
5º FÓRUM DE BOAS PRÁTICAS DE

AUDITORIA E CONTROLE 

INTERNO DO  PODER JUDICIÁRIO



Novo modelo de
gestão do TCU

Secex Estaduais



Sec Estaduais



Representar o TCU e 

interagir com órgãos de 

controle e fiscalização no 

estado
Apoiar a interlocução das 

secretarias de controle 

externo com os órgãos 

federais nos estados
Prestar informações aos 

órgãos

Protocolar documentos



Trabalho Remoto

Teletrabalho



Riscos



SecexAdministração

Selog

Sefip

Sefti

Seinfra Urbana

Semag



S
ec
ex

A
d
m
in
is
tr
aç
ão Funções Essenciais à Justiça

Poder Legislativo

Presidência da República

CGU

Ministério da Economia 

(Planejamento)

IGG



Secretária:

Ana Paula Silva da Silva

secexadmin@tcu.gov.br
(61) 3316-7577

3 ª Diretoria

Paulo Vinícius M. Silveira

(61) 3316-5004
paulo.silveira@tcu.gov.br

(61) 98182-7481



Prestação de Contas





Morosidade

Alto Custo 

Sistema de Controle Interno

Judicialização da 

Previdência Social

Confiabilidade do 

Processo Eleitoral

Fundo Partidário e 

Fundo Eleitoral

Situações 

Problema do 

Judiciário



Lista de Alto Risco



Pagamento a 

pessoas 

não cadastradas na

base de CPF

Fragilidades no 

processamento de 

requisitórios

Lacunas de 

integridade e 

segurança nos dados 

para autuação e 

pagamento de 

precatórios

Acórdão 2732/2017

TCU-Plenário

Min. Benjamim Zymler

Planos de Ação

Está em 

Monitoramento

Auditoria dos 

Precatórios e RPVs

da

Justiça Federal

Verificar a 

conformidade dos 

procedimentos para 

pagamentos de 

precatórios e RPVs e 

dos depósitos 

desses

valores nos bancos 

públicos

P
re

c
a

tó
ri

o
s



Auditoria dos 

Precatórios e RPVs

da

Justiça Federal

Verificar a 

conformidade dos 

procedimentos para 

pagamentos de 

precatórios e RPVs e 

dos depósitos 

desses

valores nos bancos 

públicos

Pagamento a 

pessoas 

não cadastradas na

base de CPF

Fragilidades no 

processamento de 

requisitórios

Lacunas de 

integridade e 

segurança nos dados 

para autuação e 

pagamento de 

precatórios

Acórdão 2732/2017

TCU-Plenário

Min. Benjamim Zymler

Planos de Ação

Está em 

Monitoramento

P
re

c
a

tó
ri

o
s



Pagamento a 

pessoas 

não cadastradas na

base de CPF

Fragilidades no 

processamento de 

requisitórios

Lacunas de 

integridade e 

segurança nos dados 

para autuação e 

pagamento de 

precatórios

Acórdão 2732/2017

TCU-Plenário

Min. Benjamim Zymler

Planos de Ação

Está em 

MonitoramentoP
re

c
a

tó
ri

o
sAuditoria dos 

Precatórios e RPVs

da

Justiça Federal

Verificar a 

conformidade dos 

procedimentos para 

pagamentos de 

precatórios e RPVs e 

dos depósitos 

desses

valores nos bancos 

públicos



Pagamento a 

pessoas 

não cadastradas na

base de CPF

Fragilidades no 

processamento de 

requisitórios

Lacunas de 

integridade e 

segurança nos dados 

para autuação e 

pagamento de 

precatórios

Acórdão 2732/2017

TCU-Plenário

Min. Benjamim Zymler

Planos de Ação

Está em 

Monitoramento P
re

c
a

tó
ri

o
sAuditoria dos 

Precatórios e RPVs

da

Justiça Federal

Verificar a 

conformidade dos 

procedimentos para 

pagamentos de 

precatórios e RPVs e 

dos depósitos 

desses

valores nos bancos 

públicos



Auditoria de Avaliação da 

Gestão da Ética no Setor 

Público

Acórdão 674/2018

TCU-Plenário

Min. Aroldo Cedraz

TJDFT

Deficiências de recursos, 

humanos, materiais

Pouca percepção de 

comissão de ética atuante

Lacunas em  políticas de 

conflito de interesse



Fragmentação

e-ProcVários
PJe

e-STJ

e-STF

Deficiência na

interoperabilidade

Auditoria na 
Informatização do 
Processo Judicial

Ainda não apreciado

Ainda não 

apreciado

P
JE



Fragmentação

e-ProcVários
PJe

e-STJ

e-STF

Deficiência na

interoperabilidade

Auditoria na 
Informatização do 
Processo Judicial

Ainda não apreciado

P
JE

Ainda não 

apreciado



Fragmentação

e-ProcVários
PJe

e-STJ

e-STF

Deficiência na

interoperabilidade

Auditoria na 
Informatização do 
Processo Judicial

Lacunas na estrutura de 

governança, da forma 

prevista na Resolução-

CNJ 185/2013 e 

Portaria-CNJ 26/2015, 

falhas na formulação da 

estratégia da política de 

informatização do 

processo judicial e 

falhas nos processos de 

avaliação, 

acompanhamento e 

monitoramento, 

prejudicaram o 

atendimento de partes 

interessadas

P
JE

Ainda não 

apreciado



P
JE

Fragmentação

e-ProcVários
PJe

e-STJ

e-STF

Deficiência na

interoperabilidade

Auditoria na 
Informatização do 
Processo Judicial

Lacunas na estrutura de 

governança prevista na 

Resolução-CNJ 

185/2013 e Portaria-

CNJ 26/2015, falhas na 

formulação da 

estratégia da política de 

informatização do 

processo judicial e 

falhas nos processos de 

avaliação, 

acompanhamento e 

monitoramento, 

prejudicaram o 

atendimento de partes 

interessadas

Ainda não 

apreciado



Auditoria no Sistema de 

Controle Interno do 

Poder Judiciário

Verificar se a atividade 

de auditoria interna está 

sendo realizada 

segundo os padrões e 

normas internacionais

STF, STJ, TRF-1 e 

TRE/DF



Secretária:

Ana Paula Silva da Silva

secexadmin@tcu.gov.br
(61) 3316-7577

3 ª Diretoria

Paulo Vinícius M. Silveira

(61) 3316-5004
paulo.silveira@tcu.gov.br

(61) 98182-7481

Obrigado


