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Prezados leitores! Neste ano de 2020 reforçamos nosso propósito de bem 

cumprir a missão da Auditoria Geral da UFJF, que é o de aumentar e proteger 

o valor organizacional de nossa instituição, fornecendo avaliação, assessoria 

e aconselhamento baseados em riscos. Dentro desse prisma buscamos 

aprimorar nossas ferramentas de trabalho, de maneira a agregar valor à 

gestão. Entendemos ser esse Informativo meio essencial para atingimento 

desse objetivo. Lembramos que conforme definido pelo Tribunal de Contas 

da União-TCU, agregar valor a gestão é: apresentar novos conhecimentos e 

perspectivas, tornar a informação acessível a vários stakeholders (partes 

interessadas) e propor recomendações construtivas e úteis. Podemos verificar 

que esse informativo abrange os três pontos, sendo por isso essencial sua 

leitura, a divulgação junto aos demais colaboradores e sua conseqüente 

aplicação no dia a dia. 

Desejamos uma boa leitura! 

1. Apresentação – O que desejamos? 

Nesta edição 

1 Apresentação – O que 

desejamos? 

2 Jurisprudência do TCU 

3 Tá sabendo? 

4 Até a próxima... 

Vale lembrar! 

- A contratação de 

empresa para auxiliar a 

Administração na 

fiscalização de contratos 

(art. 67 da Lei 8.666/1993) 

não retira desta a 

obrigação do 

acompanhamento, 

porquanto a função do 

terceiro contratado é de 

assistência, não de 

substituição. Acórdão 

875/2020 Plenário 

Informativo da Auditoria 

Geral da UFJF 

MAIO DE 2020  

 

2. Jurisprudências e Normativos 

Nesta seção constam as Jurisprudências do TCU e Normativos mais atuais e 

relevantes, que poderão ser aplicados no âmbito da UFJF, após as avaliações 

pelos gestores quanto à conveniência e oportunidade. 

Trabalho sustentado da Ouvidoria  

ACÓRDÃO Nº 3909/2020 – TCU – 1ª Câmara. 

 

1.9. recomendar (…) que avalie a conveniência e oportunidade de adotar 

providências no sentido de estruturar adequadamente a sua unidade de 

Ouvidoria para o desempenho de suas funções, inclusive alocando outros 

empregados na unidade, possibilitando a segregação de funções (…); 

NÚMERO 4 

Fundações de apoio e atividades que se confundem 
com as de caráter permanente da instituição  

ACÓRDÃO Nº 3218/2020 – TCU – 2ª Câmara. 

 

1.8. Dar ciência (…), com fundamento no art. 7º da Resolução TCU 265/2014, 

de que os projetos (…) destinados a atividades que se confundem com as de 

caráter permanente da instituição (atividades rotineiras de planejamento e 

avaliação institucional), (…), ainda que atendam requisitos de objeto, metas 

e objetivos definidos, prazo limitado e atendimento do máximo de 1/3 de 

participação de funcionários da fundação de apoio, estão em desacordo 

com o art. 4º, § 3º, da Lei 8.958/1994 e com a jurisprudência do TCU, com o 

item 9.2.1 do Acórdão 1.508/2008 – Plenário, Ministro Aroldo Cedraz. 
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ACÓRDÃO Nº 444/2020 – TCU – Plenário. 

9.3. com fundamento no art. 7º da Resolução – TCU 265/2014, dar ciência 

(…) sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas 

medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras 

irregularidades semelhantes: (…) 

9.3.4. Documento de Oficialização da Demanda (DOD), (…), indica a 

solução a ser contratada, ao invés de explicitar a necessidade da área 

requisitante, o que afrontou o disposto no art. 2º, inciso XII, art. 11, incisos I e 

II, da IN – SLTI/MP 4/2014; 

9.3.5 estudos técnicos preliminares da contratação, (…), não contemplam a 

análise de soluções alternativas para buscar garantir que seja contratada a 

solução com melhor custo-benefício para a Administração, o que afrontou 

o disposto no art. 12, inciso I, alínea b, e inciso II, da IN – SLTI/MP 4/201; 

Importância do planejamento da contratação  

ACÓRDÃO Nº 4784/2020 – TCU – 1ª Câmara  

1.9.4. dar ciência (…) sobre as seguintes impropriedades, (…), a fim de que 

sejam adotadas medidas de prevenção a novas ocorrências: 

1.9.4.1. ausência no relatório de gestão da avaliação dos riscos capazes de 

comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos e de instituição de 

controles para mitigação das situações que impactaram negativamente a 

gestão de pessoas, em afronta ao disposto no art. 7º, §1º, da Decisão 

Normativa TCU 161/2017; 

Necessidade da existência de gestão de riscos nas 
instituições 

Vale lembrar! 

- A existência de vínculos 

empregatícios junto a 

entidades do setor 

privado não configura 

impedimento para 

investidura em cargo 

público, nem é hipótese 

de acumulação de 

cargos ou empregos, mas 

demanda assegurar que 

o servidor não exerça 

atividade incompatível 

com seu horário de 

trabalho (art. 117, inciso 

XVIII, da Lei 8.112/1990). 

Acórdão 4269/2020 

Primeira Câmara 

Recursos no pregão eletrônico  

ACÓRDÃO Nº 643/2020 – TCU – Plenário. 

1.7.2. dar ciência (…), com fundamento no art. 7º da Resolução – TCU 

265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, (…), para que sejam 

adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de 

outras semelhantes: 

1.7.2.1. proceder à análise de mérito para rejeitar a intenção de recurso, já 

que, nessa fase, deve ser feito somente o juízo de admissibilidade das 

intenções de recurso avaliando a presença dos pressupostos recursais 

(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), em 

afronta ao art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/2002; art. 26, caput, do Decreto 

5.450/2005; e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 602/2018-

TCU-Plenário e 1.020/2015-TCU Plenário, ambos da relatoria do Ministro Vital 

do Rêgo; Acórdão 5.847/2018-TCU-1ª Câmara, da relatoria do Ministro 

Walton Alencar; 

1.7.2.2. ausência de apreciação do recurso hierárquico apresentado (…) 

contra a decisão do pregoeiro que rejeitou a sua intenção de recurso, em 

desrespeito ao artigo 8º, inciso IV, do Decreto 5.450/2005; 
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Plano de auditoria baseado em metodologia de 

avaliação de risco 

ACÓRDÃO Nº 4784/2020 – TCU – 1ª Câmara. 

1.9.4. dar ciência (…) sobre as seguintes impropriedades, (…), a fim de que 

sejam adotadas medidas de prevenção a novas ocorrências: (…) 

1.9.4.4. ausência de formalização de uma política orientada à atuação da 

Auditoria Interna (…) estabelecendo a missão da unidade, as 

responsabilidades e direitos do auditor-chefe, o desenvolvimento de 

competências para os auditores internos, bem como a elaboração do plano 

de auditoria baseado em metodologia de avaliação de risco como critério 

de priorização das atividades de auditoria; 

ACÓRDÃO Nº 798/2020 – TCU – Plenário. 

1.6.1. recomendar (…) que avalie a conveniência e oportunidade de: 

1.6.1.1. em edições futuras de sua avaliação de transparência (…) inclua em 

suas normas a avaliação automática de acessibilidade de sítios, a exemplo 

do Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios como critério da 

avaliação de conformidade das condições de acessibilidade, (…) em 

atendimento à Lei 10.098/2000, art. 17 e à Lei 13.146/2015, art. 3º, I e V, e art. 

63, caput e § 1º; 1.6.1.2. em edições futuras de sua avaliação de 

transparência (…), atente para: 

1.6.1.2.1. verificar nos diversos conjuntos de dados publicados no sítio da 

organização se há observância de publicação em formato aberto e não 

proprietário e da possibilidade de acesso automatizado, não aceitando 

como cumprimento total apenas o link enviado como evidência pelo 

avaliado; 1.6.1.2.2. verificar se há publicação de informações pormenorizadas 

de receitas e despesas, em atendimento à Lei Complementar 101/200, art. 48, 

§1º, II, ou se há remissão (atalho) para publicações externas (…); 1.6.1.2.3. 

verificar se há atendimento dos requisitos do art. 7º, §2º, da Lei 13.460/2017, 

ao avaliar a publicação da “carta de serviços ao usuário”; 1.6.1.2.4. verificar o 

cumprimento das exigências da Resolução – CNJ 76/2009 (estatísticas do 

Poder Judiciário); 

1.6.2. recomendar (…) que avalie a conveniência e oportunidade de: (…) 

1.6.2.2. aperfeiçoar a avaliação de transparência realizada com a inclusão 

de questionamentos específicos aos exigidos no Manual do Portal da 

Transparência (…) sobre os seguintes critérios e boas práticas em 

consonância com o art. 3º, I-III, combinado com art. 6º, I, combinado com art. 

7º, II e VI, combinado com art. 8º, caput e § 1º, III-IV e § 2º da Lei 12.527/2011: 

1.6.2.2.1. publicação do inteiro teor de editais de licitações e seus anexos; 

1.6.2.2.2. publicação do inteiro teor de contratos administrativos, aditivos e 

seus anexos; 1.6.2.2.3. identificação da ata de registro de preços originária, se 

for o caso (para adesões ou atas próprias); 1.6.2.2.4. divulgação das 

empresas que tenham sido declaradas suspensas ou impedidas de contratar 

com a Administração Pública; 1.6.2.2.5. publicação de dados de viagens 

internacionais (diárias e passagens); 1.6.2.2.6. publicação da íntegra dos 

editais de concursos e seleções públicas; 1.6.2.2.7. publicação da “carta de 

serviços ao usuário”, para atendimento do art. 7º, § 2º e § 3º da Lei 

13.460/2017 c/c art. 11, caput e § 2º e § 3º do Decreto 9.094/2017; 1.6.2.2.8. 

divulgação de pesquisas de satisfação aplicadas com os usuários dos 

serviços, para atendimento do art. 23, §§ 1º e 2º da Lei 13.460/2017 c/c art. 20, 

caput e §§ 1º e 2º do Decreto 9.094/2017. 

Transparência ativa e atendimento aos normativos 
sobre o assunto 

Vale lembrar! 

- A delegação de 

competência não implica 

delegação de 

responsabilidade, 

competindo ao 

delegante a fiscalização 

dos atos de seus 

subordinados, 

especialmente em 

situações nas quais, pela 

importância do objeto e 

pela materialidade dos 

recursos envolvidos, a 

necessidade de 

supervisão não pode ser 

subestimada. Acórdão 

3579/2020 Segunda 

Câmara 
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ACÓRDÃO Nº 732/2020 – TCU – Plenário. 

 

9.1.8. apresente ao Tribunal as devidas justificativas para a aceitação do 

risco de prescrição dos processos administrativos (…) ou, alternativamente, 

elabore e encaminhe a este Tribunal plano de trabalho com vistas a evitar 

a prescrição dos processos administrativos (…), no qual estejam 

contemplados, dentre outros: ações/modificações que serão realizadas 

para saneamento do risco de prescrição; prazo para implementação das 

ações; responsáveis pela implementação; e efeitos esperados com a 

implementação; 

Importância do planejamento dos trabalhos baseado 
nos riscos da atividade 

3. Tá sabendo? 

- Que a Instrução Normativa Nº 19, de 12 de março de 2020 estabelece 

orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

- Que a Instrução Normativa Nº 28, de 25 de março de 2020 estabelece 

orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal - SIPEC, quanto à autorização para o serviço 

extraordinário, à concessão do auxílio-transporte, do adicional noturno e 

dos adicionais ocupacionais aos servidores e empregados públicos que 

executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas 

atividades presenciais, nos termos da Instrução Normativa nº 19, de 12 de 

março de 2020, e dá outras providências. 

- Que a Instrução Normativa SGP/ME Nº 35, de 29 de abril de 2020 altera a 

Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, quanto às medidas de 

proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) e altera a 

Instrução Normativa nº 28, de 25 de março de 2020, quanto à autorização 

para o serviço extraordinário, à concessão do auxílio-transporte, do 

adicional noturno e dos adicionais ocupacionais, que estabelecem 

orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal – SIPEC. 

- Que a Portaria MDR Nº 1.096, de 15 de abril de 2020 estabelece 

procedimentos para a elaboração de atos normativos e administrativos e 

para o tratamento de demandas oriundas de órgãos de controle, órgãos 

de defesa do Estado, órgãos do Poder Judiciário e órgãos essenciais à 

função jurisdicional do Estado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 

Regional. 

- Que o Decreto Nº 10.314, de 6 de abril de 2020 altera o Decreto nº 9.764, 

de 11 de abril de 2019, que dispõe sobre o recebimento de doações de 

bens móveis e de serviços, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Fontes utilizadas neste 

informativo: 

https://pesquisa.apps.tcu.

gov.br/#/pesquisa/acorda

o-completo 

https://portal.tcu.gov.br/ju

risprudencia/boletins-e-

informativos/ 

http://portal.imprensanaci

onal.gov.br/web/guest/ini

cio 

http://ementario.info/ 

4. Até a próxima... 

Nossos informativos estarão disponíveis em nossa página na internet: 

http://www.ufjf.br/auditoriageral/.  Sugestões poderão ser enviadas pelo e-

mail: auditoriageral@ufjf.edu.br. Até breve! 


