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1. APRESENTAÇÃO

Este documento constitui o PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO –
PALP para o quadriênio 2018 a 2021, previsto no art. 9º da Resolução do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ nº 171/2013, que tem o propósito de garantir o alinhamento das ações com o
planejamento estratégico do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA
REGIÃO e com as normas que disciplinam a atividade de Auditoria Interna, assegurando,
assim, que a atuação da Secretaria de Controle Interno contribua efetivamente para o alcance
dos objetivos do Órgão.

2. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
A Secretaria de Controle Interno é unidade vinculada diretamente à Presidência do
Tribunal e atende às finalidades previstas nos Artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988
e às orientações emanadas do Tribunal de Contas da União – TCU, do Conselho Nacional da
Justiça – CNJ e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, cujos direcionadores
estratégicos1 são os seguintes:
 Missão → Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos públicos
destinados ao TRT – 1ª Região, fornecendo avaliação, assessoria e conhecimento objetivos
baseados em riscos, em prol da consecução da missão institucional do Órgão e em apoio ao
Controle Externo.
 Visão → Ser reconhecida, interna e externamente, como unidade de atuação
técnica, independente e objetiva que agrega valor ao desempenho do TRT – 1ª Região em
relação a seus objetivos estratégicos, operacionais, financeiros e de conformidade.
 Valores → ética, transparência, independência e profissionalismo.
O planejamento estratégico da unidade foi atualizado em novembro de 2019,
quando foi elaborado o Plano de Contribuição da Secretaria (Anexo I) em relação ao Plano
Estratégico - PEP 2015-2020 do TRT – 1ª Região. Para cada Objetivo Estratégico do Tribunal,
formularam-se um ou mais objetivos de contribuição da SCI, passíveis de consecução por
meio de ações de auditoria e/ou de ações internas de organização, aprimoramento e controle,
considerando as diretrizes da Resolução 171 do CNJ e de outros atos normativos vigentes,
bem como o resultado da Análise SWOT2 realizada com a equipe de auditores (Anexo II).

1

Direcionadores estratégicos redefinidos em reunião interna realizada em 25/10/2019, conforme ata juntada ao
processo administrativo.
2
“Análise SWOT ou Análise FOFA é uma técnica de planejamento estratégico utilizada para auxiliar pessoas ou
organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades, e ameaças relacionadas à competição em negócios
ou planejamento de projetos” (https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_SWOT).
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A partir desses objetivos de contribuição, foram definidos os temas de auditoria
para o PALP 2018/2021 constantes do próximo item, que não excluem a possibilidade de
outros que eventualmente sejam objeto de Ações Coordenadas de Auditoria demandadas pelos
Conselhos Superiores.

3. TEMAS DE AUDITORIA INTERNA PREVISTOS
Para o quadriênio de 2018 a 2021, o PALP contempla os seguintes temas:















Gestão estratégica e desempenho;
Responsabilidade socioambiental;
Governança, riscos e controles;
Gestão do conhecimento e da informação;
Segurança da informação;
Gestão da ética, transparência e acesso à informação;
Gestão de processos e projetos;
Gestão orçamentária e financeira;
Gestão de pessoas;
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação;
Gestão de obras;
Gestão de serviços;
Gestão das aquisições;
Gestão do patrimônio.

No Anexo III, segue o planejamento de auditorias quanto aos diversos temas no
período de 2018 a 2021. Como esta atualização foi promovida no final de 2019, as colunas
2018 e 2019 indicam os temas que foram de fato objeto de auditoria nesses exercícios. Já a
seleção para 2020 e 2021 ocorreu a partir de decisão tomada em reunião interna3,
considerando a relevância dos temas para os objetivos estratégicos do Tribunal, assim como
critérios de viabilidade (disponibilidade da informação e de recursos) e maturidade (do Órgão
e da equipe de auditoria).
As iniciativas definidas para cada objetivo no Painel de Contribuição serão, por
sua vez, a base para a elaboração do Plano Anual de Auditoria específico para cada ano, após
avaliação por meio de critérios de materialidade, relevância, risco e criticidade, podendo,
ainda, ser detalhadas para viabilizar a respectiva realização, quando da seleção das áreas e
processos de trabalho a serem auditados.

3

V. ata de reunião juntada ao processo administrativo.
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No que concerne às ações internas de organização, aprimoramento e controle,
necessárias em face das boas práticas de auditoria hodiernas, nacionais e internacionais,
principalmente as preceituadas pelo The Institute of Internal Auditors – IIA nas normas IPPF
(International Professional Practices Framework - Estrutura Internacional de Práticas
Profissionais), o quadro constante do Anexo IV detalha o planejamento da Secretaria para os
exercícios de 2020 e 2021, sendo certo que muitas dessas ações se estenderão para além
desses exercícios, e serão objeto de previsão no próximo Plano Anual de Longo Prazo.
Com esse conjunto de ações definidas, pretende-se que a Secretaria de Controle
Interno cumpra sua missão e corresponda às expectativas da alta Administração do Tribunal
Regional do Trabalho da 1º Região, das instâncias superiores de controle e sobretudo da
sociedade brasileira.

Denise Hollanda C. Lima
Diretora da Secretaria de Controle Interno
TRT-1ª Região

ANEXO I
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA
OBJETIVO

Sociedade

DESCRIÇÃO

Realizar a prestação jurisdicional efetiva,
observados os objetivos estratégicos da
instituição, de forma a atenuar as
Garantir os direitos da cidadania desigualdades sociais, garantir os direitos
das minorias e facilitar o acesso à justiça,
adotando práticas socioambientais
sustentáveis.

Promover a prestação
jurisdicional com qualidade,
celeridade e produtividade

Garantir a prestação jurisdicional efetiva
e ágil, com segurança jurídica.

Estimular a conciliação e as
soluções inovadoras de conflito

Ampliar as iniciativas e as boas práticas
voltadas à conciliação, assim como atuar
junto à sociedade e a outras instituições
para prevenção de conflitos trabalhistas.

Desenvolver políticas de gestão
das demandas repetitivas e dos
grandes litigantes
Dar efetividade às execuções

Promover a redução de processos
relativos aos assuntos repetitivos e dos
grandes litigantes.
Implantar ações visando a efetividade da
execução.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO

INICIATIVAS

Nº

OBJETIVO
Contribuir para a eficácia e
Avaliar os controles existentes para assegurar a
1 eficiência da Gestão Estratégica do
consecução dos objetivos estratégicos do Tribunal.
Órgão.
Avaliar os indicadores de desempenho utilizados
pelo Órgão, especialmente relacionados aos
Contribuir para a otimização do
processos finalísticos.
2 desempenho do Órgão na
Avaliar o desempenho do Órgão em relação às
prestação jurisdicional.
metas estabelecidas, especialmente relacionadas
aos processos finalísticos.
Avaliar a acessibilidade do portal e dos sistemas de
informação do TRT.
Avaliar a acessibilidade dos imóveis em uso pelo
TRT.
Promover a adoção de práticas
Avaliar as políticas de inclusão das pessoas com
3 socioambientais sustentáveis pelo
deficiência no TRT.
Órgão.
Avaliar a ergonomia do mobiliário do TRT.

UNIDADE
RESPONSÁ
VEL
CACO
CACO
CACO
CALC
CACO
CALC
CACO

Avaliar a utilização de critérios de sustentabilidade
ambiental nas contratações do TRT.

CALC

Contribuir para a eficácia e
Avaliar os controles existentes para assegurar a
1 eficiência da Gestão Estratégica do
consecução dos objetivos estratégicos do Tribunal.
Órgão.

CACO

Contribuir para a otimização do
2 desempenho do Órgão na
prestação jurisdicional.

Avaliar os indicadores de desempenho utilizados
pelo Órgão, especialmente relacionados aos
processos finalísticos.

CACO

Avaliar o desempenho do Órgão em relação às
metas estabelecidas, especialmente relacionadas
aos processos finalísticos.

CACO
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PERSPECTIVA
OBJETIVO

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
Nº
4

INICIATIVAS

UNIDADE
RESPONSÁ
VEL

Prestar consultoria voltada para a gestão de riscos
das aquisições no TRT.

CALC

OBJETIVO
Impulsionar a gestão de riscos e
controles no Órgão.

Avaliar as Contas do TRT para remessa ao TCU.

5

Agregar valor à estrutura de
governança do Órgão.

Agregar valor à gestão do
6 conhecimento e da informação no
Órgão.
Agregar valor à segurança da
7
informação no Órgão.

Processos
Internos

Fortalecer os processos de
governança judiciária e
administrativa

Formular, implantar e monitorar
estratégias de forma participativa,
visando à eficiência operacional, à
transparência institucional e à adoção das
Promover a transparência e o
8
boas práticas de: Comunicação; Gestão
acesso à informação no Órgão.
do conhecimento; Gestão da informação;
Gestão de processos de trabalho; Gestão
de Projetos; e Controle e fiscalização dos
Promover a gestão da ética no
gastos, garantindo o direcionamento para 9 Órgão.
atendimento das necessidades
prioritárias e essenciais do TRT/RJ.

Reformular os mecanismos de comunicação dos
resultados dos trabalhos de auditoria, bem como
auxiliar as unidades na busca de soluções para os
problemas apontados.
Priorizar o monitoramento das auditorias
pendentes de anos anteriores.
Aprimorar o planejamento estratégico da SCI.

TODAS
SCI-GAB
SCI-GAB
SCI-GAB

Elaborar e executar plano de ação para a aderência
gradativa da Secretaria às normas do IPPF do IIA.

SCI-GAB

Implantar sistema de avaliação da qualidade dos
trabalhos de auditoria.

SCI-GAB

Avaliar a adequação dos controles de gestão do
conhecimento e da informação no TRT.

CACO

Avaliar a segurança da informação no TRT.

CALC

Avaliar a transparência das informações
produzidas pelo TRT.
Avaliar os canais de informação do TRT disponíveis
ao cidadão.

CACO
CACO

Avaliar a gestão da ética e da integridade no TRT.

CALC

Avaliar os controles de mitigação de riscos de
fraude e corrupção.

CALC

Avaliar a gestão dos processos de trabalho do TRT.

CACO
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PERSPECTIVA
OBJETIVO

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
Nº

INICIATIVAS

OBJETIVO
Determinar com maior precisão a capacidade
operacional da SCI e aprimorar os indicadores de
desempenho da auditoria interna.

Utilizar o teletrabalho como instrumento de
aumento da produtividade.
Agregar valor à governança e à
Implantar o sistema Auditar para organizar e
10 gestão de processos de trabalho no
otimizar a gestão das auditorias, que será em breve
Órgão.
disponibilizado pelo CNJ.
Buscar alternativas de software livre para a análise
e mineração de dados em auditorias, enquanto
não se concretizarem iniciativas de aquisição de
soluções por parte do CNJ/CSJT.
Utilizar a força de trabalho do gabinete da
Secretaria para controle e apoio no processo de
monitoramento.
Agregar valor à governança e à
11
Avaliar a gestão de projetos do TRT.
gestão de projetos no Órgão.
Avaliar o sistema contábil do TRT.
Avaliar as demonstrações contábeis e relatórios
Agregar valor à governança e à
financeiros do TRT.
12 gestão orçamentária e financeira no
Avaliar o Relatório de Gestão Fiscal do TRT.
Órgão.
Avaliar o sistema orçamentário do TRT.
Avaliar o sistema financeiro do TRT.
Avaliar os controles relativos à governança e à
gestão de pessoas no TRT.
Avaliar a admissão de servidores e magistrados ao
quadro do TRT.
Avaliar a concessão de aposentadorias a servidores
e magistrados do TRT.
Avaliar a concessão de pensões a dependentes de
servidores e magistrados do TRT.

UNIDADE
RESPONSÁ
VEL

SCI-GAB
SCI-GAB
SCI-GAB

SCI-GAB

SCI-GAB
CACO
CACO
CACO
CACO
CACO
CACO
CAUP
CAUP
CAUP
CAUP

ANEXO I
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA
OBJETIVO

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
Nº

OBJETIVO

Estabelecer e executar políticas, métodos
e práticas na gestão de pessoas,
objetivando potencializar o capital
humano, por meio de programas e ações
Potencializar o capital humano
relacionados à qualidade de vida, à
da instituição, garantindo um
Agregar valor à governança e à
valorização dos colaboradores, à
13
ambiente de trabalho saudável e
gestão de pessoas no Órgão.
humanização nas relações de trabalho, ao
equilibrado
estabelecimento de sistemas de
recompensas, à modernização das
carreiras e à adequada distribuição das
forças de trabalho.

Desenvolver conhecimentos,

INICIATIVAS

Estabelecer e executar programas e ações 14 Agregar valor à gestão por
competências no Órgão.
relacionados à avaliação e ao

UNIDADE
RESPONSÁ
VEL

Avaliar a revisão de aposentadorias e pensões no
TRT.

CAUP

Avaliar a disponibilidade das declarações de bens e
renda de servidores e magistrados do TRT.

CAUP

Avaliar a concessão de indenizações a servidores e
magistrados do TRT.
Avaliar a concessão de gratificações e adicionais a
servidores e magistrados do TRT.
Avaliar a concessão de férias a servidores e
magistrados do TRT.
Avaliar os atos de licenças e concessões a
servidores e magistrados do TRT.
Avaliar os atos de cessão, remoção e redistribuição
de servidores.
Avaliar a vacância de cargos públicos no TRT.
Avaliar a substituição de titulares de cargos e
funções no TRT.
Avaliar a folha de pagamento do TRT.
Avaliar os registros contábeis relacionados à folha
de pagamento do TRT.
Avaliar o pagamento de passivos a servidores e
magistrados do TRT.
Avaliar a efetividade dos programas e ações
relacionados à melhoria do clima organizacional do
TRT.
Avaliar a efetividade dos programas e ações
relacionados à modernização das carreiras e à
adequada distribuição das forças de trabalho no
TRT.
Avaliar a gestão por competências no TRT.

CAUP
CAUP
CAUP
CAUP
CAUP
CAUP
CAUP
CAUP
CACO
CACO
CAUP

CAUP

CAUP
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PERSPECTIVA
OBJETIVO

DESCRIÇÃO

habilidades e atitudes, com foco desenvolvimento de competências dos
na estratégia
magistrados e dos servidores, com foco
prioritário na estratégia institucional.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
Nº

INICIATIVAS

OBJETIVO

Agregar valor à gestão da
15 capacitação e treinamento de
pessoas no Órgão.

UNIDADE
RESPONSÁ
VEL

Avaliar a gestão da capacitação e treinamento de
pessoas no TRT.

CAUP

Definir as competências internas e elaborar plano
de capacitação dos auditores.

SCI-GAB

Aperfeiçoar a gestão e
transparência de custos

Gerir os recursos orçamentários,
buscando a racionalização na aquisição e
utilização de todos os materiais, bens e
serviços, observando o princípio da
Agregar valor à gestão de custos no
16
Avaliar a gestão de custos no TRT.
economicidade, de forma a assegurar o
Órgão.
direcionamento dos gastos para
atendimento das necessidades
prioritárias e essenciais do TRT/RJ.

Consolidar e aprimorar a
governança de TIC

Estabelecer a governança de Tecnologia
da Informação e Comunicação,
garantindo o alinhamento às políticas de
TIC definidas pelo Conselho Nacional de
Justiça e pelo Conselho Superior da
Justiça do Trabalho e assegurando a
modernização e otimização dos
mecanismos tecnológicos, a adequada
alocação dos cargos da área de TI, a
disponibilidade de recursos
orçamentários e a efetiva comunicação
com os usuários.

CACO

Recursos

Garantir a disponibilidade de
sistemas essenciais de TI e a
segurança da informação

Assegurar a disponibilidade de sistemas
essenciais e das informações, em
consonância com as necessidades
institucionais, assim como estruturar,
gerenciar e aperfeiçoar a segurança da

Avaliar os controles relativos à governança de TIC
no TRT.

CALC

Avaliar os controles relativos à gestão de TIC no
Agregar valor à governança e à
TRT.
17 gestão da Tecnologia da Informação
e Comunicação no Órgão.
Avaliar a gestão de riscos de TIC no TRT.

CALC

Avaliar a gestão das contratações de TIC no TRT.

CALC

Contribuir para a adequabilidade
Avaliar sistemas e dados de TIC do TRT.
18 dos sistemas eletrônicos utilizados
pelo Órgão.

CALC

CALC
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PERSPECTIVA
OBJETIVO

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
Nº

OBJETIVO

informação, de forma a garantir sua
efetividade.

19

20

Prover instalações físicas, segurança,
Garantir a infraestrutura
mobiliários, equipamentos, serviços e
apropriada às atividades judiciais
materiais de consumo adequados às
e administrativas
atividades realizadas no TRT/RJ.

Agregar valor à governança e à
gestão de obras no Órgão.

Agregar valor à gestão de serviços
no Órgão.

Agregar valor à governança e à
21
gestão das aquisições no Órgão.

22

INICIATIVAS

Agregar valor à governança e à
gestão do patrimônio do Órgão.

UNIDADE
RESPONSÁ
VEL

Avaliar a segurança da informação no TRT.

CALC

Avaliar o processo de planejamento e priorização
de obras no TRT.

CALC

Avaliar o processo de fiscalização de obras no TRT.

CALC

Avaliar a adequação das obras às diretrizes
referenciais estabelecidas para a Justiça do
Trabalho.

CALC

Avaliar a medição das obras em execução no TRT.

CALC

Avaliar as alterações e prorrogações dos contratos
de obras no TRT.

CALC

Avaliar a gestão de serviços no TRT.

CACO

Avaliar a governança e a gestão das aquisições no
TRT.
Avaliar o processo de planejamento para as
contratações do TRT.
Avaliar as licitações desenvolvidas pelo TRT.
Avaliar as contratações diretas (dispensa e
inexigibilidade de licitação) do TRT.
Avaliar a formalização e publicidade dos contratos
e instrumentos congêneres no TRT.
Avaliar as alterações e prorrogações de contratos
no TRT.
Avaliar a execução dos contratos do TRT.
Avaliar a governança e gestão do patrimônio
mobiliário no TRT.
Avaliar a governança e gestão do patrimônio
imobiliário no TRT.
Avaliar o inventário de patrimônio do TRT.
Avaliar o inventário de almoxarifado do TRT.

CALC
CALC
CALC
CALC
CALC
CALC
CACO
CACO
CACO
CACO
CACO
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PERSPECTIVA
OBJETIVO

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
Nº

INICIATIVAS

OBJETIVO

Obs.: objetivos e iniciativas em azul - repetidas (atendem simultaneamente a mais de um objetivo estratégico e/ou de contribuição).

UNIDADE
RESPONSÁ
VEL

Avaliar o recebimento de doações e cessões no
TRT.

CACO

Avaliar o desfazimento de bens no TRT.

CACO

ANEXO II
ANÁLISE SWOT

AMBIENTE INTERNO

FORÇAS

FRAQUEZAS

1. Visão, missão, valores e estatuto estão definidos para a
auditoria interna, ainda que mereçam atualização;

1. Presença de lacunas de conhecimento, habilidade e atitudes
para avaliação e consultoria;

2. Respeito e credibilidade da equipe de auditoria junto à
alta administração e às unidades auditadas;
3. O universo de análise de auditoria está definido e
validado;
4. Existe processo formal de planejamento com base em
riscos, com validação da Administração;
5. A habilidade, históricos e conhecimento do negócio estão
diversificados na equipe;
6. A equipe é adaptável às mudanças e restrições com
atitude positiva;
7. O foco de análise é objetivo e voltado ao processo e não
apenas às transações;
8. Existe processo formalizado de desenvolvimento e
acompanhamento das atividades de auditoria (Manuais);
9. A metodologia de gerenciamento de projetos foi
desenvolvida e implantada para as atividades de auditoria
interna;

2. Modelo indefinido de desenvolvimento de competências para
a equipe;
3. Avaliação de riscos não mapeada quanto à estratégia da
organização; identificação limitada dos riscos emergentes;
4. Entendimento limitado das expectativas das partes
interessadas;

10. Estrutura funcional adequada;
11. Baixa rotatividade da equipe.

OPORTUNIDADES
1.Treinamentos em auditoria e gestão de riscos oferecidos
pelas instâncias externas de Controle (TCU, CNJ, CSJT);

5. Comunicação inconsistente com as partes interessadas;
6. Uso limitado de análise e mineração de dados;
7. Longo tempo de ciclo de auditoria (estoque de auditorias a
monitorar);
8. Falta de alinhamento integral às normas do The IIA;
9. Definição incipiente da capacidade operacional da unidade;
10. Falta de mecanismos para avaliação objetiva do custo versus
benefício de cada atividade, especialmente para a consultoria;
11. Ausência de sistema informatizado para organizar e otimizar
a gestão das auditorias internas;
12. Falta de regulamentação das atividades de consultoria;
13. Ausência de avaliação formal e padronizada da qualidade
dos trabalhos de auditoria;
14. Dificuldades de avaliação dos controles internos da gestão
dos processos finalísticos.
15. Dependência do conhecimento especializado de alguns
auditores
AMEAÇAS
1. A adaptação às normas de maior nível do The IIA pode se
contrapor às expectativas das partes interessadas, especialmente
quanto à aplicabilidade dos serviços de consultoria;

AMBIENTE EXTERNO

2. Ausência de estatuto nacional da atividade e salvaguardas,
2. Iminência de disponibilização do sistema AUDITAR para
podendo gerar desconhecimento, desvalorização e
gestão de auditorias;
subdimensionamento do papel e potencial da auditoria interna;
3. Expectativa da aprovação de estatuto nacional de auditoria
3. Redução do quadro de auditores sem perspectiva de reposição;
(CNJ), incluindo salvaguardas ao titular da SCI;
4. Perspectiva de publicação de acórdão do TCU sobre o
papel da auditoria interna no Poder Judiciário;

5. Posicionamento da unidade de auditoria interna: vinculação à
Presidência e não ao Órgão Especial e/ou Tribunal Pleno.

5. Boa aceitação pela Presidência das mudanças nos
processos de trabalho de auditoria interna;

6. Falta de adequada política de gestão de riscos institucional.

6. Incentivo ao teletrabalho pela alta Administração.

7. Restrições orçamentárias podem prejudicar os treinamentos
necessários à equipe de auditoria e outras demandas relevantes.

8. Falta de priorização, por parte das unidades administrativas,
7. Iminência de publicação de Resolução Administrativa que
das mudanças de processos de trabalho e aprimoramento de
instituirá Sistema de Governança Institucional no TRT.
controles internos propostos pela auditoria interna.
8. Criação de grupo de trabalho para elaboração de política
nacional de gestão de riscos na Justiça do Trabalho.

ANEXO II
CORRELAÇÃO ENTRE OS FATORES DA SWOT E AÇÕES DECORRENTES
FORÇAS

5, 6 e 11

FRAQUEZAS

1, 2 e 15

OPORTUNIDADES AMEÇAS

1

AÇÕES CORRELACIONADAS
Definir as competências, habilidades e atitudes necessárias
e/ou convenientes aos servidores de cada unidade da
Secretaria.
Avaliar as lacunas de conhecimento, habilidades e atitudes
dos servidores.
Elaborar e executar plano de desenvolvimento individual
para cada servidor.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO

Agregar valor à gestão por competências
no Órgão.

6
Elaborar e executar cronograma interno de disseminação de Agregar valor à gestão da capacitação e
conhecimentos relevantes entre os servidores.
treinamento de pessoas no Órgão.
Incluir no PAC da ESACS a realização de treinamentos
voltados para as lacunas de competência identificadas que
não puderem ser supridas com a autocapacitação,
disseminação interna ou cursos oferecidos por instâncias
externas (TCU, CSJT, CNJ, etc.).
Prestar consultoria voltada para a gestão de riscos das
aquisições no TRT.
Avaliar os controles existentes para assegurar a consecução
dos objetivos estratégicos do Tribunal.

2e5

1

3 e 14

4e5

1, 5 e 8

5e7

5

1e2

Impulsionar a gestão de riscos e controles
no Órgão.
Contribuir para a eficácia e eficiência da
Gestão Estratégica do Órgão.

Avaliar os indicadores de desempenho utilizados pelo Órgão,
Contribuir para a otimização do
especialmente relacionados aos processos finalísticos.
desempenho do Órgão na prestação
Avaliar o desempenho do Órgão em relação às metas
jurisdicional.
estabelecidas.
Aprimorar a comunicação do papel da auditoria interna às
partes interessadas, segundo os preceitos das IPPF/IIA.
Estabelecer formalmente as expectativas das partes
interessadas em relação à atuação da auditoria, mediante
prévia consulta, quando cabível.

Agregar valor à estrutura de governança
do Órgão.

ANEXO II
CORRELAÇÃO ENTRE OS FATORES DA SWOT E AÇÕES DECORRENTES
FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEÇAS

6

7

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10 e 11

8 e 12

6

5

1, 3, 4 e 5

7

AÇÕES CORRELACIONADAS

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO

Reformular os mecanismos de comunicação dos resultados
dos trabalhos de auditoria, bem como auxiliar as unidades na
busca de soluções para os problemas apontados.
Buscar alternativas de software livre para a análise e
mineração de dados em auditorias, enquanto não se
Agregar valor à gestão de processos no
concretizarem iniciativas de aquisição de soluções por parte Órgão.
do CNJ/CSJT.
Priorizar o monitoramento das auditorias pendentes de anos
anteriores.
Agregar valor à estrutura de governança
Reformular os mecanismos de comunicação dos resultados do Órgão.
dos trabalhos de auditoria, bem como auxiliar as unidades na
busca de soluções para os problemas apontados.
Utilizar a força de trabalho do gabinete da Secretaria para
Agregar valor à gestão de processos de
controle e apoio no processo de monitoramento.
trabalho no Órgão.
Incentivar a associação dos auditores ao IIA.
Incluir no plano de desenvolvimento individual de todos os
servidores o estudo das normas IPPF do IIA.

Efetuar diagnóstico acerca das lacunas existentes na atuação
da auditoria interna em relação à aderência às normas IPPF.
Agregar valor à estrutura de governança
1, 2 e 4 Elaborar e executar plano de ação para a aderência gradativa
às normas do IPPF e para a regulamentação da atividade de do Órgão.
consultoria, considerando as eventuais normas e/ou
orientações advindas do TCU, CSJT e CNJ.
Buscar sensibilizar, sempre que houver oportunidade, a
Administração e Controles Externos (CSJT e CNJ) acerca da
importância da certificação de auditores no IIA.

ANEXO II
CORRELAÇÃO ENTRE OS FATORES DA SWOT E AÇÕES DECORRENTES
FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEÇAS

AÇÕES CORRELACIONADAS

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO

Efetuar estimativa em horas da capacidade operacional da
Secretaria por tipo de atividade.

3, 6, 8, 9,
10, 11

9

6

3

Elaborar o PAA em consonância com as horas de auditoria
efetivamente disponíveis, distribuindo-as formal e
adequadamente pelas diversas ações do PAA.
Atualizar o mapeamento dos processos de trabalho da
Secretaria.

Agregar valor à gestão de processos no
Órgão.

Criar indicadores de produtividade por tipo de auditoria
/consultoria e acompanhar os respectivos resultados.
Utilizar o teletrabalho como instrumento de aumento da
produtividade.

7e9

10

5

6

Fomentar o desenvolvimento de mecanismos institucionais
efetivos para a gestão de custos no Órgão.
Atualizar o mapeamento dos processos de trabalho da
Secretaria.
Levantar os custos dos processos de trabalho da Secretaria.

Agregar valor à gestão de custos no Órgão.

Agregar valor à gestão de processos no
Órgão.

Criar indicadores de produtividade por tipo de auditoria
/consultoria e acompanhar os respectivos resultados.

11
3, 6, 8 e 9

13

Obs.: ações em azul - repetidas

2
5

Implantar o sistema Auditar para organizar e otimizar a
gestão das auditorias, que será em breve disponibilizado pelo
CNJ.
Implantar sistema de avaliação da qualidade dos trabalhos de
auditoria.

Agregar valor à gestão de processos no
Órgão.
Agregar valor à estrutura de governança
do Órgão.

ANEXO III
PALP 2018 - 2021 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO

TEMAS

Garantir os direitos da cidadania;

1. Contribuir para a eficácia e eficiência da
Promover a prestação jurisdicional com Gestão Estratégica do Órgão.
qualidade, celeridade e produtividade;
Estimular a conciliação e as soluções
inovadoras de conflito;
Desenvolver políticas de gestão das
demandas repetitivas e dos grandes
litigantes;
Dar efetividade às execuções.

Gestão Estratégica e desempenho.

2. Contribuir para a otimização do
desempenho do Órgão na prestação
jurisdicional.

3. Promover a adoção de práticas
socioambientais sustentáveis pelo Órgão.

Responsabilidade socioambiental.

4. Impulsionar a gestão de riscos e controles
no Órgão.
Governança, riscos e controles.
5. Agregar valor à estrutura de governança
do Órgão.
6. Agregar valor à gestão do conhecimento
Gestão do conhecimento e da informação.
e da informação no Órgão.

Fortalecer os processos de governança
judiciária e administrativa.

7. Agregar valor à segurança da informação
Segurança da informação.
no Órgão.
8. Promover a transparência e o acesso à
informação no Órgão.
Gestão da ética, transparência e acesso à informação.
9. Promover a gestão da ética no Órgão.
10. Agregar valor à governança e à gestão
de processos de trabalho no Órgão.
11. Agregar valor à governança e à gestão
de projetos no Órgão.

Gestão de processos e projetos.

2018

EXERCÍCIO
2019
2020

2021

ANEXO III
PALP 2018 - 2021 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
12. Agregar valor à governança e à gestão
orçamentária e financeira no Órgão.

TEMAS

Gestão orçamentária e financeira.

Aperfeiçoar a gestão e transparência de 16. Agregar valor à gestão de custos no
Órgão.
custos.
Potencializar o capital humano da
13.Agregar valor à governança e à gestão de
instituição, garantindo um ambiente de
pessoas no Órgão.
trabalho saudável e equilibrado.
14. Agregar valor à gestão por
Gestão de pessoas.
competências no Órgão.
Desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes, com foco na
15. Agregar valor à gestão da capacitação e
estratégia.
treinamento de pessoas no Órgão.
17. Agregar valor à governança e à gestão
Consolidar e aprimorar a governança de da Tecnologia da Informação e
TIC.
Comunicação no Órgão.
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação.
Garantir a disponibilidade de sistemas
18. Contribuir para a adequabilidade dos
essenciais de TI e a segurança da
sistemas eletrônicos utilizados pelo Órgão.
informação.
19. Agregar valor à governança e à gestão
Gestão de obras.
de obras no Órgão.
20. Agregar valor à gestão de serviços no
Gestão de serviços.
Garantir a infraestrutura apropriada às Órgão.
21. Agregar valor à governança e à gestão
atividades judiciais e administrativas.
Gestão das aquisições.
das aquisições no Órgão.
22. Agregar valor à governança e à gestão
Gestão do patrimônio.
do patrimônio do Órgão.

2018

EXERCÍCIO
2019
2020

2021

ANEXO IV
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - AÇÕES INTERNAS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO DE CONTRIB.

INICIATIVA/AÇÃO

DETALHAMENTO DA AÇÃO

Reformular os mecanismos de
comunicação dos resultados dos trabalhos
de auditoria, bem como auxiliar as
unidades na busca de
soluções para os problemas apontados.

Criar modelo gráfico de comunicação de resultados de
auditoria e de monitoramento.
Atualizar o manual de fiscalização para disciplinar a atividade
de consultoria relativa à busca de soluções para os achados
de auditoria.
Estabelecer lista de prioridade de monitoramento,
Priorizar o monitoramento das auditorias
considerando a data das recomendações, dentre outros
pendentes de anos anteriores.
critérios.
Rever o painel de contribuição da SCI em função das
alterações no planejamento estratégico do Tribunal e dos
Aprimorar o planejamento estratégico da riscos emergentes.
Definir indicadores e metas para os objetivos de
SCI.
contribuição.
Elaborar o PAA do exercício seguinte.
Criar rotina de estudo pela equipe das normas IPPF/IIA.
Efetuar diagnóstico acerca das lacunas existentes na atuação
da auditoria interna em relação à aderência às normas IPPF.
5. Agregar valor à
estrutura de governança
do Órgão.

Definir as partes interessadas na atuação da SCI e
estabelecer formalmente as suas expectativas.
Elaborar e executar plano de ação para
a aderência gradativa da Secretaria às
normas do IPPF do IIA.

Aprimorar a comunicação do papel da auditoria interna às
partes interessadas, segundo os preceitos das IPPF/IIA.
Elaborar plano de ação para a aderência gradativa às normas
do IPPF e para a regulamentação da atividade de consultoria,
considerando as eventuais normas e/ou orientações
advindas do TCU, CSJT e CNJ.
Executar as ações previstas no plano.
Atualizar os normativos internos da SCI.
Criar mecanismos de incentivo à associação e à certificação
dos auditores ao IIA.
Criar check-list para avaliação do grau de aderência dos
relatórios de auditoria às normas da Secretaria.

ANO DE REALIZAÇÃO
2020

2021

ANEXO IV
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - AÇÕES INTERNAS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO DE CONTRIB.

INICIATIVA/AÇÃO

DETALHAMENTO DA AÇÃO

Reformular os mecanismos de
Implantar sistema de avaliação da
qualidade dos trabalhos de auditoria.

Fortalecer os
processos de
governança judiciária
e administrativa

10. Agregar valor à
governança e à gestão
de processos de
trabalho no Órgão.

Implantar processo de avaliação dos relatórios com base nos
check-lists elaborados.
Aprimorar o sistema de avaliação da qualidade dos trabalhos
de auditoria, incluindo a elaboração de questionários de
avaliação para aplicação nos âmbitos interno e externo à
Secretaria.
Repassar o controle das recomendações a monitorar para o
Gabinete.
Utilizar a força de trabalho do gabinete da Implantar processo de monitoramento que inclua o
preenchimento de formulários próprios pelo Gabinete para
Secretaria para controle e apoio no
subsidiar a análise do atendimento das recomendações pelas
processo de monitoramento.
Coordenadorias.
Atualizar o manual de monitoramento da Secretaria.
Atualizar o mapeamento dos processos de trabalho da
Secretaria.
Efetuar estimativa em horas da capacidade operacional da
Determinar com maior precisão a
Secretaria por tipo de atividade.
capacidade operacional da SCI e
Criar indicadores de produtividade e metas por tipo de
aprimorar os indicadores de desempenho auditoria /consultoria.
Acompanhar os resultados dos indicadores de
da auditoria interna.
produtividade.
Levantar os custos dos processos de trabalho da Secretaria.
Utilizar o teletrabalho como instrumento
de aumento da produtividade.
Implantar o sistema Auditar para
organizar e otimizar a gestão das
auditorias, que será em breve
disponibilizado pelo CNJ.

Adaptar as metas de produtividade para o teletrabalho.
Elaborar planejamento para o teletrabalho.
Controlar o cumprimento das metas no teletrabalho.
Realizar treinamento oferecido pelo CNJ.
Disseminar internamente os conhecimentos adquiridos no
treinamento.
Definir cronograma de implantação do sistema.
Colocar o sistema Auditar em produção.

ANO DE REALIZAÇÃO
2020

2021

ANEXO IV
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - AÇÕES INTERNAS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO DE CONTRIB.

INICIATIVA/AÇÃO
Reformular os mecanismos de
Buscar alternativas de software livre para
a análise e mineração de dados em
auditorias, enquanto não se
concretizarem iniciativas de aquisição de
soluções por parte do CNJ/CSJT.

Desenvolver
conhecimentos,
habilidades e atitudes,
com foco na estratégia

15. Agregar valor à
Definir as competências internas e
gestão da capacitação e
elaborar plano de capacitação dos
treinamento de pessoas
auditores.
no Órgão.

DETALHAMENTO DA AÇÃO
Buscar informações sobre eventuais iniciativas do CNJ/CSJT
acerca de soluções de análise e mineração de dados.
Realizar benchmarking em unidades de auditoria de órgãos
públicos.
Definir possíveis soluções e aplicações relacionadas à análise
e mineração de dados.
Definir as competências, habilidades e atitudes necessárias
e/ou convenientes aos servidores de cada unidade da
Secretaria.
Avaliar as lacunas de conhecimento, habilidades e atitudes
dos servidores.
Elaborar plano de desenvolvimento individual para cada
servidor, incluindo em todos o estudo das normas IPPF/IIA.
Elaborar cronograma interno de disseminação de
conhecimentos relevantes entre os servidores.
Executar cronograma interno de disseminação de
conhecimentos relevantes entre os servidores.
Incluir no PAC da ESACS a realização de treinamentos
voltados para as lacunas de competência identificadas que
não puderem ser supridas com a autocapacitação,
disseminação interna ou cursos oferecidos por instâncias
externas (TCU, CSJT, CNJ, etc.).
Viabilizar/controlar a execução do plano de desenvolvimento
individual de cada servidor.

ANO DE REALIZAÇÃO
2020

2021

