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Ata N. 1336655

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de
Governança e Coordenação do Sistema de Auditoria

Interna do Poder Judiciário - SIAUD-Jud
1. Identificação da reunião

Data da reunião  
Horário

 
Local

Coordenador da
reunião

3/5/2022 Início: 14:05 Término: 14:27 Virtual.
CiscoWebex

Felipe Resende
Sabino

(Assessor-chefe
de gabinete da
Secretaria de

Auditoria do CNJ)
       

2. Informes gerais

O assessor-chefe da Secretaria de Auditoria do CNJ, Felipe Resende Sabino, conduziu a
reunião.
 

3. Apreciação dos itens pautados

Em seguida, deu-se início às tratativas dos itens da pauta, nos termos a seguir:
Tópico Descrição Resumida
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Relator: PRESIDENTE
Assunto: Aprovação do Manual de Auditoria
Felipe iniciou esse tópico informando que, após análise das sugestões
encaminhadas, o Grupo de Trabalho redigiu nova minuta do Manual de
Auditoria, que foi encaminhada aos membros.
Diocésio, servidor da unidade de auditoria do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), esclareceu que a minuta foi alterada, em razão de
sugestões de membros, principalmente, Conselho da Justiça Federal e
Conselho Superior da Justiça de Trabalho.
Felipe informou que o Programa de Qualidade foi retirado do texto
original da minuta. Sugeriu a criação de grupo de trabalho para tratar
sobre o Programa de Qualidade. Felipe questionou se existiria, neste
momento, alguém que pudesse iniciar os trabalhos do grupo de
trabalho. Em razão do término iminente da atual composição do Siaud-
Jud, sugeriu que fosse dada preferência a membros não eleitos
(membros natos).
Diocésio destacou a importância da criação do referido GT e ressaltou a
importância da presença de membros do Conselho da Justiça Federal
(CJF) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) no grupo.
Ivo Mutzemberg, representante do STJ, confirmou a presença no grupo
de trabalho, assim como o fizeram os representantes do CJF, do CSJT e
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).
Marília André da Silva Meneses Graça, representante do TRF1, pontuou
que o mandato de seu tribunal terminará em julho de 2022 e que o
próximo tribunal regional a ser representante no Siaud-Jud será
provavelmente o TRF4. Informou que ambos trabalham juntos no
Comitê Técnico de Auditoria Interna da Justiça Federal . Por essa razão,
afirmou que toda a justiça federal trabalhará junta.
Felipe sugeriu que o grupo seja inicialmente formado por representantes
do STJ e do CSJT e, futuramente, quando houver a formação da nova
composição do Siaud-Jud, seja realizada a revisão da composição do
grupo. Dessa forma, na próxima reunião ordinária poderia ser debatida a
complementação do restante o grupo.
Todos os membros presentes foram de acordo com a criação do GT,
composto, neste momento, por representantes do STJ, CJF, CSJT e TST, a
ser complementado na ocorrência da primeira reunião ordinária do
comitê.
 
Sugestão de encaminhamento: “Aprovar a minuta e enviá-la à Comissão
Permanente de Auditoria”.
Votação: O Comitê, por unanimidade, decidiu aprovar a minuta de
Manual de Auditoria e encaminhá-la à Comissão Permanente de
Auditoria.

 

Tópico Descrição Resumida
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Relator: PRESIDENTE
Assunto: Formação de grupo de trabalho para organização do Fórum
Permanente destinado a debater temas práticos e teóricos voltado à
área de auditoria, edição 2022.
 
Para a organização do Fórum, Felipe relembrou a relevância da
participação de membros que não terão o mandato finalizado em breve,
e, futuramente, o GT seria complementado com o restante dos
membros.
Explicou brevemente sobre a importância da organização do Fórum e
sua finalidade, bem como sobre a deliberação dos temas a serem
abordados no evento e a escolha dos palestrantes. E, após, a remessa
do projeto à Comissão permanente de Auditoria (CPA).
Questionou quem gostaria de participar do grupo de trabalho. Se
prontificaram: Érica, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marcus
Alcântara, do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), Ivo,
do STJ, e Paulo Vitório, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
(TJAL).
Por fim, Felipe solicitou que, após o término dos mandatos no Siaud-Jud,
aqueles que se candidataram para a formação do GT solicitassem ao
sucessor a continuidade da representação no grupo, o que foi acordado
por todos.
 
Votação: O Comitê, por unanimidade, decidiu formar grupo de trabalho
para organização do Fórum Permanente destinado a debater temas
práticos e teóricos voltados à área de auditoria, edição 2022, com a
seguinte composição: TST, STJ, TRT20 e TJAL. Declarou formado o grupo.

 

 
Antes de finalizar a reunião, Felipe solicitou aos presentes que enviassem candidaturas
para o e-mail do Siaud-Jud, e relembrou que a eleição ocorrerá na próxima reunião
ordinária, que será a última da atual composição.
 

1. Participantes

Participaram da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê do SIAUD-Jud os seguintes membros:
 

NOME
 

ÓRGÃO
 

MEMBRO TITULAR

Felipe Resende Sabino CNJ Não
Ivo Mutzemberg STJ Sim
Érica Scozziero TSE Não

Eva Maria Ferreira Barros CJF Sim
Rubens Luíz Murga Silva TST Sim
Rilson Ramos de Lima CSJT Sim

Rogers Gonçalves Velloso de Assis STM Sim
Marília André da Silva Meneses Graça TRF1 Sim

Antônio Cláudio dos Santos Rosa TRT MG Sim
Marcus Vinícius Reis de Alcântara TRT 20 Sim

Miguel Chicre Bitar de Moraes TRE PA Sim
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Frederyk Chopin Arantes TRE SP Sim
Sidney Brito da Silva TJPB Sim

Paulo Vitório Cavalcante Filho TJAL Não
Tiago Silva Guimarães TJPA Sim
Simone Borges da Silva TJMT Sim

Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib TJMG Sim
Maurício Cardoso Segundo TJPR Sim

 
 

 
Osair Victor de Oliveira Junior

Secretário de Auditoria do Conselho Nacional de Justiça

 

 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR,
SECRETÁRIO DE AUDITORIA - SECRETARIA DE AUDITORIA, em 13/06/2022,
às 15:47, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do CNJ informando o
código verificador 1336655 e o código CRC DEFA7EA4.
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