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Relatório Técnico 
Ref.: Plano Anual de Auditoria – PAA 2013 
Assunto: Auditoria Conjunta Efetuada entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre – TJ/AC, na área de gestão de TI. 

 
 
 
 
 
 
 

Exmo Senhor Presidente, 

 
 
 

Em atenção ao cronograma de auditorias conjuntas, enviado pelo Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, através do ofício nº. 12/2012 - SCI/PRESI/CNJ, de 10/12/2012 e ao planejamento desta unidade, disposto 
no Plano Anual de Auditoria – PAA 2013, apresentamos o Relatório Técnico de Auditoria, na área de gestão de TI, 
que compreende o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, estando em consonância com os dispositivos 
legais e seguindo o PAA, aprovado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos termos da Resolução nº. 159/2011 desta Corte, que regulamenta o Controle Interno das 
atividades administrativas do Poder Judiciário do Estado do Acre, foi proposta a auditoria conjunta com o 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de natureza operacional, através do ofício nº. 12/2012 - SCI/PRESI/CNJ, de 
10/12/2012, na área de obras de gestão de TI. 

A Tecnologia da Informação é conceituada pela NBR ISSO/IEC 38500:2009, como sendo “os 
recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar informações”. 

Partindo dessa definição, percebe-se a importância dessa área de atuação, para que haja um 
bom e eficaz desempenho dos gestores públicos, quando no desempenho de suas atribuições, como também se 
ressalta a necessidade da realização de auditorias, tornando-se, cada vez mais frequente, o seu estudo e a sua 
aplicabilidade, a fim de satisfazer seus objetivos estratégicos e para atender as necessidades do negócio em que 
atuam. 

Devido à crescente importância da Tecnologia da Informação para a Administração Pública, a 
sua governança se tornou essencial para que os órgãos e as entidades públicas cumpram as suas missões 
institucionais. 

O setor público também deve se alinhar a essa nova visão da Tecnologia da Informação, visando 
o aprimoramento, a reciclagem, a agilidade e a economicidade de suas ações. Para se obter sucesso em suas 
contratações, na área de TI, a Administração Pública deve se pautar, primeiramente, em um bom planejamento, 
sendo que, as fases subsequentes se apresentarão como uma mera consequência deste planejamento pensado 
anteriormente. 

Sabiamente, o Ministro Augusto Sherman, ministrando o curso “30 anos de TI no Tribunal de 
Contas da União – TCU”, assim enfatizou: “A tecnologia da informação é o coração da administração pública, 
podendo fazê-la parar ou avançar”.  

O trabalho foi desenvolvido na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no período de 20 
de junho a 31 de julho de 2013 e os exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao 
serviço público e à área de gestão de TI. 

O objetivo foi emitir opinião acerca do desempenho da área auditada, através da análise da 
gestão de TI, visando solucionar problemas ou preveni-los, evitando demandas desnecessárias e infrações 
administrativas. 

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão de nossos trabalhos. Os 
procedimentos para execução dos exames de auditoria foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da 
unidade auditada e abrangeram suas áreas de atuação. 
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Assim sendo, o CNJ, para efeito de padronização, definiu as questões de auditoria a serem examinadas 
por todos os Tribunais de Justiça, participantes da auditoria conjunta, através do fornecimento de uma matriz de 
procedimentos, conforme abaixo: 

1) A gestão de recursos humanos de TIC atua segundo as normas e boas práticas? 
2) Existem controles que garantam a qualificação necessária para acesso às funções 
de liderança nos setores de TIC? 
3) Existem controles adotados no Tribunal para mitigar riscos na gestão de TIC? 
4) Os mecanismos de controle adotados para garantir a segurança da informação são 
suficientes? 
5) Regularidade das doações dos bens de TIC, recebidas do CNJ. 
6) Existe processo para contratação e gestão de soluções de TIC? 
 

2. UNIDADES ENVOLVIDAS COM OS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 Diretoria de Logística – DILOG 

 Diretoria de Gestão Estratégica – DIGES; 

 Diretoria de Finanças – DIFIN; 

 Diretoria de Tecnologia da Informação – DITEC; 

 Seção de Patrimônio e 

 Seção de Licitações e Contratos – SELIC. 

 
3. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS ATINENTES À MATÉRIA 

    Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;  

 LC nº.  39, de 29 de dezembro de 1994 do Estado do Acre; 

    Resolução CNJ nº. 70, de 18 de março de 2009; 

    Resolução CNJ nº. 90, de 24 de novembro de 2009; 

    Resolução CNJ nº. 99, de 29 de setembro de 2009; 

    IN nº. 04/2010 da SLTI/MP;  

    Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU; 

    NBR ISSO/IEC 38500:2009; 

    COBIT 4.1 e 

    Resolução TJ/AC nº. 159, de 27 de julho de 2011. 
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4. ESCOPO DO TRABALHO  
A finalidade da auditoria é a busca de transparência, na área de gestão de TI, perante a organização e 

a alta administração. A TI é um ativo estratégico que representa um risco dentro da organização, já que suporta de 
alguma forma, praticamente, todos os processos de negócio e, por isso, precisa ser mitigado. A auditoria de TI 
precisa ser encarada como algo que agrega maior valor a TI, e não como algo que serve para revelar as falhas 
individuais e procurar punições.  

A Resolução nº. 70/2009 do CNJ, que trata do planejamento estratégico do Poder Judiciário, na gestão 
de TI, trata: 

Art. 1° Fica instituído o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, consolidado no 
Plano Estratégico Nacional consoante do Anexo. 
 
IV - 15 (quinze) objetivos estratégicos, distribuídos em 8 (oito) temas: 
 
g) Infraestrutura e Tecnologia: 
 
Objetivo 14. Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia de 
informação. 
 

O Acórdão nº. 1603/2008 – Plenário/TCU dispõe sobre a importância da realização de auditorias de 
TIC: 

 Introduzam práticas voltadas à realização de auditorias de TI, que permitam a avaliação 
regular da conformidade, da qualidade, da eficácia e da efetividade dos serviços 
prestados. 
 

O COBIT é uma ferramenta muito utilizada em auditorias de TI. Ele permite uma avaliação padronizada 
para fundamentar a opinião do auditor sobre a TI da organização e permite apresentar recomendações à 
administração sobre melhoria dos controles internos da area de TI. 

O COBIT 4.1 define controle de TI como: “(...) políticas, procedimentos, práticas e estruturas 
organizacionais criadas para prover uma razoável garantia de que os objetivos de negócios serão atingidos e que 
eventos indesejáveis serão evitados ou detectados e corrigidos”. 

Pode-se definir governança de TI, segundo a ISO 38.500, como: “avaliar e direcionar o uso da TI para 
dar suporte à organização e monitorar seu uso para realizar os planos”. A responsabilidade pela governança 
de TI é sempre do nível mais alto da administração da organização, no caso deste Tribunal é do Desembargador 
Presidente, sendo que este será assistido em suas decisões por um Comitê Gestor de TI, de caráter consultivo, e 
do Gestor da Diretoria de Tecnologia da Informação com responsabilidade técnica. A alta administração 
estabelece as diretrizes estratégicas e é responsável por fazer com que se atinjam os resultados esperados. 

Segundo o ITGI – IT Governance Institute “A governança de TI é de responsabilidade da alta 
administração, na liderança, nas estruturas organizacionais e nos processos que garantem que a TI da empresa 
sustente e estenda as estratégias e objetivos da organização”. 
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Esta Auditoria na área de gestão de TI tem como base inicial a Matriz de Planejamento, elaborada pelo 
CNJ, e nela estão compreendidas 06 (seis) questões de auditoria, responsáveis em subsidiar e direcionar o 
presente relatório.  

Convém lembrar que este Tribunal de Justiça acabou de passar por um processo de virtualização de 
seus processos, que alinhado ao Planejamento Estratégico da instituição, possibilitará uma maior eficácia aos atos 
dos gestores públicos, propiciando uma maior modernização ao Poder Judiciário Acriano. 

 

5. ANÁLISE 
5.1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DE TIC 

Assim como em qualquer área, a TI necessita de um grupo de pessoal capacitado e qualificado para 
exercer as funções que lhe são inerentes, porém, devido à tamanha importância dessa área de informação de 
dados, torna-se, ainda, maior a preocupação e urgência em se dotar o setor/diretoria de TI com servidores,  
tecnicamente aptos, que tenham compromisso em desempenhar as suas atribuições, conforme os ditames legais. 

A Resolução nº. 90/2009 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ trata sobre o quadro de pessoal de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, em seu capítulo I, a seguir transcritos: 

Art. 1º Os Tribunais deverão manter serviços de tecnologia da informação e 
comunicação - TIC necessários à adequada prestação jurisdicional, observando 
os referenciais estabelecidos nesta Resolução. 
 
Art. 2º O Tribunal deve constituir quadro de pessoal permanente de profissionais 
da área de TIC. 
 
§ 1º As funções gerenciais e as atividades estratégicas da área de TIC devem ser 
executadas, preferencialmente, por servidores efetivos do quadro permanente. 
 
§ 2º São atividades estratégicas: 
 
I - governança de TIC; 
II - gerenciamento de projetos de TIC; 
III - análise de negócio; 
IV - segurança da informação; 
V - gerenciamento de infraestrutura; 
VI - gestão dos serviços terceirizados de TIC. 
 
§ 3º A força de trabalho terceirizada que realize as funções e atividades descritas nos 
parágrafos anteriores deve ser gradualmente substituída. 
 
§ 4º O Tribunal deverá manter quadro de pessoal permanente de que trata o 
caput compatível com a demanda e o porte, adotando como critérios para fixar o 
quantitativo necessário, dentre outros, o número de usuários internos de 
recursos de TIC, o grau de informatização, o número de estação de trabalho, o 
desenvolvimento de projetos na área de TIC e o esforço necessário para o 
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atingimento das metas do planejamento estratégico, tomando como referencial 
mínimo o Anexo I.  
 
§ 5º O Tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que 
promova a fixação de recursos humanos na área da TIC.  
 

Sobre a importância da capacitação contínua do pessoal da área de TI, visando à melhora na prestação 
dos serviços, a citada Resolução determina: 

 
Art. 3º Deve ser elaborado e implantado plano anual de capacitação para 
desenvolver as competências necessárias à operacionalização e gestão dos 
serviços de TIC. 
 
Parágrafo único. O plano anual de capacitação deverá promover e suportar, de 
forma contínua, o alinhamento das competências técnicas e gerenciais do 
quadro de pessoal de TIC às melhores práticas de governança, bem como sua 
atualização tecnológica. 
 

No anexo I da mencionada Resolução nº. 90/2009 do CNJ, temos a disposição do quantitativo, mínimo, 
de servidores necessários na área de TIC, que deve ser com base no número de usuários internos de recursos de 
TIC, no grau de informatização, no número de estações de trabalho, no desenvolvimento de projetos na área de 
TIC e no esforço necessário para o atingimento das metas do planejamento estratégico. 

Abaixo, para fins de referência e posterior análise, segue o referido anexo: 

ANEXO I 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
No Acórdão nº. 1233 – TCU/Plenário, percebe-se a preocupação em se alocar, organizar e fortalecer os 

recursos humanos, na área de TI, ex positis: 
9.1.2. Em atenção ao Decreto-Lei 200/1967, art. 6º, inciso I, e art. 7º, normatize a 
obrigatoriedade de que todos os entes sob sua jurisdição estabeleçam processo 
de planejamento estratégico de TI, observando as boas práticas sobre o tema, a 

FORÇA DE TRABALHO TOTAL MÍNIMA RECOMENDADA PARA TIC 

Total de Usuários de 
recursos de TIC 

% mínimo da força de 
trabalho de TIC (efetivos, 

comissionados e 
terceirizados) 

Mínimo necessário de 
profissionais do quadro 

permanente  

Até 500 7,00% 15 

Entre 501 e 1.500 5,00% 35 

Entre 1.501 e 3.000 4,00% 75 

Entre 3.001 e 5.000 3,00% 120 

Entre 5.001 e 10.000 2,00% 150 

Acima de 10.000 1,00% 200 
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exemplo do processo “PO1 – Planejamento Estratégico de TI” do Cobit 4.1, 
contemplando, pelo menos (subitem II.2):  
 
9.1.2.1. Elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da 
organização, de um documento que materialize o plano estratégico de TI, 
contemplando, pelo menos: 
9.1.2.1.1 (in omiss); 
 9.1.2.1.2. Alocação de recursos (financeiros, humanos, materiais, etc). 

Sobre a necessidade de avaliação quantitativa e qualitativa de pessoal de TIC, dispõe o Acórdão nº. 
1233 do TCU/Plenário: 

9.2. Recomendar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c RITCU, art. 
250, inciso III, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MP) que: 
9.2.2. Oriente os órgãos e entidades sob sua jurisdição a realizar avaliação 
quantitativa e qualitativa do pessoal do setor de TI, de forma a delimitar as 
necessidades de recursos humanos necessárias para que estes setores 
realizem a gestão das atividades de TI da organização (subitem II.3). 

O Acórdão nº. 1203/2008 – Plenário/TCU trata sobre a importância da dotação de pessoal efetivo na 
área de TIC: 

 Atentem para a necessidade de dotar a estrutura de pessoal de TI do 
quantitativo de servidores efetivos necessário ao pleno desempenho das 
atribuições do setor. 
 

A respeito do Plano Anual de Capacitação na área de TIC, verifica-se do quadro abaixo, 
disponibilizado pela Diretoria da Tecnologia da Informação - DITEC que, dentre os exercícios de 2010 a 2013, o 
mesmo foi aprovado, porém, infelizmente, não foi implantado. 

 

Exercício Aprovou Implantado 
2010 (X) Sim   (   ) Não (   ) Sim   (X) Não 
2011 (X) Sim   (   ) Não (   ) Sim   (X) Não 
2012 (X) Sim   (   ) Não (   ) Sim   (X) Não 
2013 (X) Sim   (   ) Não (   ) Sim   (X) Não 

 
Sobre as ameaças internas, passíveis de interferir no processo de informação, Márcio Zapater dispõe 

no manual “Segurança da Informação: um diferencial determinante na competitividade das corporações”: 
Não são apenas as ameaças externas que representam riscos a uma 
corporação. Os próprios funcionários representam alto risco quando mal-
intencionados ou mesmo quando não conscientes dos riscos envolvidos na 
manipulação da informação. Dados de pesquisas apontam que mais de dois 
terços dos incidentes de segurança têm origem interna. 
(Disponível:http://www.promon.com.br/portugues/noticias/download/Seguranca
_4Web.pdf) 
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Por isso, a necessidade e urgência de se investir na capacitação de servidores efetivos, qualificados, 
capacitados para desempenharem a sua função com confiabilidade. 

Segue o percentual de servidores da área de TIC que foram capacitados nos anos de 2010, 2011 e 
2012. 

Exercício Percentual de Servidores Capacitados 
2010 3% 
2011 3% 
2012 3% 

 
As informações obtidas da Diretoria auditada (DITEC) revelam a falta de capacitação continuada do seu 

pessoal, haja vista ser um percentual muito pequeno, sem alteração para maior, nos anos subsequentes, isto é, 
não houve uma mudança na situação, nos anos posteriores, de forma a solucionar esse problema. Pelos índices 
acima, a situação da baixa capacitação permanece inalterável. 

Após a análise da presente questão de auditoria, esta Assessoria de Controle Interno, em consonância 
com informações advindas da própria Diretoria auditada, detectou os seguintes achados: 

 A lotação atual de servidores não atende ao determinado no anexo I da 
Resolução nº. 90/2009 do CNJ; 

 A avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal lotado nesta Diretoria de 
informação nunca foi realizada; 

 O Tribunal de Justiça aprovou plano anual de capacitação na área de TIC, mas 
não conseguiu implantá-lo; 

 Houve uma porcentagem muita baixa de servidores capacitados, no período de 
2010 a 2011; 

 Em relação ao programa de capacitação em governança, esta instituição 
também não o possui; 

 Não houve substituição da mão de obra, pois não havia pessoas trabalhando no 
Tribunal, por força de contratos; 

 Não há como mensurar o percentual entre servidores do quadro e profissionais 
alocados por empresas contratadas pelo mesmo, pois não existem empresas 
contratadas para profissionais na área de TIC; 

 O quadro atual de servidores na área de TIC não é compatível com a demanda e 
o porte do Tribunal, com base nos critérios estabelecidos no § 4º do art. 2º da 
Resolução CNJ nº 90/2009; 

 Não existe política para fixação de recursos humanos na área de TIC; 
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 Das seguintes atividades (governança de TIC, gerenciamento de projetos de TIC, 
análise de negócio, segurança da informação, gerenciamento de infraestrutura, gestão 
dos serviços terceirizados de TIC), somente uma delas está sendo realizada, por 
meio de contrato firmado entre o Tribunal de Justiça e a Empresa SOFTPLAN, cujo 
objeto se refere à gestão da infraestrutura do Banco de Dados do Sistema SAJ. Este 
contrato foi firmado, pelo fato de não haver em nosso quadro de pessoal, um Analista 
de Banco de Dados – DBA. 

 

5.1.1. Recomendações 
5.1.1.1 Recomenda-se a elaboração e a aplicação de uma política para fixação de 
recursos humanos na área de TIC, bem como que se proceda a adequada 
lotação de servidores, na forma e proporção determinada pelo § 4º, art. 2º e 
anexo I, da Resolução nº. 90/2009 do CNJ; 

5.1.1.2 Recomenda-se que sejam feitas avaliações qualitativas e quantitativas 

do pessoal de TIC, de forma a delimitar as necessidades de recursos humanos 
na área de TIC do Tribunal, consoante o que recomenda o item nº. 9.2.2 do 
Acórdão nº. 1233 do TCU/Plenário; 

5.1.1.3 Recomenda-se a implantação do plano anual de capacitação na área de 

TIC, com o intuito de ampliar, consolidar, bem como difundir novos 
conhecimentos aos servidores que labutam nessa área; especificamente, no 
que se refere às melhores práticas de governança, bem como sua atualização 
tecnológica. (§ único do art. 3º da Resolução nº. 90/2009 do CNJ). 

 

5.2. CONTROLE X QUALIFICAÇÃO DA LIDERANÇA NA ÁREA DE TIC 
A área de TIC necessita de pessoal tecnicamente qualificado para bem exercer as funções que lhe são 

próprias.  Para tanto, se é necessária a qualificação e seleção de servidores para atuar nesta área, essa exigência 
aumenta se colocarmos em pauta as “lideranças que atuam na área de TIC”, uma vez que possuem, ainda, mais 
competências. 

Sobre a forma de acesso às funções de liderança nos setores de TIC, o Acórdão nº. 1233/2012 do 
Plenário/TCU recomenda: 

9.4. Recomendar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c RITCU, art. 
250, inciso III, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que:  
 
9.4.1. Em atenção ao Decreto 5.707/2006, art. 5º, § 2º, c/c o art. 1º, III, discipline a 
forma de acesso às funções de liderança nos setores de Tecnologia da 
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Informação, considerando as competências multidisciplinares necessárias para 
estas funções, que incluem, mas não se limitam a conhecimentos em TI (subitem 
II. 3). 

Na Resolução nº. 99/2009 do CNJ, percebemos a preocupação em se desenvolver, na gestão de 
pessoas, as competências gerenciais: 

Art. 1º Fica instituído o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no âmbito do Poder Judiciário, com suas metas e indicadores, 
constante do Anexo I desta Resolução, sintetizado nos seguintes componentes: 
 
IV - 13 (treze) objetivos estratégicos, distribuídos em 8 (oito) temas: 
 
f) Gestão de Pessoas: 
 
Objetivo 7. Desenvolver competências gerenciais. 
 

Esta Corte de Justiça está passando por uma fase de readequação em sua estrutura funcional, advinda 
através da implementação de um novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, desenvolvido pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, no ano de 2012. Neste plano fica delimitada a qualificação para o acesso à 
função de liderança na área de TI. 

Verifica-se que as competências multidisciplinares são levadas em consideração, quando da seleção de 
líderes, não se limitando somente aos conhecimentos em TIC. 

Após a análise da presente questão de auditoria, esta Assessoria de Controle Interno, em consonância 
com informações advindas da própria Diretoria auditada, detectou os seguintes achados: 

 Não há uma comissão formalmente designada para observar as regras fixadas 
por ocasião da assunção de servidores às chefias na área de TIC. 

5.2.1. Recomendação 
5.2.1.1 Recomenda-se a formação de uma comissão, formalmente designada, 
para observar as regras fixadas por ocasião da assunção de servidores às 
chefias na área de TIC, atendendo aos preceitos do Acórdão nº. 1233/2012 do 
Plenário/TCU, item 9.4.1. 

 
5.3. CONTROLE X RISCO NA GESTÃO TIC 

A palavra “Riscos”, frequentemente associada a algo negativo, é produto da incerteza de eventos 
futuros, fazendo parte das atividades executadas. Sendo uma parte natural das atividades, o risco precisa ser 
gerido de forma eficaz, a fim de que perdas possam ser evitadas e benefícios sejam obtidos. Necessário se faz, 
então, sua prevenção e controle. As atividades de prevenção aos riscos são chamados de “mitigação do risco” e 
as atividades de reação quando o risco acontece são chamados de “contingência do risco”. 
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Dentre os vários tipos de riscos existentes destacamos os de TI. “Riscos de TI” é o risco associado ao 
uso, gerenciamento, operação, suporte, inovação, influência ou adoção de TI para efetuar os negócios da 
organização. A gestão de riscos com foco em TI torna possível controlar e identificar se os rumos tomados e as 
diretrizes estabelecidas estão de acordo com os objetivos da instituição. 

No Manual de Governança de riscos de TI com AGIL-GPR, elaborado pela Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação da Procuradoria Geral do Estado do Ceará: 

A gestão de riscos em TI atua, também, na garantia da confiabilidade dos 
indicadores de governança, possibilitando uma governança de TI comprometida 
com os objetivos estratégicos a serem alcançados, tornando o alinhamento de 
TI e negócio mais eficiente, fortalecendo cada vez mais a organização. 
 

O Acórdão nº. 1233/2012 – Plenário/TCU dispõe sobre o controle interno de cada setor/diretoria como 
uma ferramenta eficaz de amenizar os riscos das atividades na área: 

9.1.3. Em atenção ao Decreto-Lei 200/1967, art. 6º, V, estabeleça, normativamente 
para todos os entes sob sua jurisdição, a obrigatoriedade de a alta 
administração implantar uma estrutura de controles internos, mediante a 
definição de atividades de controle em todos os níveis da organização para 
mitigar os riscos de suas atividades no processo de planejamento estratégico 
institucional (subitem II.11). 
 

O Acórdão nº. 1.603/2008 – Plenário/TCU estabelece recomendações, no sentido de estimular o 
controle na gestão de TIC, de forma a minimizar os riscos potenciais: 

 Estimulem a adoção de metodologia de desenvolvimento de sistemas, procurando 
assegurar, nesse sentido, níveis razoáveis de padronização e bom grau de 
confiabilidade e segurança;  
 

 Promovam ações voltadas à implantação e/ou aperfeiçoamento de gestão de níveis 
de serviço de TI. 

O art. 12 e § único da Resolução nº. 90/2009 do CNJ disciplina sobre a obrigatoriedade da criação de 
um comitê com o intuito de orientar as ações e investimentos de TIC. 

Art. 12. O Tribunal deverá constituir comitê ou comissão responsável por 
orientar as ações e investimentos em TIC, observado o planejamento de que 
trata o artigo anterior. 
 
Parágrafo único. Recomenda-se que a composição de tal comitê ou comissão 
seja multidisciplinar. 
 
Art. 13. O Tribunal deve elaborar e aplicar Política de Segurança da Informação, 
por meio de um Comitê Gestor, alinhada com as diretrizes nacionais. 
 

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre tem Planejamento Estratégico de TIC, alinhado às diretrizes 
estratégicas institucionais e nacionais, bem como o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(PDTI). 
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Os contratos de serviços de desenvolvimento ou manutenção de software estão vinculados a um 
processo de software. 

Existe estrutura de controles internos (na área de TI), visando diminuir os riscos nos processos de: 
planejamento estratégico institucional, planejamento estratégico de TI, funcionamento dos comitês de TI, processo 
orçamentário de TI e segurança da informação. 

O Tribunal de Justiça do Acre possui comitê Gestor da Tecnologia da Informação, conforme exigência 
constante no art. 12 da Resolução CNJ nº 90/2009, nomeado pelo Presidente da Corte. 

Após a análise da presente questão de auditoria, esta Assessoria de Controle Interno, em consonância 
com informações advindas da própria Diretoria auditada, detectou os seguintes achados: 

 Não existe processo de software definido; 

 O Tribunal de Justiça não tem processo de gerenciamento de projetos; 

 Não existe modelo de processo de gestão de serviços; 

 Não existe estrutura de controles internos (na área de TI), nos processos de 
software, gerenciamento de projetos, gerenciamento de serviços de TI, gestão 
de pessoal de TI, contratação e gestão de soluções de TI e monitoração do 
desempenho da TI organizacional. 

5.3.1.  Recomendações 
5.3.1.1 Recomenda-se a criação de um processo de software definido, que seja 

estabelecido com base em NBR ISSO/IEC 12.207 e 15.504, MPS. BR, CMMI ou 
outra, a criação de um processo de gerenciamento de projetos, como também 
de um processo de gestão de serviços; 
5.3.1.2 Recomenda-se a criação da estrutura de controle interno (dentro da 
própria Diretoria de TI), com o intuito de controlar e mitigar riscos, nos 
processos de software; gerenciamento de projetos; gerenciamento de serviços 
de TI; gestão de pessoal de TI; contratação e gestão de soluções de TI e 
monitoração do desempenho da TI organizacional, conforme dispõe o Decreto-
Lei 200/1967, art. 6º, V, enfatizado no Acórdão nº. 1233/2012 – Plenário/TCU. 

 
5.4. CONTROLE X SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Em meio à ocorrência de grandes fraudes financeiras, que colocaram sob suspeita a credibilidade das 
informações contábeis, e de uma crescente dependência da tecnologia da informação, nas empresas, deter uma 
certificação de segurança da informação é, certamente, um importante diferencial competitivo, que demonstra ao 
mercado a preocupação da empresa em manter suas informações confidenciais, íntegras e disponíveis.  
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No setor público, essa preocupação com a segurança das informações, não pode ser diferente, haja 
vista a quantidade e complexidade dos dados armazenados em seus sistemas, envolvendo muitos agentes, de 
maneira que se torna imprescindível uma correta e adequada armazenagem e fiscalização. 

A Resolução nº. 99/2009 do CNJ trata do Planejamento Estratégico de TI, no âmbito do Poder 
Judiciário: 

Art. 1º Fica instituído o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no âmbito do Poder Judiciário, com suas metas e indicadores, 
constante do Anexo I desta Resolução, sintetizado nos seguintes componentes: 
 
I - Missão: Prover soluções tecnológicas efetivas para que o Judiciário cumpra sua 
função institucional . 

 
IV - 13 (treze) objetivos estratégicos, distribuídos em 8 (oito) temas: 
g) Infraestrutura e Tecnologia: 
 
Objetivo 9. Promover a segurança da informação. 
 

No setor público brasileiro, torna-se cada vez mais importante garantir a correta aplicação dos recursos 
empregados em Tecnologia da Informação, seja pela necessidade de as organizações públicas atingirem seus 
objetivos institucionais, seja porque os gastos em TI, na Administração Pública Federal são vultosos, e fragilidades 
nesse contexto, geram prejuízos diretos e indiretos aos cofres públicos, conforme registro do TCU no Acórdão 
1603/2008. Nesse diapasão, utilizar-se-á a definição do ITGI, 2007, segundo a qual recursos de TI podem ser 
definidos como: informação, aplicações, infraestrutura e pessoas, para relacionar as fragilidades identificadas na 
Governança de TI dos órgãos e entidades do setor público brasileiro.  

Assim, ressalta a Resolução nº. 90/2009 do CNJ: 
Art. 2º O Tribunal deve constituir quadro de pessoal permanente de profissionais da 
área de TIC. 
 
§ 2º São atividades estratégicas: 
 
(...) in omissis; 
 
IV - segurança da informação. 
 

O Manual de “Boas Práticas em Segurança da Informação”, elaborado pelo TCU, trata da NBR ISO/IEC 
27002:2005, que é considerada norma técnica de auditoria de segurança da informação: 

A NBR ISO/IEC 27002:2005, norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), trata de técnicas de segurança em Tecnologia da Informação e funciona 
como um código de prática para a gestão da segurança da informação. Essa 
norma foi elaborada no Comitê Brasileiro de Computadores e Processamento de 
Dados, pela Comissão de Estudo de Segurança Física em Instalações de Informática 
e é equivalente à norma internacional ISO/IEC 27002:2005. 
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O Acórdão nº. 1233/2012 do Plenário/TCU estabeleceu parâmetros sobre a “política de segurança da 
informação”, a seguir expostos: 

9.15.12. Estabeleça a obrigatoriedade de que os entes sob sua jurisdição 
implementem os seguintes controles gerais de TI relativos à segurança da 
informação (subitem II.8): 
9.15.12.4. Estabelecimento de política de segurança da informação, à 
semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 5.1 – Política 
de segurança da informação. 
 

O Acórdão nº. 758/2011 – Plenário/TCU também disciplina: 
9.2.6. – Em atenção à Instrução Normativa GSI/PR 1/2008, art. 5º, VII, implante 
Política de Segurança da Informação e Comunicações, com observância das 
práticas da Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR; 
9.4.3. Em atenção à IN GSI/PR 1/2008, art. 5º, VII, atualize a Política de Segurança 
da Informação e Comunicações; 
9.1.1. (...) promova o alinhamento da sua Política de Segurança da Informação e 
Comunicações às diretrizes nacionais, como a Norma Técnica – Gabinete de 
Segurança Institucional – Presidência da República – Norma Complementar 
03/IN01/DSIC/GSIPR, também observando as práticas contidas na Norma Técnica – 
NBR – ISO/IEC 27002, item 5.1 – Política de segurança da informação, de sorte a 
contemplar também itens ainda não normatizados, tais como: diretrizes gerais sobre 
tratamento da informação, penalidades e Equipe de Tratamento e Resposta a 
Incidentes em Redes Computacionais (ETRI), conforme tratado no Achado nº 12 – 
Falhas na Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC), do 
Relatório de Fiscalização. 
 

O objetivo da Política da Segurança da Informação, de acordo com a ISSO/IEC 27.002, é:  
Prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de 
acordo com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações 
relevantes. 
Convém que a direção estabeleça uma política clara, alinhada com os objetivos 
do negócio e demonstre apoio e comprometimento com a segurança da 
informação por meio da publicação e manutenção de uma política de segurança 
da informação para toda a organização.  
 

Na auditoria, constatou-se que o Presidente do Tribunal de Justiça do Acre nomeou um servidor efetivo, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Dados e Segurança, da Diretoria de Tecnologia 
da Informação deste Tribunal. 

O Tribunal de Justiça está em fase de implantação de uma política de segurança da informação, à 
semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 5.1. 

Após a análise da presente questão de auditoria, esta Assessoria de Controle Interno, em consonância 
com informações advindas da própria Diretoria auditada, detectou os seguintes achados: 

 Não existe comitê instituído pelo Tribunal de Justiça para coordenar os 
assuntos de segurança da informação, à semelhança das orientações contidas 
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na NBR ISSO/IEC 27.002, item 6.1.2 (Coordenação da segurança da informação, 
e as boas práticas do Cobit 4.1, item DS 5.1 - Gestão da Segurança de TI); 

 Não foi instituído processo de gestão de riscos de segurança da informação, à 
semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27005; 

 Não existe instituído no Tribunal de Justiça do Acre, processo de elaboração de 
inventário de ativos, à semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 
27.002, item 7.1 nem processo de classificação da informação, à semelhança 
das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 7.2 Decreto n. 4.553/2002, 
art. 6º, § 2º, inciso II, e art. 67. 

5.4.1. Recomendações  

5.4.1.1 Recomenda-se a criação de um comitê para coordenar os assuntos 

de segurança da informação, à semelhança das orientações contidas na NBR 
ISSO/IEC 27.002, item 6.1.2; 

5.4.1.2 Recomenda-se a criação de um processo de gestão de riscos de 
segurança da informação, à semelhança das orientações contidas na NBR 

ISO/IEC 27005; 
5.4.1.3 Recomenda-se a criação de um processo de elaboração de inventário de 
ativos, à semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 7.1; 
5.4.1.4 Recomenda-se a criação de um processo de classificação da informação, 
à semelhança das orientações contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 7.2 Decreto 
n. 4.553/2002, art. 6º, § 2º, inciso II, e art. 67. 

 
5.5. REGULARIDADE X DOAÇÕES DE BENS DE TI FEITAS PELO CNJ 

O intuito do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que anualmente vem fazendo doações de bens de TI 
aos Tribunais, é colaborar para a modernização da área de tecnologia da informação do Poder Judiciário e, com 
isso, possibilitar a melhoria do serviço da Justiça aos cidadãos.  

Consoante o juiz auxiliar da presidência do CNJ, um dos objetivos da política de investimentos na área 
tecnológica do Conselho, é assegurar que todos os tribunais tenham pelo menos um computador por servidor. 
"Uma das nossas prioridades é direcionar equipamentos para a melhoria da infraestrutura de acesso", ressaltou o 
juiz auxiliar. Entre os critérios utilizados para definição da política de recursos tecnológicos está o tempo de 
utilização dos equipamentos atualmente disponibilizados pelos tribunais.  

A Lei Federal nº 8.666/93 assim trata da doação de bens móveis da Administração Pública: 
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"Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e 
obedecerá às seguintes normas: 
 
(... omissis ...) 
 
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada 
esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após 

avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, 
relativamente à escolha de outra forma de alienação." 

 
De acordo com o disposto no site do CNJ, no link “doações”, a política de doação é definida da seguinte 

forma: 
b) A partir da análise das informações prestadas pelos Tribunais no 

Questionário de TIC desenvolvido pelo Comitê Nacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Poder Judiciário e com base nos critérios 
estabelecidos pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do 
CNJ. 
 

De acordo com as informações prestadas pela Diretoria de TI deste Tribunal, segue a relação de 
equipamentos/bens e a quantidade doada pelo CNJ, nos anos de 2010, 2011 e 2012: 

 

               Ano: 2010 

Tipo de 
Equipamento 

Quantida
de 

recebida 
por 

doação 

Quantidade de 
equipamentos que 

ainda está em 
funcionamento 

Quantidade de 
equipamentos 
considerados 
irrecuperáveis 

Quantidade de 
equipamentos 
aguardando 

recuperação/manutenção 

Quantidade de 
equipamentos 
considerados 

ociosos 

Quantidade de 
equipamentos 

não 
localizados 

Acelerador de 
WAN - Master 02 02 00 00 00 00 

Acelerador de 
WAN – Borda 07 07 00 00 00 00 

TV 52’’ 01 01 00 00 00 00 
TERMINAL 
PARA SALA 
DE 
VIDECONFE-
RÊNCIA 

01 01 00 00 00 00 

Computador 
Desktop 188 188 00 00 00 00 

Nobreak 188 50 118 20 00 00 
RACK DELL 01 01 00 00 00 00 
Servidor DELL 
R710 04 04 00 00 00 00 

Scanner 26 26 00 00 00 00 
Subscrição 
RHEL com 
suporte 
Premium 

01 01 00 00 00 00 

Subscrição 
RHEL com 
suporte 
Standard 

01 01 00 00 00 00 
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                Ano: 2011 

Tipo de 
Equipament

o 

Quantidade 
recebida 

por doação 

Quantidade de 
equipamentos 

que ainda está em 
funcionamento 

Quantidade de 
equipamentos 
considerados 
irrecuperáveis 

Quantidade de 
equipamentos 
aguardando 

recuperação/manutenção 

Quantidade de 
equipamentos 
considerados 

ociosos 

Quantidade de 
equipamentos 

não localizados 

Computador 
Desktop 389 389 00 00 00 00 

Nobreak 389 116 250 23 00 00 
Scanner 
Epson 110 110 00 00 00 00 

Solução 
STORAGE 
HITACJI 

01 01 00 00 00 00 

 
               Ano: 2012 

Tipo de 
Equipament

o 

Quantidade 
recebida 

por doação 

Quantidade de 
equipamentos 

que ainda está em 
funcionamento 

Quantidade de 
equipamentos 
considerados 
irrecuperáveis 

Quantidade de 
equipamentos 
aguardando 

recuperação/manutenção 

Quantidade de 
equipamentos 
considerados 

ociosos 

Quantidade de 
equipamentos 

não localizados 

Computador 
Desktop 219 00 00 00 00 00 

Nobreak 219 00 00 00 00 00 
 
Mediante as informações apresentadas pelo setor de almoxarifado e controle de material, os bens 

doados pelo CNJ a esta Corte de Justiça, apresentam-se da seguinte forma: 
 

ANO QUANTIDADE DE BENS DOADOS 
2010 803 

2011 1666 

2012 - 

2013 876 

 
Segundo o chefe do setor de patrimônio e controle de material, no ano de 2012, não houve recebimento 

de doação pelo CNJ. 
O Tribunal de Justiça do Estado do Acre observou todas as formalidades cabíveis para o recebimento 

das doações, no exercício de 2012/2013. 
De acordo com informações provenientes da Diretoria de Finanças – DIFIN, através da Gerência de 

Contabilidade desta Corte de Justiça, todos os bens doados ao Tribunal são registrados contabilmente, após o 
registro no setor de patrimônio e o envio do termo de doação ou nota fiscal correspondente. 

Os bens doados pelo CNJ obedecem às finalidades estipuladas nos termos de doação para o seu uso, 
através de informação das unidades responsáveis pelo seu controle e acompanhamento. 

Cabe ressaltar que através de verificação efetuada, percebe-se que a destinação final dos bens doados 
foi, em sua grande maioria, para o juízo de 1º grau do TJ/AC. 
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Após a análise da presente questão de auditoria, esta Assessoria de Controle Interno, em consonância 
com informações advindas da própria Diretoria auditada, detectou os seguintes achados: 

 No tocante ao controle e localização, verifica-se que o sistema utilizado pelo 
Patrimônio é eficiente, visto que, uma vez inseridas as informações, de forma correta, 
o mesmo possibilita a confecção de relatórios precisos; porém há divergência de 
dados dos bens doados, entre as informações constates no sistema utilizado 
pelo Patrimônio e o averiguado, in loco, por amostragem; 

 Verifica-se divergência entre as informações prestadas pela DITEC e Setor de 
Patrimônio, quanto à quantidade de bens de TI doados pelo CNJ; 

 Constatou-se, ainda, que quando ocorre uma mudança de chefia, nos diversos 
setores do Tribunal, não há uma conferência dos bens que permanecem no 
local, para o novo líder, de maneira que, neste interstício de tempo, muitos bens 
são trocados de lugar, acompanhando os seus ex-ocupantes, sem ser 
comunicado ao setor de patrimônio, causando, assim, uma deficiência na 
localização desses bens. 

5.5.1.  Recomendação 

5.5.1.1 Recomenda-se ao setor responsável que proceda a um 
levantamento patrimonial dos bens de informática, doados pelo CNJ, a 
fim de se constatar as possíveis divergências de localização entre o 
registrado no sistema e o efetivamente encontrado, efetuando as devidas 
correções. 
5.5.1.2 Recomenda-se à abertura de processo administrativo para apurar 
quem deu causa à destinação diversa dos bens doados, diferentemente 
das informações/localizações expressas no sistema ERP utilizado pelo 
setor de patrimônio, baseado no art. 194 da LC 39/94 (Estatuto dos 
servidores Civis do Estado do Acre); 
5.5.1.3 Recomenda-se aos setores envolvidos que procedam a 
interligação correta dos dados, de maneira que haja uma precisa e exata 
correspondência das quantidades e localização dos bens doados; 
5.5.1.4 Recomenda-se à elaboração de placas de identificação 
diferenciadas para os bens doados, de forma a facilitar a sua 
identificação, distinguindo-os dos demais bens do Tribunal; 
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5.5.1.5 Recomenda-se à elaboração de normativo que regule a gestão e 
controle dos bens permanentes do patrimônio do Poder Judiciário, bem 
como sobre os procedimentos de transferência de bens do 
setor/gerência/diretoria, nos momentos em que ocorrer a transmissão de 
cargos. 
 

5.6. CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE SOLUÇÕES DE TIC 
A IN nº. 04/2010 da SLTI/MP dispõe sobre as contratações de soluções de TI, no Poder Executivo 

Federal, sendo utilizada como “Boas Práticas” na Administração Pública: 
Art. 1º - As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos 
e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática - SISP serão disciplinadas por esta Instrução 
Normativa. 
 

O art. 8º do mencionado normativo trata das fases inerentes à contratação: 
Art. 8º - As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação deverão 
seguir três fases: 
 
I - Planejamento da Contratação; 
II - Seleção do Fornecedor; e 
III - Gerenciamento do Contrato. 
 

O planejamento das contratações de soluções de TI em geral, bem como o planejamento de 
contratações de serviços de TI, sempre se fará necessário em qualquer instituição pública, pois é dessa ação que 
se delimitam os caminhos a serem seguidos pela Administração e seus agentes, quando da contratação de 
empresas que ofereçam uma melhor solução para gestão de TI.  

O planejamento adequado das contratações cria condições para que os órgãos executem esses dois 
processos de trabalho (contratações de soluções de TI em geral e contratações de serviços de TI), com maior 
probabilidade de êxito e de forma mais segura. 

Extrai-se do Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação do TCU: 
(...) Faz-se pertinente a apresentação de um conjunto de boas práticas em 
contratação de soluções de TI, para que os respectivos recursos sejam mais 
bem aproveitados, levando em conta aspectos importantes, como agregação de 
valor e gestão de riscos, bem como atendam às disposições legais e aos 
princípios básicos da Administração Pública, como isonomia, economicidade, 
eficiência, publicidade e legalidade. 
 

O planejamento adequado é crítico para o sucesso do processo de contratação e para a gestão do 
contrato decorrente. O art. 4º da IN nº. 04/2010 da SLTI/MP trata do tema: 
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Art. 4º - As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser 
precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao 
planejamento estratégico do órgão ou entidade. 
 

A IN nº. 04/2010/SLTI, em seu art. 2º, IX, define solução de Tecnologia da Informação como o 
“conjunto de bens e serviços de Tecnologia da Informação e automação que se integram para o alcance 
dos resultados pretendidos com a contratação”. 

Ainda consoante este referido manual “contratações de soluções de TI devem ser objeto de 
supervisão por parte de estruturas de governança de TI, em especial com relação aos projetos de TI de 
maior importância ou materialidade”.  

A cerca da licitação para contratação de serviços de informática na área de soluções de TI, segue o 
Acórdão TCU 786/2006 do TCU/Plenário: 

MONITORAMENTO. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E 
ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS 
DETERMINAÇÕES PROFERIDAS. NOVAS FALHAS. NOVO MODELO DE 
LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 
DETERMINAÇÕES. 1 - Considera-se que as determinações proferidas no Acórdão 
667/2005 - Plenário foram parcialmente cumpridas pela unidade jurisdicionada quando 
do lançamento de edital de licitação para contratação de serviços de informática nas 
áreas de desenvolvimento de sistemas e acompanhamento de projetos. 2 - Diante da 
natureza das falhas encontradas no novo edital de licitação, entende-se ser suficiente 
expedir determinações corretivas e dar prosseguimento ao monitoramento. 3 - As 
conclusões obtidas nos trabalhos de monitoramento permitem traçar as linhas gerais 
de um novo modelo de licitação e contratação de serviços de informática. 
 

Após a análise da presente questão de auditoria, esta Assessoria de Controle Interno, em consonância 
com informações advindas da própria Diretoria auditada, detectou os seguintes achados: 

 Consoante informações da Gerência de Contratação – GECON, deste Tribunal, 
não existe processo para contratação e gestão de soluções de TIC; 

 O modelo adotado não segue os moldes da IN – SLTI/MP 4/2010, nem mesmo 
alternativamente. 

5.6.1 Recomendações 

5.6.1.1 Recomenda-se ao setor responsável, verificar a necessidade de se 
iniciar um processo licitatório para a contratação e gestão de soluções de 
TIC; 
5.6.1.2 Recomenda-se ao setor responsável que siga as boas práticas da 
IN nº. 04/2010 da SLTI/MP, no tocante às contratações de Soluções de 

Tecnologia da Informação, ainda que, alternativamente. 
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7. CONCLUSÃO 

  

Tendo sido abordados os tópicos necessários à realização da Auditoria Conjunta efetuada entre o 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJ/AC, na área de Gestão da 
Tecnologia da Informação, tudo em conformidade com o disposto no Plano Anual de Auditoria e, sendo aplicada à 
legislação pertinente, submete-se o presente relatório à Presidência, para que através do conhecimento por parte 
desta, das divergências consideradas relevantes pela Assessoria de Controle Interno - ASCOI, utilizando-se, 
fundamentalmente, das recomendações efetuadas no corpo deste Relatório Técnico, sejam tomadas as 
providências cabíveis. 

Posteriormente, as medidas tomadas venham a ser comunicadas à Assessoria de Controle Interno – 
AASCOI, para que possamos efetuar o monitoramento da implementação das mesmas, conforme dispõe a 
Portaria 1.459/2013, de 23 de julho de 2013 e do Manual de Normas e Procedimentos desta Unidade de Controle 
Interno. 

  

Rio Branco – AC, 31 de julho de 2013. 
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