
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

 
 

1. INTRODUÇÃO
A Auditoria Interna do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a fim de
subsidiar o Presidente no cumprimento do disposto no inciso XXX do art. 14 do
Regimento Interno, apresenta o relatório das suas atividades desenvolvidas durante o
exercício de 2020.
Destaca-se que a Auditoria Interna, no exercício regular de suas atribuições
previstas no art. 51 da Resolução n. 175/2016 do TJMMG, realizou ações que
tiveram por objetivo subsidiar o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos
e controles internos das diversas unidades da Justiça Militar, além de possibilitar a
comprovação da legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos e a
avaliação dos resultados alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e
economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e
finalística do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, consoante descrito a
seguir.
 
2. AÇÕES DE AUDITORIA
A atuação da Auditoria Interna buscou atingir os objetivos acima mencionados,
pautando-se principalmente pelo estabelecido na Resolução TJJMG n. 221/2020 e
nas Resoluções n. 308 e 309 do Conselho Nacional de Justiça.
Destaca-se, entretanto, que em razão da pandemia provocada pelo Covid-19,
algumas das ações estabelecidas no Plano de Auditoria Anual de 2020
(19.0.000001416-0) não puderam ser concretizadas, tendo em vista que essas ações
demandariam a presença e o contato da equipe de auditoria com as unidades
auditadas.
Assim, diante desse cenário, a partir de março de 2020, a equipe de auditoria
realizou suas atividades durante a maior parte de 2020 de maneira remota, conforme
detalhado a seguir.
 
2.1 Auditoria de Gestão
a) Objeto: Prestação de Contas do Exercício de 2019
Período de realização: janeiro a março de 2020
Resultado: Relatório de Auditoria, disponível no Processo SEI n. 19.0.000001524-8.
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2.2 Auditorias operacionais:
a) Unidade/Objeto: Governança e Gestão em TI
Período de realização: abril a junho/2020
- Resultado: Relatório de auditoria, conforme Processo SEI 20.0.000000373-6.
 
b) Unidade/Objeto: Almoxarifado
- prevista na alínea a do item III.3 do Plano Anual de Auditoria 2020 para acontecer
no período de outubro a novembro/2020;
- Resultado: ação adiada para 2021 pelo Presidente do TJMMG, em razão da
pandemia (documento 0185844).
 
c) Unidade/Objeto: Gerência Administrativa
- prevista na alínea b do item III.3 do Plano Anual de Auditoria 2020 para acontecer
no período de agosto a setembro/2020;
- Resultado: ação adiada para 2021 pelo Presidente do TJMMG, em razão da
pandemia (documento 0185844).
 
2.3 Ação Coordenada de Auditoria com o CNJ:
a) Unidade/Objeto: Acessibilidade na Justiça Militar
- prevista na alínea a do item III.2 do Plano Anual de Auditoria 2020 para acontecer
no período de abril a junho/2020;
- Resultado: ação cancelada pelo CNJ em razão da pandemia (documento 0201103).
 
2.4 Auditorias de Conformidade
a) Unidade/Objeto: processos de despesas
- prevista no item III.4 do Plano Anual de Auditoria 2020 para acontecer em julho e
dezembro/2020;
- Resultado: Relatórios de auditoria, conforme Processos SEI 20.0.000000916-5
e 20.0.000001746-0.
 
2.5 Outras ações
A equipe da Auditoria Interna, considerando a sua atribuição de prestar assistência
especializada à administração superior do Tribunal no âmbito de sua atuação,
prevista no art. 51, inciso XVIII, da Resolução n. 175, prestou assessoria e
consultoria aos gestores, conforme abaixo:
a) consultoria ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 1.293/2020;
b) consultoria ao Comitê de Proteção de Dados, instituído pela Portaria n.
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1.308/2020.
 
3. CAPACITAÇÃO - AÇÕES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAIS
Considerando o cenário experimentado em razão da pandemia, a participação dos
integrantes da Auditoria Interna em atividade de capacitação e treinamento foi
bastante prejudicada.
Não obstante, foi possível participar da seguinte atividade:
- 6º Fórum de Boas Práticas de Auditoria do Poder Judiciário;
Período: 21 a 23 de outubro de 2020
Participantes: Roselmiriam Rodrigues dos Santos;
Weslei Batista da Silva;
Marcelo de Araújo Batalha
 
 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Auditoria Interna, mesmo no cenário de pandemia que impediu que o Plano Anual
de Auditoria de 2020 pudesse ser integralmente cumprido, procurou desempenhar
suas atribuições de maneira a colaborar para a constante melhoria nos processos de
gestão do TJMMG e alinhamento aos padrões estabelecidos tanto pela instituição
quanto pelos órgãos de controle externo.

 

Documento assinado eletronicamente por ROSELMIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS,
Auditora Interna, em 10/03/2021, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0201101 e o código CRC 9B025E25.
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DESPACHO

Senhor Secretário Especial da Presidência,
Incluir o presente processo na pauta da próxima sessão administrativa

para deliberação do Pleno acerca do Relatório de Atividades da Auditoria Interna,
relativo ao exercício de 2020 [doc. 0201101], nos termos do art. 5º, §2º, da
Resolução CNJ nº 308/2020.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO,
Presidente do TJMMG, em 23/06/2021, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0208120 e o código CRC 58085A71.

21.0.000000374-0 0208120v4
Rua T omaz Gonzaga, 686 - Bairro de Lourdes
CEP 30180-143 - Belo Horizonte - MG  
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ATA

DA SESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 10/2021

Aos sete  dias  do  mês  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  às
dezesseis horas, por videoconferência, reuniu-se o Pleno, administrativamente, conforme
convocação disponibilizada no DJM-e em vinte e cinco de junho do corrente ano, sob a
presidência  do  Desembargador  Fernando  José  Armando  Ribeiro,  presentes  os
Desembargadores Rúbio Paulino Coelho, Jadir Silva, Osmar Duarte Marcelino, Sócrates
Edgard  dos  Anjos,  Fernando  Antônio  Nogueira  Galvão  da  Rocha  e  James  Ferreira
Santos. Presente o represente da empresa PEG Informática Eireli, Sr. Lucimar Luciano
Lopes Soares. Iniciada a sessão pelo Processo SEI nº 21.0.000000389-9,  passou-se  a
Presidência  ao  Des.  Osmar  Duarte  Marcelino  em  razão  do  impedimento  do
Desembargador  Presidente,  que  proferiu  a  decisão  objeto  do  recurso  administrativo
interposto pela Recorrente PEG Informática Eireli. Foi aberta a palavra ao Des. Relator
James  Ferreira  Santos  para  leitura  do  relatório.  Concluída  a  leitura  do  relatório,  foi
concedida  a  palavra  ao  representante  da  Recorrente  presente,  que  deixou  de  fazer
sustentação oral alegando problemas técnicos em seu equipamento. O representante da
Recorrente permaneceu na sessão para acompanhar o julgamento do recurso. Retornada
a palavra ao Des. Relator James Ferreira Santos, este negou provimento ao recurso para
manter a rescisão contratual decretada e a penalidade de multa aplicada à empresa PEG
Informática  Eireli,  nos  termos  da  decisão  recorrida.  O  Pleno  negou  provimento  ao
recurso por unanimidade, não tendo votado o Desembargador Presidente em razão do
impedimento. Na sequência, deliberou-se sobre o Processo SEI nº 21.0.000000374-0,
que trata do Relatório de Atividades da Auditoria Interna relativo ao exercício de 2020,
nos termos do art.  5º,  §2º,  da Resolução CNJ nº  308/2020.  A Auditora Interna Sra.
Roselmiriam Santos  compareceu para  prestar  esclarecimentos  sobre  o  documento.  O
Pleno aprovou por unanimidade o Relatório de Atividades da Auditoria Interna relativo
ao exercício de 2020. Nada mais havendo a registrar, eu, Luiza Viana Torres, Gerente
Administrativa,  lavrei  a  presente  ata  que,  após lida  e  aprovada,  segue assinada pelo
Presidente, Desembargador Fernando José Armando Ribeiro.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO,
Presidente do TJMMG, em 08/07/2021, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0209070 e o código CRC FD229335.
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