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EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Reunião Ordinária do Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-Jud

 
O Presidente do Comitê de Governança e Coordenação do Sistema de

Auditoria Interna do Poder Judiciário - SIAUD-Jud, instituído pela Resolução CNJ n.
308, de 11 de março de 2020, e regulamentado pelo seu Regimento Interno,
aprovado em 26 de novembro de 2020, torna pública a presente convocação para
realização da 1º Reunião Ordinária de 2022.

 
I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
A Resolução CNJ n. 308/2020, em seu art. 15, instituiu o Comitê de

Governança e Coordenação do SIAUD-Jud, com o objetivo de uniformizar
procedimentos e entendimentos relacionados à auditoria interna.

O Comitê é composto por 18 membros, sendo o dirigente da unidade
de auditoria interna do CNJ o seu presidente, atualmente ocupado pelo Dr. Osair
Victor de Oliveira Junior.

Conforme o art. 18 da mencionada Resolução, o Comitê deve se reunir
ordinariamente a cada quatro meses, preferencialmente, por videoconferência.

A última reunião ordinária do Comitê ocorreu dia 30 de novembro de
2020 e está disponibilizada no seguinte endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/watch?v=ND5RzleuDsk.

Mais informações sobre o Comitê estão disponíveis no endereço
eletrônico: https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/auditoria/sistema-de-auditoria-interna-
do-poder-judiciario-siaud-jud/.

 
1. DO OBJETO
A reunião ordinária tem por objetivo tratar de assuntos técnicos

decorrentes das atividades de auditoria interna dentro do Poder Judiciário.
Nos termos do §1º do art. 6º do Regimento Interno do Comitê de

Governança e Coordenação do SIAUD-Jud, os membros poderão enviar, até 3 de
março de 2022, propostas de assuntos para compor a pauta.

A pauta dos assuntos a serem abordados será divulgada em 10 de
março de 2022.

 
2. DA REALIZAÇÃO
A reunião ordinária será realizada no dia 29 de março de 2022 , às

https://www.youtube.com/watch?v=ND5RzleuDsk
https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/auditoria/sistema-de-auditoria-interna-do-poder-judiciario-siaud-jud/


14h, por meio de plataforma virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube.
O acesso à plataforma será fraqueado apenas aos membros do

Comitê. Os demais interessados deverão acompanhar a reunião por meio do canal
do CNJ no YouTube.

 
 

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Auditoria do Conselho Nacional de Justiça
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