoria. 
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§ 1º Os auditores devem ter livre acesso a todas as depen-
dências da unidade auditada, assim como aos seus servi-
dores ou empregados, às informações, aos processos, aos 
bancos de dados e aos sistemas. 
§ 2º Situações de obstrução ao livre exercício da auditoria ou 
de sonegação de processo, documento ou informação, bem 
como qualquer ocorrência de ameaça velada ou explícita, de 
indisposição ou de intimidação de servidores em exercício 
nas unidades de auditoria interna no desenvolvimento dos 
trabalhos deverão ser comunicadas, imediatamente, ao 
auditor responsável da auditoria que dará conhecimento ao 
titular da unidade de auditoria interna para as providências 
cabíveis. 
§ 3º Eventuais limitações de acesso devem ser comunica-
das, de imediato e por escrito, pelo titular da unidade de 
auditoria, à presidência do tribunal ou conselho, com a soli-
citação das providências necessárias à continuidade dos 
trabalhos de auditoria.

Aqui é possível ver quais as ferramentas que o auditor 
poderá utilizar quando houver violação de acesso às infor-
mações e ao próprio estabelecimento auditado.

Inicialmente, o auditor responsável pelo trabalho de 
auditoria, ao sentir que a unidade auditada está sone-
gando informações a qualquer membro da sua equipe, 
deverá comunicar o dirigente da unidade de auditoria. 
O dirigente, por sua vez, deverá, caso não haja o franco 
acesso às informações sonegadas, comunicar por escrito o 
fato ao presidente do tribunal.

Por último, caso o presidente do tribunal não aja de 
forma a viabilizar o acesso aos dados sonegados, tal fato 
deverá constar do relatório anual de atividades a ser 
submetido ao órgão colegiado competente, uma vez que 
a sonegação de informações prejudica a independência 
do auditor.
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CAPÍTULO II
SEÇÃO I 

Do Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário – 
Siaud-Jud 

Art. 9º O Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário – Siaud-
Jud, enquanto um dos pilares do sistema de controle interno 
constitucional, visa organizar o processo de auditoria em âmbito 
nacional, uniformizando procedimentos de auditoria, definindo 
diretrizes e estabelecendo parâmetros para a atividade de 
auditoria interna do Poder Judiciário. 

Esse artigo não tem tantas polêmicas. Talvez a maior 
polêmica seja o fato de que muitas pessoas ainda insistem 
que a auditoria não está contida no conceito de controle 
interno constitucional.

Aqui cabem alguns apontamentos, visto que muito já 
se falou de conceito de controle interno constitucional nos 
comentários do artigo 1º, da Resolução n. 308/2020. 

O Sistema de Controle Interno envolve, conforme o 
Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e 
Entidades da Administração Pública,42 componentes de 
primeira e segunda linha de defesa, denominados de 
Componente C1 – Gestão de Riscos e Controle Interno; o 
componente de 3ª linha de defesa, denominado de Com-
ponente C2 – Auditoria Interna e por último um compo-
nente de governança, denominado de Componente C3 – 
Accountability e Transparência.

42 Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/data/files/84/34/1A/4D/43B0F410E827A0F42A2818A8/2663 
788.PDF>. Acesso em: 23 jun. 2020.
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Enfim, o que a moderna doutrina tem esclarecido é 
que, quando se fala de sistema de controle interno cons-
titucional, tem-se a junção de todos os mecanismos de 
controle que auxiliam a gestão no atingimento dos obje-
tivos estratégicos. Congregam, portanto, as três linhas de 
defesa do modelo preconizado pelo IIA, a qual podemos 
assim definir:

a) primeira linha de defesa, aquela que participa da 
gestão operacional e estabelece procedimentos roti-
neiros de mitigação de riscos e controles administra-
tivos dos processos afetos à sua responsabilidade.

b) segunda linha de defesa, aquela que é constituída 
por funções, unidades, comitês ou outras estrutu-
ras organizacionais com o objetivo de supervisionar 
as atividades de primeira linha, garantindo que os 
riscos estejam dentro do apetite a risco estabelecido 
pela organização. Participa diretamente da gestão, 
fornecendo serviços de assessoramento jurídico, 
contábil, de gestão de processos entre outros pelos 
quais assume responsabilidade.

c) terceira linha de defesa, aquela que fornece serviços 
de consultoria e de avaliação independente e obje-
tiva, manifestando-se sobre os processos de gestão 
de riscos, controles internos e governança. 
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Art. 10. Integram o Siaud-Jud:
I – O CNJ como órgão central, incumbido da orientação técnica 
normativa e da avaliação da funcionalidade das unidades de auditoria 
interna que compõem o Sistema, sem prejuízo da sua subordinação 
ao órgão cuja estrutura administrativa estiver integrada;
II – as unidades de auditoria interna do Conselho da Justiça 
Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do 
Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, 
do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal Militar, 
como órgãos setoriais;
III – as unidades de auditoria interna dos Tribunais Regionais 
Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais 
Eleitorais, como unidades regionais do Conselho da Justiça 
Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal 
Superior Eleitoral, respectivamente; e 
IV – as unidades de auditoria interna dos Tribunais de Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais de Justiça Militar, 
como órgãos regionais singulares. 
§ 1º O órgão central do Siaud-Jud será representado pela Comissão 
Permanente de Auditoria a que se refere o Art. 14, como instância 
máxima em matéria deliberativa e decisória, sem prejuízo das 
competências do Plenário do CNJ. 
§ 2º A unidade de auditoria do CNJ desempenhará as funções 
operacionais de competência do Órgão Central do Sistema. 

O artigo 10 trouxe um conjunto de unidades que se 
organizam em um bloco com representatividade de todos 
os seguimentos de justiça: eleitoral, trabalhista, federal, 
estadual e militar.

As unidades têm votação paritária, ou seja, cada 
unidade se manifesta com um voto dentro do comitê. 
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Assim, garante-se que um tribunal estadual tenha o 
mesmo peso de um tribunal federal dentro do sistema.

O comitê contém, no segmento trabalhista, o CSJT43, 
TST44 e dois tribunais regionais do trabalho. No segmento 
eleitoral, o TSE45 e dois tribunais regionais eleitorais. No 
segmento regional federal, uma unidade do TRF46. No seg-
mento militar federal, uma unidade do STM47, além de 
outros representantes de segmentos específicos de justiça, 
como o STJ48, o CNJ e representantes das justiças estadu-
ais, divididos em segmentos de pequeno, médio e grande 
porte, totalizando 18 membros.

A instância máxima em matéria deliberativa do sistema 
de auditoria do Poder Judiciário (Siaud-Jud) é a Comissão 
Permanente de Auditoria, composta por três conselheiros 
do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, para facilitar a compreensão da organização do 
sistema, apresento o gráfico a seguir:

43  Conselho Superior da Justiça do Trabalho
44  Tribunal Superior do Trabalho
45  Tribunal Superior Eleitoral
46  Tribunal Regional Federal
47 Superior Tribunal Militar 
48  Superior Tribunal de Justiça
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Figura 8 – Composição Siaud-Jud

Como se pode observar, o CNJ está representado tanto 
pelo Secretaria de Auditoria, como pela Comissão Perma-
nente de Auditoria. O comitê e a comissão relacionam-se 
de modo a demandar e ser demandado. Assim, tanto o 
comitê demanda a comissão (interação centrípeta, das 
bordas para o centro) quando leva à deliberação os mais 
diversos encaminhamentos; como a comissão demanda 
o comitê (interação centrifuga, do centro para as bordas) 
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quando, por exemplo, decide sobre a necessidade de reali-
zação de ações coordenadas de auditoria, submetendo ao 
comitê a determinação para elaboração do programa de 
auditoria e, por conseguinte, a devida execução em todos 
os segmentos.

O órgão operacional responsável por dar andamento as 
interações (centrípeta e centrifuga) das unidades organiza-
cionais que compõem o sistema é a Secretaria de Auditoria 
do CNJ. É por meio dela que o comitê se comunica com a 
comissão e vice e versa.
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Art.11. São finalidades do Siaud-Jud: 

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual 
respectivo; 

II – acompanhar e avaliar a execução orçamentária e os programas 
de gestão; 

III – verificar a observância e comprovação da legalidade dos atos 
de gestão; 

IV – avaliar os resultados, especialmente quanto à eficiência e 
à eficácia das ações administrativas, relativas à governança e à 
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal, nos 
seus vários órgãos; 

V – examinar as aplicações de recursos públicos alocados por 
entidades de direito privado; e 

VI – subsidiar meios e informações, bem como apoiar o controle 
externo e o CNJ no exercício de sua missão institucional. 

Parágrafo único. As finalidades expostas nos incisos deste artigo 
serão alcançadas por meio das atividades realizadas na forma do 
Art. 2º desta Resolução.

O artigo 11 não traz maiores problemas. Na reali-
dade, boa parte das finalidades do Siaud-Jud estão em 
avaliar (asseguração) a responsabilidade da gestão fiscal, 
estabelecida na LRF e, também, em aderir às finalidades 
do sistema de controle interno estabelecida na Consti-
tuição Federal, no Decreto-Lei n. 200/1961 e na Lei n. 
10.180/2003, conforme excertos a seguir:

LRF – art. 1º, § 1º. A responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
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de metas de resultados entre receitas e despesas e a obe-
diência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 
social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações 
de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
CF – art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 
com a finalidade de:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plu-
rianual, a execução dos programas de governo e dos orça-
mentos da União;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto 
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional.
Decreto-Lei 200/67 – Art. 13 O contrôle das atividades da 
Administração Federal deverá exercer-se em todos os níveis 
e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente:
[...]
c) o contrôle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda 
dos bens da União pelos órgãos próprios do sistema de con-
tabilidade e auditoria.
Lei 10.180/2003 – Art. 24. Compete aos órgãos e às 
unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal:
I – avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano 
plurianual;
II – fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, 
inclusive ações descentralizadas realizadas à conta de 
recursos oriundos dos Orçamentos da União, quanto ao 
nível de execução das metas e objetivos estabelecidos e à 
qualidade do gerenciamento;
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III – avaliar a execução dos orçamentos da União;
IV – exercer o controle das operações de crédito, avais, 
garantias, direitos e haveres da União;
V – fornecer informações sobre a situação físico-financeira 
dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da 
União;
VI – realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos 
federais sob a responsabilidade de órgãos e entidades 
públicos e privados;
VII – apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregu-
lares, praticados por agentes públicos ou privados, na uti-
lização de recursos públicos federais e, quando for o caso, 
comunicar à unidade responsável pela contabilidade para 
as providências cabíveis;
VIII – realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, 
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos 
e operacionais;
IX – avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades 
da administração indireta federal;
X – elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da 
República a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal;
XI – criar condições para o exercício do controle social sobre 
os programas contemplados com recursos oriundos dos 
orçamentos da União.

Apenas concluindo o assunto, cumpre mencionar que 
a Resolução CNJ n. 86/2009 já trazia boa partes dessas 
finalidades, in verbis:

§1º – Os núcleos ou unidades administrativas de controle 
interno desenvolverão suas atividades, com os seguintes 
propósitos:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plu-
rianual respectivo;
II – acompanhar e avaliar a execução orçamentária e os 
programas de gestão;
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III – verificar a observância e comprovação da legalidade dos 
atos de gestão e avaliar os resultados, especialmente quanto 
à eficiência e à eficácia das ações administrativas, relativas 
à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal, 
nos seus vários órgãos.
IV – examinar as aplicações de recursos públicos alocados 
por entidades de direito privado;
V – subsidiar meios e informações, bem como apoiar o 
controle externo e o CNJ no exercício de sua missão insti-
tucional.
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Art. 12. Estão sujeitas às ações do Siaud-Jud: 

I – as unidades administrativas dos conselhos e tribunais 
integrantes do Poder Judiciário submetidas ao controle do CNJ; 

II – as serventias judiciais e extrajudiciais autônomas ou privadas; 
e 

III – as entidades que percebam ou arrecadem recursos em nome 
do Poder Judiciário. 

O art. 12 traz apenas uma complicação. Alguns audito-
res já me questionaram se esse artigo obriga as unidades 
de auditoria a fazerem atividade de correição em cartórios 
extrajudiciais.

O artigo em nada fala de atividade correcional; fala, tão 
somente, que qualquer unidade que administre recursos 
públicos do Judiciário, nesse caso, os cartórios extrajudi-
ciais, se sujeitam às ações de autoria.

Os emolumentos concernentes aos serviços notariais 
têm natureza tributária, por conseguinte, são recursos 
públicos. Os cartorários e os registradores são, formal-
mente, servidores públicos, tanto é que ingresso na ativi-
dade notarial e de registro depende de concurso público de 
provas e títulos (CF, art. 236, § 3º).

Ora, se um cartório extrajudicial tem, em seus quadros, 
servidores públicos e estes recebem emolumentos que são 
recursos públicos, por quais motivos não podem se sujei-
tar às ações do Siaud-Jud?

Sujeitar-se às ações do Siaud-Jud significa que o 
sistema de auditoria pode, por uma ação coordenada, por 
exemplo, demandar que todos os tabeliões do Brasil apre-
sentem informações sobre o montante arrecadado com 
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emolumentos em determinado período, para que as uni-
dades de auditoria façam a checagem com os recolhimen-
tos efetuados pela serventia aos cofres do Poder Judiciário.

Outra possibilidade é a de que o Siaud-Jud questione 
todas as serventias extrajudiciais sobre a listagem dos ser-
vidores públicos que trabalham naquela unidade, para que, 
então, as unidades de auditoria cruzem os dados com servi-
dores de outras unidades de outros órgãos e de empresas, 
buscando aferir se há acumulação ilegal de cargos.

Dessa maneira, as possibilidades são inúmeras. Mas, 
para aqueles que ainda não se convenceram, trago aqui 
uma matéria publicada no Portal do STJ que decidiu que 
os TCEs podem realizar auditorias nos cartórios extrajudi-
ciais. Assim, se o Tribunal de Contas pode fazer uma audi-
toria, órgão de controle externo, não vemos motivos pelos 
quais os órgãos de controle interno estariam impedidos. 
Vamos à matéria:49 

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) 
poderá continuar auditoria técnica em 46 dos 90 cartórios 
de registro de imóveis do estado, por meio de informações do 
livro-caixa de cada uma das unidades auditadas.
Ao indeferir uma liminar que pedia a suspensão do proce-
dimento, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), ministro Humberto Martins, afirmou que a atuação 
do Tribunal de Contas em caráter coadjuvante ao Poder 
Judiciário é possível e não configura ilegalidade.
Após determinação do TCE-SC para que os cartórios 
fornecessem os livros-caixa em um prazo de 20 dias, o 
Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina entrou com 
mandado de segurança questionando a legitimidade de tal 
controle externo.

49 Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/427382165/mantida-decisao-que-possibilitou-aud 
itoria-em-cartorios-de-registro-de-imoveis-de-santa-catarina>. Acesso em: 4 ago. 2020.
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Transparência
O ministro rejeitou os argumentos trazidos pelo colégio de 
cartórios de que o TCE não teria legitimidade para fiscalizar 
as ações dos cartórios extrajudiciais, já que essa fiscalização 
seria de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Ao leitor que ficou surpreso com a presença do artigo 12 
na Resolução CNJ n. 308/2020, vou contar um segredo: o 
artigo já existia desde 2009. A Resolução CNJ n. 86/2009 
trazia a seguinte redação:

Art. 1º – Os Tribunais integrantes do Poder Judiciário e 
sujeitos ao controle do Conselho Nacional de Justiça, criarão 
unidades ou núcleos de controle interno, de acordo com o 
disposto no art. 74 da Constituição Federal.
§ 2º Ficam sujeitos ao controle interno das instituições 
referidas no caput, além das suas próprias unidades 
administrativas, as serventias judiciais e extrajudiciais 
autônomas ou privadas e entidades que percebam ou 
arrecadem recursos em nome do poder judiciário.

Esclarecidos todos os pontos controvertidos, cumpre 
um pequeno apontamento: o Supremo Tribunal Federal, 
por força constitucional, não se submete ao controle do 
Conselho Nacional de Justiça. Essa é a interpretação dos 
membros da Suprema Corte.
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SEÇÃO II 
Da Comissão Permanente de 

Auditoria 
Art. 13. Fica instituída a Comissão Permanente de Auditoria, 
composta por, no mínimo, três Conselheiros eleitos pelo Plenário 
do CNJ. 

A Comissão permanente de Auditoria é composta por 
três conselheiros eleitos dentre os seus membros.

E quem são os membros do CNJ?

Nos termos do art. 103-B da Constituição Federal 
de 1988, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 
15 membros com mandato de dois anos, admitida uma 
recondução. São membros do CNJ: 

• o Presidente do Supremo Tribunal Federal;

• um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indi-
cado pelo respectivo tribunal;

• um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indi-
cado pelo respectivo tribunal;

• um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado 
pelo Supremo Tribunal Federal;

• um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal 
Federal;

• um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo 
Superior Tribunal de Justiça;

• um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de 
Justiça;
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• um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado 
pelo Tribunal Superior do Trabalho;

• um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Supe-
rior do Trabalho;

• um membro do Ministério Público da União, indi-
cado pelo Procurador-Geral da República;

• um membro do Ministério Público estadual, esco-
lhido pelo Procurador-Geral da República dentre 
os nomes indicados pelo órgão competente de cada 
instituição estadual;

• dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil;

• dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e 
outro pelo Senado Federal.

Os principais direitos dos conselheiros, estabelecidos 
pela Resolução CNJ n. 67/2009, são:

• elaborar projetos, propostas ou estudos sobre maté-
rias de competência do CNJ e apresentá-los nas 
sessões plenárias ou reuniões de comissões, obser-
vada a pauta fixada pelos respectivos presidentes;

• requisitar de quaisquer órgãos do Poder Judiciá-
rio, do CNJ e de outras autoridades competentes as 
informações e os meios que considerem úteis para o 
exercício de suas funções;

• propor à presidência a constituição de grupos de 
trabalho ou comissões necessários à elaboração de 
estudos, propostas e projetos a serem apresentados 
ao Plenário do CNJ; e
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• propor a convocação de técnicos, especialistas, 
representantes de entidades ou autoridades para 
prestar os esclarecimentos que o CNJ entenda con-
venientes.

Finalizamos aqui o artigo 13, uma vez que não há 
muito o que falar sobre a composição da Comissão Perma-
nente de Auditoria.
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Art. 14. Compete à Comissão Permanente de Auditoria: 

I – deliberar sobre normas que assegurem à unidade de auditoria 
interna e aos servidores, no desempenho de atividades de 
auditoria, a atuação independente e com proficiência; 

II – decidir sobre a realização de Ações Coordenadas de Auditoria, 
sugeridas pelo Comitê de Governança e Coordenação do Siaud-Jud 
ou por iniciativa própria; 

III – aprovar e dar conhecimento aos tribunais e conselhos do 
Plano Anual de Ações Coordenadas de Auditoria; e 

IV – emitir recomendações ou determinações decorrentes das 
Ações Coordenadas de Auditoria. 

§ 1º A unidade de auditoria interna do CNJ prestará apoio técnico 
e operacional à Comissão Permanente de Auditoria. 

§ 2º As Ações Coordenadas de Auditoria têm por objetivo a 
avaliação concomitante, tempestiva e padronizada sobre questões 
de relevância e criticidade para o Poder Judiciário, bem como o 
atendimento aos princípios de eficiência, eficácia, economicidade 
e efetividade. 

Vamos direto aos pontos-chave dos incisos, uma vez 
que esse artigo não traz maiores problemas quanto à apli-
cabilidade.

O inciso I traz importante competência da CPA, que é 
assegurar a independência e proficiência das unidades de 
auditoria interna. Tal competência é alcançada quando a 
CPA se reúne e decide sobre matéria levada a deliberação, 
podendo, nos termos da Resolução CNJ n. 67/2009:

I – discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação que 
lhes forem distribuídas;
II – realizar audiências públicas com órgãos públicos, 
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entidades da sociedade civil ou especialistas;
III – receber requerimentos e sugestões de qualquer pessoa 
sobre tema em estudo ou debate em seu âmbito de atuação;
IV – estudar qualquer assunto compreendido no respectivo 
campo temático ou área de atividade, podendo propor, no 
âmbito das atribuições para as quais foram criadas, a rea-
lização de conferência, exposições, palestras ou seminários.

O inciso II trata das ações coordenadas de auditoria, 
que, com o advento da Resolução n. 309/2020, deixou de 
ser uma inciativa única e exclusiva do CNJ, para ser uma 
iniciativa, tanto do CNJ, por meio de iniciativa própria 
da comissão como, também, por meio de  deliberações 
do comitê de Governança e Coordenação do Siaud-Jud 
levadas a aprovação da comissão .

O terceiro inciso traz apenas a atribuição de dar conhe-
cimento das Ações Coordenadas de Auditoria aos tribu-
nais para que sejam tomadas as providências de inclusão 
no Plano Anual de Auditoria.

O último inciso trata das determinações e recomen-
dações proferidas em função dos resultados das ações 
coordenadas de auditoria, ou seja, em função de determi-
nado achado, poderá a CPA elaborar determinações para 
que tribunais promovam o saneamento dos problemas 
apontados nos achados de auditoria. Lembramos que 
tais situações só ocorrem quando houver necessidade de 
provocação da CPA para tratar de assunto relevante para 
o Poder Judiciário como um todo.

As recomendações resultantes das ações coordenadas 
de auditoria são, em sua maioria, feitas pelas próprias uni-
dades de auditoria dos tribunais. Os objetivos das ações 
coordenadas estão definidos no § 2º do artigo em comento.

Por último, falaremos do parágrafo 1º, que informa que 
é a unidade de auditoria do CNJ a responsável por prestar 



97

Resolução CNJ n. 308/2020

AR
T.

 1
4

todo o apoio técnico e operacional para funcionamento da 
comissão. Tal regramento trouxe uma atribuição de asses-
soramento técnico à Secretaria de Auditoria.
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SEÇÃO III 
Do Comitê de Governança e 
Coordenação do Siaud-Jud 

Art. 15. Fica instituído o Comitê de Governança e Coordenação 
do Siaud-Jud, com o objetivo de uniformizar procedimentos e 
entendimentos relacionados à auditoria interna. 

Falaremos agora do Comitê de Governança e Coorde-
nação do Siaud-Jud.

O comitê é o órgão técnico do Sistema de Auditoria 
do Poder Judiciário. É por meio do comitê que temas que 
envolvam técnicas de auditorias, consultorias, manuais de 
procedimentos operacionais de auditoria, regras para ava-
liação de pares nos programas de qualidade de auditoria, 
serão debatidos.

Todas as finalidades do comitê serão vistas nos próxi-
mos artigos.
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Art. 16. O Comitê de Governança e Coordenação do Siaud-Jud 
será composto: 

I – pelo dirigente da unidade de auditoria interna do CNJ, que o 
presidirá; 

II – pelos dirigentes dos órgãos setoriais do Sistema; 

III – por um representante de unidade regional da Justiça Federal;

IV – por dois representantes de unidade regional da Justiça 
Eleitoral; 

V – por dois representantes de unidade regional da Justiça do 
Trabalho; 

VI – por dois dirigentes de órgão regional singular dentre os 
tribunais de grande porte classificados conforme o relatório 
Justiça em Números do ano anterior; 

VII – por dois dirigentes de órgão regional singular dentre os 
tribunais considerados de médio porte conforme o relatório 
Justiça em Números do ano anterior; e 

VIII – por dois dirigentes de órgão regional singular dentre os 
tribunais considerados de pequeno porte conforme o relatório 
Justiça em Números do ano anterior.

§ 1º Os representantes de que tratam os incisos III a VIII serão 
definidos por eleição dentro de cada grupo, de modo que cada 
tribunal ocupará a cadeira de representante da região por dois anos. 

§ 2º Em caso de empate, terá preferência o dirigente que menos 
vezes ocupou a cadeira de representante do respectivo grupo. 

§ 3º Persistindo o empate, terá preferência o dirigente com mais 
tempo no cargo de titular da unidade de auditoria interna, a 
contar da última nomeação. 
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Já vimos, no artigo 10, a composição do Sistema de 
Auditoria do Poder Judiciário. Veremos agora a composi-
ção do comitê.

O comitê foi estruturado de modo a dar voz, tanto para 
tribunais pequenos, como grandes tribunais. Todos os 
segmentos foram representados, desde os tribunais fede-
rais, eleitorais, trabalhistas, até os estaduais e militares. 
Assim, podemos dizer que o comitê reflete, exatamente, o 
funcionamento complexo do sistema judiciário brasileiro, 
com várias peculiaridades regionais.

O presidente do comitê sempre será o dirigente da 
unidade de auditoria do Conselho Nacional de Justiça. 
Isso ocorre porque é o CNJ que tem a atribuição, consti-
tucional de exercer o controle administrativo e financeiro 
do Poder Judiciário. Assim, caso outro tribunal exercesse 
a presidência, seria difícil que houvesse uma interlocução 
entre o Comitê de Governança e Coordenação do Siaud-
-Jud e a Comissão Permanente de Auditoria.

Na composição do comitê, outros dirigentes também 
são escolhidos em função do cargo de dirigente que 
ocupam, como o caso dos dirigentes dos órgãos setoriais 
do Sistema.

E quais são esses órgãos? São os órgãos superiores e 
os conselhos.

Os demais membros são escolhidos mediante voto. 
Cada dirigente de unidade de auditoria vota no repre-
sentante do seu segmento de Justiça, que o represen-
tará perante o Comitê. Ao todo serão 11 os dirigentes 
eleitos para um mandato de dois anos, divididos da 
seguinte forma:



102

Leonardo Câmara P. Ribeiro

Em caso de empate, as regras de preferência são, ini-
cialmente, do tribunal de ocupou menos vezes uma cadeira 
no comitê. Persistindo o empate, do dirigente com mais 
tempo no cargo de titular da unidade de auditoria interna, 
a contar da última nomeação.



103

Resolução CNJ n. 308/2020

AR
T.

 1
7

Art. 17. Compete ao Comitê de Governança e Coordenação do 
Siaud-Jud: 

I – submeter à aprovação da Comissão Permanente de Auditoria 
as propostas que vier a deliberar; 

II – avaliar e debater temas que objetivem alinhar e harmonizar as 
práticas e os procedimentos relacionados com as atividades das 
unidades de auditoria interna dos órgãos jurisdicionados ao CNJ; 

III – estabelecer diretrizes para promover padronização e 
racionalização de procedimentos afetos à realização das avaliações 
e consultorias; 

IV – formular propostas de metodologias para avaliação e 
aperfeiçoamento das atividades do Siaud-Jud; 

V – propor ações de capacitação na área de auditoria; 

VI – organizar fórum permanente destinado a debater temas 
práticos e teóricos voltados à área de auditoria;

VII – efetuar estudos e propor medidas visando promover a 
integração operacional do Siaud-Jud; 

VIII – sugerir procedimentos para promover a integração do 
Siaud-Jud com outros sistemas da Administração Pública; 

IX – criar grupos de trabalho temáticos, de caráter permanente ou 
provisório, visando efetuar análise e estudo de casos propostos 
pelos seus integrantes e/ ou órgãos representados, com vistas ao 
aperfeiçoamento e inovação da auditoria interna do Poder Judiciário; 

X – tratar dos assuntos técnicos decorrentes das atividades de 
auditoria interna, com a elaboração de: 

a) propostas de realização de Ações Coordenadas de Auditoria em 
função da materialidade, relevância, criticidade ou outros fatores 
de risco50; 

50  Acórdão TCU n. 2352/2016: 9.1.4. adote um sistema de monitoramento para acompanhar o cumprimento 
das recomendações proferidas pela unidade de auditoria interna; 9.1.4.1 inclua, nas atividades de auditoria 
interna, a avaliação da governança e da gestão de riscos da organização.
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b) notas técnicas, documentos, formulários e instrumentos 
complementares à execução das diretrizes técnicas de auditoria; e 

c) propostas de regulamentação sobre matéria de Auditoria 
Interna. 

XI – fomentar, nas unidades de auditoria interna do Poder 
Judiciário, programas de garantia da qualidade e melhoria. 

No tocante às competências do comitê, é importante 
esclarecer apenas alguns pontos. No que se refere ao inciso 
V e VI, a Resolução CNJ n. 309/2020 trouxe um capítulo 
dedicado ao Plano Anual de Capacitação (PAC-Aud), que 
estabeleceu, em linhas gerais, que:

• A aprovação do PAC-Aud deve ocorrer antes do início 
dos trabalhos de auditoria previstos no PAA;

• A não contratação de cursos constantes no plano 
poderá implicar cancelamento de auditorias ou con-
sultorias, por incapacidade técnica da equipe de 
auditoria;

• O PAC-Aud deverá prever, no mínimo, 40 horas de 
capacitação para cada auditor, incluindo o titular 
da unidade de auditoria interna;

• Priorização das ações de capacitação voltadas à 
obtenção de certificações e qualificações profissio-
nais;

Com relação ao inciso XI, a Resolução CNJ n. 308/2020 
estabeleceu que o programa de qualidade deve prever ava-
liações internas e externas visando aferir a qualidade e 
identificar as oportunidades de melhoria.

As avaliações internas de qualidade devem ter duas 
partes relacionadas entre si: o monitoramento contínuo e 
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as autoavaliações periódicas. As avaliações internas serão 
conduzidas pelos dirigentes das unidades.

As avaliações externas poderão ser triangulares – ava-
liações recíprocas entre três ou mais unidades de audito-
ria são consideradas independentes para fins de avaliação 
externa.
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Art. 18. O Comitê de que trata o Art. 16 reunir-se-á ordinariamente 
a cada quatro meses e, extraordinariamente, por convocação de 
seu Presidente ou pela maioria de seus membros.

§ 1º o As reuniões serão realizadas, preferencialmente, por 
videoconferência. 

§ 2º O quórum mínimo para abertura dos trabalhos do Comitê é 
de cinco membros. 

§ 3º As deliberações do Comitê serão tomadas por maioria dos 
membros participantes na reunião deliberativa. 

§ 4º Em caso de empate, cabe ao Presidente do Comitê o voto de 
qualidade. 

§ 5º Os membros titulares terão como suplentes os respectivos 
substitutos legais. 

Com relação às reuniões, faz-se necessário mencionar 
que, ordinariamente, teremos três reuniões anuais. Extra-
ordinariamente, poderá haver quantas forem necessárias, 
desde que o presidente convoque ou quando a maioria dos 
membros do comitê subscreva expediente solicitando a 
reunião, encaminhando, em seguida, à presidência.

O presidente, como regra, não vota as matérias, 
todavia não é impedido de apresentar encaminhamentos, 
emendas e propostas. A única exceção é o voto de quali-
dade que será proferido em caso de empate.

É importante esclarecer que, nos termos da minuta do 
Regimento Interno do Comitê de Governança, ainda não 
votada, o presidente não poderá proferir o voto de qua-
lidade quando ele tiver apresentado o encaminhamento, 
hipótese em que o empate significará rejeição da proposta.
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CAPÍTULO III 
Das Disposições Finais e 

Transitórias 
Art. 19. A implantação das diretrizes previstas nos artigos 3º ao 7º 
deverá ocorrer de forma gradativa no prazo máximo de um ano, a 
contar da data da publicação desta Resolução. 

Chegamos ao último capítulo da Resolução CNJ n. 
308/2020. Aqui não temos muito o que comentar. Vou 
esclarecer apenas que a Resolução n. 308/2020 foi publi-
cada no Diário da Justiça n. 90/2020, em 1º de abril de 
2020. Por isso, até 2 de abril de 2021 todos deverão:

a) ter transferido as atividades de cogestão51 para as 
áreas responsáveis pelos controles em primeira e 
segunda linha de defesa;

b) promover a alteração do nome das unidades para 
unidade de auditoria interna (v.g. Secretaria de 
Auditoria Interna, Diretoria de Auditoria Interna);

c) vincular, administrativamente, a unidade de audito-
ria à presidência do tribunal;

d) vincular, funcionalmente, a unidade de auditoria ao 
órgão colegiado; e

e) estabelecer, ao menos a simbologia CJ3 ou equiva-
lente, aos dirigentes das unidades de auditoria.

51   Acórdão TCU n. 2.339/2016: 9.2. recomendar, com fundamento na Lei n. 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c 
o Regimento Interno do TCU, art. 250, inciso III, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que: 9.2.1. oriente 
as organizações sob sua esfera de atuação para que as atividades de emissão de pareceres em processos 
de contratação sejam realizadas por unidade diversa daquela na qual atue a auditoria interna, de modo 
que não se configure ato de cogestão e se observe o princípio da segregação das funções; 9.2.2. promova 
a revisão dos marcos normativos que preveem atividades de cogestão para a auditoria interna, a exemplo 
da resolução CNJ 114/2010 (art. 12, parágrafo único; art. 21, art. 26, parágrafo único; e art. 32, parágrafo 
único), da Portaria CNJ 97/2011 (art. 5º, inciso II) e da IN 44/2012 (art. 10, § 1º e § 3º).
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Art. 20. A comissão de que trata o Art. 13 e o comitê de que trata 
o Art. 15 deverão entrar em funcionamento no prazo máximo de 
180 dias a contar da publicação desta Resolução. 

Os membros para comporem a Comissão Permanente 
de Auditoria (CPA) foram designados por meio da Porta-
ria CNJ n. 80 de 8/6/2020, publicada em 9/6/2020, no 
DJe/CNJ n. 176/2020.

Art. 21 O comitê de que trata o Art. 15 deverá elaborar Regimento 
Interno no prazo máximo de sessenta dias após a primeira reunião. 

A reunião inaugural do Comitê de Governança e Coor-
denação do Siaud-Jud ocorreu em 23/7/2020, data em 
que começou a correr o prazo para aprovação do Regi-
mento Interno.

Art. 22 O prazo de que trata o § 1º do Art. 6º começará a contar 
a partir do segundo ano de exercício do próximo presidente de 
tribunal ou conselho, considerada a data de publicação desta 
Resolução.

Parágrafo único. A permanência do atual dirigente da 
unidade de auditoria interna para cumprir o mandato 
de que trata §1º do Art.6º deverá ser formalizada por ato 
específico. 

O artigo 22 ampliou o prazo para que as unidades preparem novos 
dirigentes, de modo que o mandato do dirigente da unidade de 
auditoria não conta se o presidente do tribunal já estava no cargo 
quando da publicação da resolução. Só começará a contar a partir 
do segundo ano do próximo presidente.

Caso o próximo presidente, no seu segundo ano de 
mantado, decida por manter, por exemplo, José Bonifácio, 
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como dirigente no cargo de Secretário de Auditoria Interna, 
bastará que ele edite uma portaria confirmando José Boni-
fácio no cargo. A partir dessa data, iniciar-se-á o mandato 
assíncrono de dois anos, lembrando que o mandato deverá 
ser sempre iniciado na metade do mandato do presidente 
do tribunal, de forma a sempre permanecer assíncrono.

Art. 23. Fica revogada a Resolução CNJ n. 86, de 8 de setembro de 
2009. 

A Resolução n. 86/2009 dispunha sobre a organiza-
ção e o funcionamento de unidades ou núcleos de con-
trole interno nos Tribunais, disciplinando as diretrizes, os 
princípios, conceitos e normas técnicas necessárias à sua 
integração.

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

A resolução entrou em vigor em 1º/4/2020, publicada 
no DJe/CNJ n. 90/2020, na gestão do Exmo. Min. Dias 
Toffoli.
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