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RESUMO
A presente pesquisa parte do pressuposto de que as práticas recomendadas pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), com base em mecanismos de liderança,
estratégia e controle, podem ser aplicadas em um contexto de um Tribunal
Regional do Trabalho. A pesquisa justifica-se por explorar um tema em franco
desenvolvimento na administração pública brasileira, que precisa enfrentar a
fragilidade existente na definição de diretrizes e atingimento de resultados,
principalmente em um cenário de limitação de recursos por parte das instituições
públicas, muitas vezes motivada pela inexistência de sistemas de governança,
gestão de riscos e de controles internos formalmente instituídos. Nesse contexto,
por meio da aplicação de questionários quantitativos e entrevistas qualitativas,
tem-se por objetivo avaliar e comparar as práticas de gestão e de governança
adotadas em relação às práticas recomendadas pelo TCU por um Tribunal
Regional do Trabalho, a partir da identificação e análise da percepção de
servidores e magistrados, dos comparativos das informações constantes dos
Relatórios de Gestão e do Relatório do Levantamento de Governança, bem como
propor, a partir das análises elaboradas sobre o caso estudado, a implantação de
procedimentos que contribuam com a melhoria da governança e da gestão da
instituição estudada. Por meio deste estudo, foi constatada uma série de
limitações que ainda dificultam a disseminação das boas práticas de governança
nas instituições públicas, especialmente vinculadas ao Poder Judiciário, as quais
exigem um enfrentamento proativo, e, ao mesmo tempo, servir de base para
estudos e pesquisas futuras direcionadas ao conhecimento pormenorizado da
cultura organizacional existente em tribunais onde a convivência de categorias,
embora nitidamente distintas de agentes públicos, magistrados e servidores, deve
ocorrer de forma inovadora e harmônica, com suporte no modelo de governança
mínimo inicialmente proposto, a fim de minimizar os impactos causados pelo risco
de descontinuidade na definição de diretrizes e execução da estratégia pela
constante alternância de mandatos. Dessa forma, é possível concluir que a
implantação e manutenção do processo de governança, impulsionando o
desenvolvimento pessoal e organizacional dos líderes e gestores, e pela aferição
contínua em relação ao atingimento dos resultados, resultam em melhoria
contínua, e na garantia do aperfeiçoamento constante na prestação de melhores
serviços em benefício da sociedade e dos cidadãos.
Palavras-chave: Governança Pública. Liderança. Estratégia. Controle. Modelo de
Governança Mínimo. Justiça do Trabalho.

ABSTRACT
The present research assumes that the recommended practices by the Tribunal de
Contas da União (TCU) based on leadership, strategy and control mechanisms,
can be applied in the context of a Regional Labor Court. The research is justified
by exploring a theme in rapidly development in the Brazilian public administration
that must face the existing weakness on the guidelines definition and results
achievement, mainly in a scenario of resources limitation by public institutions,
often motivated by the lack of governance systems, risk management and internal
controls formally established. In this context, by the application of quantitative
questionnaires and qualitative interviews, one has to evaluate and compare the
management and governance practices with respect to practices recommended by
the Tribunal de Contas da União (TCU), it is assessed the identification and
analysis the perception of public servants and magistrates, concerning the
governance maturity of the institution to which they are linked, and perform
comparatives of reports and surveys. It was observed a series of limitations that
still hinder the implementation of good practices of governance in the public
institutions, especially related to the Judiciary. It can, however, recommend a major
confrontation and provide a basis for studies and future researches directed to a
more detailed knowledge of an organizational culture existing in courts, in the face
of a specificity and need of coexistence between two distinct categories of public
agents, magistrates and employees, that need to act jointly and preferably in an
innovative way, supported by the minimum governance model initially proposed, in
order to minimize the eventual impact caused on the continuity of guidelines and
strategic performance by the constant switching of mandates. There is the
conviction that the implementation and maintenance of the governance process
result in a continuous improvement in favor of the society and citizens, that can not
only get benefit from better services, as indirectly control the efficiency and proper
use of the public resources used in the maintenance and in the functioning of each
institution.
Keywords: Public Governance.
Governance Model. Labor Justice.
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1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa aborda, sob o ponto de vista dos colaboradores, a aplicação
das práticas de governança ao contexto de um Tribunal Regional do Trabalho, não
só como boas referências a serem seguidas, mas principalmente porque são
referendadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Considerando a percepção dos colaboradores, servidores e magistrados,
complementada pela análise e comparação das práticas observadas, propõe-se a
implantação de procedimentos que contribuam com a evolução da maturidade em
governança da instituição estudada.
O tema proposto está inserido em áreas do conhecimento relacionadas com a
Administração, especificamente vinculadas à governança pública, à governança da
sustentabilidade e à prestação de contas. O tema também se apresenta como
relevante e pertinente de ser replicado para demais instituições similares, em virtude
de que as práticas recomendadas como referência resultam dos levantamentos que
têm sido constantemente realizados pelo TCU, em diversas instituições públicas, o
que amplia a experiência e competência no exercício das atribuições constitucionais
e legais pelo TCU, sempre na primazia e na busca do aperfeiçoamento da gestão
pública.
Será possível, ainda, com a reflexão sobre os temas propostos, compreender
a vinculação das práticas de governança com a melhoria dos processos de trabalho
e o atingimento de maior nível de eficiência nas práticas e rotinas diárias dos órgãos
da administração pública, percepção que é potencializada em momentos de severo
contingenciamento orçamentário como o atual com o qual tem se deparado a
administração pública brasileira, notadamente os órgãos vinculados ao ramo da
Justiça do Trabalho, quando se evidencia mais fortemente a necessidade de
enfrentamento do desafio sempre atual e emergente de racionalização dos gastos
públicos.
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O TCU, dentro do seu papel de orientação proativa e pedagógica, editou em
2014 o Referencial Básico de Governança para os órgãos e entidades da
administração pública, concebido em um contexto de parceria e alinhamento
decorrente de estudo internacional sob a liderança da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e resultante de levantamentos,
estudos e pesquisas efetuados mais fortemente desde 2010 pelo TCU.
O conteúdo do Referencial é formado por um repertório de boas práticas de
governança pública que, se bem observadas, podem incrementar o desempenho de
órgãos e entidades públicas. Essas práticas estão explicitadas, sob o viés dos
mecanismos propostos de Liderança, Estratégia e Controle, cujos componentes
podem ser visualizados na Figura 1 abaixo:
Figura 1 – Componentes dos mecanismos de governança

Fonte: Brasil. TCU (2014d).
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Dentro desse contexto, portanto, considera-se que a implantação dos
mecanismos e práticas de governança recomendadas pelo TCU são medidas
inadiáveis e que permitem aos responsáveis pelos órgãos da administração pública
estabelecer padrões de comportamento e atitudes, preservar o balanceamento de
poder e a segregação de funções, bem como prestar contas sobre o uso adequado
dos recursos.
1.1

JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA
Como primeira justificativa teórica para o presente estudo, tem-se a escassez

de estudos relacionados com a aplicação dos mecanismos e das práticas de
governança recomendadas pelo TCU aos órgãos do Poder Judiciário, sendo que as
conclusões e resultados que venham a ser alcançados poderão contribuir com a
continuidade de reflexão e discussão acerca de tema tão relevante relacionadas
com a prestação jurisdicional em benefício da sociedade.
Ao mesmo tempo, a realização de estudos mais aprofundados permite a
aproximação dos órgãos e entidades da administração pública e do meio acadêmico,
como já é tendência no setor corporativo privado, e tem se evidenciado cada vez
mais a necessidade no setor público, principalmente em temas como o que ora se
propõe vinculado intimamente com o princípio constitucional de eficiência que deve
ser observado pela administração pública.
Nessa linha, inclusive, enfatiza-se que o propósito do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), de ser referência em governança corporativa,
contribuir com o desempenho sustentável das organizações e influenciar a
sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade, também
está direcionado ao aprofundamento do conhecimento sobre as práticas de
governança no setor público, conforme consta nos seus objetivos estratégicos desde
2015, sob a perspectiva de seus processos internos (IBGC, 2015b, p. 20).
Assim, um ponto importante que justifica esta pesquisa é a exploração do
tema governança pública, relacionada com a abordagem e a proposta dos já citados
mecanismos propostos pelo TCU (Liderança, Estratégia e Controle), os quais, ainda
que descritos em categorias separadas para fins didáticos e para dar maior clareza

19
na definição de papéis e responsabilidades, são interdependentes e de
responsabilidade da alta administração.
O exercício efetivo dessa responsabilidade dá-se pelo tom que o dirigente
máximo imprime à organização e fomenta, pelo seu exemplo, a mudança de cultura
e o comprometimento por parte de todos os colaboradores e demais interessados.
Essa foi a principal razão pela qual se adotou como linha mestra para esta
pesquisa o Referencial Básico de Governança do TCU, o qual pode ser um
adequado e importante referencial para reflexão e avaliação sobre as práticas de um
Tribunal Regional do Trabalho, na sua condição de órgão da administração pública
direta.
Ademais, entende-se que o desafio de estruturar e ampliar a maturidade da
sua governança institucional deve ocorrer de maneira contínua, principalmente em
tempos de contingenciamento orçamentário, quando se torna mais evidenciada a
necessidade de adoção de mecanismos que permitam “fazer mais com menos”,
como impõe o princípio constitucional da eficiência.
É importante ressaltar, ainda, que a questão orçamentária a ser enfrentada
em cada instituição é suscetível a sofrer impactos decorrentes da fragilidade de
governança existente no processo de proposição e aprovação do orçamento, por
parte do Poder Legislativo, pois, independentemente do que cada instituição pública
planeja e insere nas propostas orçamentárias prévias, seja idealmente vinculado ou
não com a estratégia, isso não garante que ela terá disponibilizado os recursos
correspondentes ao que havia previsto.
Esse contexto, portanto, justifica e demonstra que deve ser impositiva a busca
pela melhora da governança, sempre no sentido de uma administração mais
profissional, dotada de pluralidade, colegiados, políticas e diretrizes definidas
previamente a fim de minimizar cada vez mais o risco de o sucessor agir de forma
diferente ou em sentido contrário ao antecessor ou, pior, atuando com certa
aleatoriedade.
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Mesmo quando existam indicadores definidos e metas objetivas a serem
alcançadas, mas desacompanhados de monitoramento e avaliação constantes da
gestão por parte das estruturas de governança, isso pode dar azo justamente à
aleatoriedade na atuação.
Ou seja, existem e são realizadas ações, são conhecidos resultados, mas
eles podem possuir a conotação de aleatoriedade, acontecendo ou sendo
percebidos ao acaso, pois, sem a geração de séries históricas capazes de permitir o
controle efetivo das ações, não se consegue implantar mudanças de estratégias
eventualmente necessárias, uma vez que não é possível cuidar do que não se
conhece.
Outro risco muito comum com que se deparam os colaboradores de uma
instituição pode ser representado pela sensação de que o setor ou unidade de
trabalho é demandado continuamente com questões que parecem repetitivas e que
requerem reanálises que perpassam diferentes setores e, ainda, com o risco
adicional de que possam ser tomadas decisões contraditórias dependendo do
público-alvo envolvido com o assunto ou tema que se discute.
Segundo preceituam os principais modelos de referência para governança,
gestão de riscos e controles internos, entre os quais se destaca o COSO (2013),
esses são pequenos exemplos que reforçam a necessidade de que sejam traçadas
políticas e diretrizes claras e precisas, acompanhadas de modelos de referências de
boas práticas, as quais orientarão o fluxo adequado permeando processos de
trabalho específicos e que garantirão informações de qualidade como subsídios à
tomada de decisão. Todo esse fluxo é constantemente avaliado, direcionado e
monitorado por instâncias de supervisão, preferencialmente colegiadas e prestando
contas às diversas partes envolvidas.
Isso tudo é o papel primordial e vital destinado às instâncias de governança,
que, por meio da definição de papéis e responsabilidades, visam aperfeiçoar a
instituição, assegurando garantia razoável de que haverá uso adequado e eficiente
dos recursos dela, sejam materiais ou humanos, para o alcance dos objetivos
propostos.

21
O TCU, em seu Referencial, enfatiza a importância sobre como, por quem e o
porquê das decisões que foram tomadas e, principalmente, se os resultados
esperados foram alcançados. Cabe reiterar que a governança, segundo o mesmo
Referencial, tem a primordial função de avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão (BRASIL. TCU, 2014d, p. 36).
Justifica-se, também, a escolha do presente tema de pesquisa pela reflexão e
debate proativo acerca dos referenciais existentes e das novas ou diferentes ações
e práticas, pois isso propicia que cada órgão ou entidade da administração pública
possa evoluir no estágio de maturidade da governança institucional, permitindo que
defina seus objetivos, que avalie seus riscos, que estabeleça seus controles e que
monitore os resultados alcançados.
Faz-se necessário, portanto, que todos os órgãos públicos conheçam, de
forma efetiva e atualizada, a sua atuação e o seu desempenho e, com o
monitoramento contínuo, que possam aperfeiçoar sua atuação em prol do
cumprimento da sua missão, a qual, em essência, está dirigida aos anseios e
expectativas dos cidadãos.
Outra justificativa prática está relacionada com a observância dos princípios
da racionalização e da simplificação, mediante o estabelecimento de critérios
objetivos, os quais devem se somar aos esforços que o TCU tem investido no
sentido de contribuir para o aprimoramento da gestão pública, tanto pela natureza
preventiva e pedagógica da sua atuação quanto nas ações fiscalizatórias.
Dessa maneira, por meio da análise da percepção e do posicionamento dos
dirigentes, gestores e colaboradores da instituição estudada a respeito dos aspectos
de governança, sustentabilidade e gestão com relação ao contexto em que atuam,
pretende-se promover a reflexão e incentivar as ações para evoluir, mesmo que de
forma gradativa, mas permanentemente em prol da continuidade e manutenção das
boas práticas de governança.
O tema da presente pesquisa, portanto, é atual, aproveitando-se da
experiência

e

realização

sistemática

de

levantamentos

pelo

TCU,

concomitantemente com a percepção pormenorizada e internalizada ao ambiente da
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instituição estudada, a fim de propor procedimentos que contribuam com a evolução
do estágio de maturidade em governança e que, pelo potencial de replicabilidade
das análises, discussões e reflexões, possa estimular outras instituições similares na
adoção das boas práticas aos seus respectivos contextos.
Esse anseio também encontra eco na sociedade, pois é cada vez mais
presente e disseminada a pressão e o controle social para que a administração seja
capaz de bem desempenhar sua missão, atuar de forma eficiente, eficaz e efetiva e
atingir os resultados que legitimam a sua existência.
Entretanto, para que a aplicação dos mecanismos e das boas práticas de
governança resulte em geração de valor de forma efetiva, entende-se que isso deve
prescindir da formação da consciência e cultura institucional, sob pena, nesse
sentido, de sucumbir ao modus operandi de instituições públicas que se limitam ao
enfrentamento das demandas advindas de grupos específicos e de interesses
corporativos perseguidos e defendidos por iniciativas de pressão dos círculos de
poder e de decisão, conforme a conveniência e a oportunidade do momento.
Tendo em vista que a atuação dos órgãos e entidades da administração
pública deve estar relacionada a processos de trabalho, isso permite a busca do
atingimento de melhores resultados e procedimentos mais eficientes por meio da
inovação na realização deles, encontrando novas formas de proceder e/ou novos e
diferentes pontos de vista para a obtenção de soluções e da atuação objetiva,
metodológica e proficiente.
Assim, com o respaldo na relevância teórica e prática de estudos acadêmicos,
ferramentas e modelos de referência já existentes e que, gradativamente, vêm
sendo compartilhados no âmbito da administração pública, será proposta a
implantação de modelo para atuação contínua dos agentes públicos na busca da
eficácia social e da eficiência administrativa, com a legitimidade da qual devem estar
revestidos.
Espera-se, por fim, que esta pesquisa incentive a realização de estudos
futuros relacionados com a melhoria da qualidade e efetividade dos serviços
prestados pelos órgãos e entidades da administração pública.
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1.2

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
Pretende-se, com o presente esforço de pesquisa, avaliar e comparar as

práticas de gestão e de governança adotadas em relação às práticas recomendadas
pelo TCU por um Tribunal Regional do Trabalho, a partir da percepção dos
colaboradores, bem como da análise sobre os relatórios produzidos.
Assim, como problema de pesquisa, busca-se extrair a percepção dos
colaboradores, comparar a adequação da prestação de contas de um Tribunal
Regional do Trabalho acerca das práticas de governança recomendadas pelo TCU,
bem como propor a implantação de procedimentos que contribuam com a melhoria
da maturidade em governança.
Nessa pesquisa, parte-se da premissa de que as práticas de governança
recomendadas pelo TCU estão inseridas no rol de práticas cuja aplicação adquire
característica cogente, decorrentes do exercício do poder regulador, fiscalizador e,
inclusive, sancionatório, prerrogativas e competências estas conferidas ao TCU pelo
texto constitucional.
A competência do TCU para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e de
julgar as contas dos gestores, administradores e demais responsáveis pelo uso do
dinheiro, dos bens e dos valores públicos decorre dos arts. 71 a 74 da Constituição
Federal Brasileira.
As práticas e referenciais de governança e de gestão recomendadas, portanto,
se bem aplicadas ao contexto de cada instituição, contribuirão para que os órgãos e
entidades públicas evoluam na maturidade em governança e garantam, com
razoável segurança, que a prestação de serviços aos cidadãos possua maior
qualidade e eficiência.
Tem-se, ainda, que o exercício de tais prerrogativas pelo TCU são premissas
que precedem a atuação de quaisquer órgãos e de quaisquer poderes
principalmente no caso de um Tribunal Regional do Trabalho, que, não obstante
atue com a finalidade de prestar a jurisdição, sinalizado pelo processo judicial,
súmulas e orientações jurisprudenciais, também deve atuar com o suporte do
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processo administrativo e, portanto, com as práticas recomendadas, políticas e
diretrizes, todas eventualmente suscetíveis à competência do TCU distribuídas nas
dimensões de fiscalizar e julgar, recomendar, determinar ou mesmo impor sanções,
como mencionado anteriormente.
Mesmo que o presente estudo não tenha por objetivo a pretensão de
comprovar a relação direta entre a adoção de práticas de governança
recomendadas pelo TCU e sua contribuição com a evolução da maturidade e
melhoria na qualidade dos serviços prestados, a pesquisa pode provocar a reflexão
de que tais práticas têm potencial de funcionar como indutoras da melhoria e
aperfeiçoamento da gestão, bem

como

sensibilizar estudos futuros mais

aprofundados.
Também se propõe investigar acerca das providências e medidas adotadas
pela instituição estudada com relação às matérias que já tenham sido objeto de
relatórios individualizados, como resultados de outras pesquisas ou levantamentos
anteriormente realizados pelo TCU.
Tais relatórios devem servir como fator de motivação e de indução para se
implementar as práticas recomendadas, traduzidos pela confirmação real e fática
dos dados, isso tanto com relação à instituição estudada quanto em comparação
com outras boas práticas adotadas por instituições similares.
Ao mesmo tempo, com o enfrentamento do problema de pesquisa, pretendese sensibilizar dirigentes e gestores para que, ao se engajar e se comprometer com
a proposta de procedimentos, possam liderar e propagar uma nova cultura
institucional, tendo como referência importante as práticas de governança
recomendadas pelo TCU.
Tais práticas podem auxiliar no direcionamento conjunto e colaborativo de
todas as ações da instituição para maior maturidade na sua governança, por meio
do estabelecimento de indicadores e de métricas para mensuração dos resultados
correspondentes em proveito da melhor prestação de serviços para a sociedade.
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1.3

OBJETIVOS DA PESQUISA
O objetivo geral para a presente pesquisa consiste em avaliar e comparar as

práticas de gestão e de governança adotadas em relação às práticas recomendadas
pelo TCU por um Tribunal Regional do Trabalho, e propor a implantação de
procedimentos, a partir da análise da percepção dos colaboradores, bem como
sobre os relatórios produzidos.
Para auxiliar a atingir o objetivo geral, são elencados os seguintes objetivos
específicos:
 Identificar a percepção dos colaboradores de um Tribunal Regional do Trabalho
com relação ao alinhamento deste com as práticas de governança recomendadas
pelo TCU.
 Apresentar comparativos das informações constantes nos Relatórios de Gestão e
no Levantamento de Governança realizado pelo TCU em relação a um Tribunal
Regional do Trabalho.
 Propor, a partir das análises elaboradas sobre o caso estudado, a implantação de
procedimentos que contribuam com a melhoria da governança e da gestão da
instituição estudada.
1.4

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Para atingir os objetivos citados, esta pesquisa foi estruturada em seis

capítulos, sendo que o primeiro inclui este texto introdutório, no qual se explicitou a
justificativa teórica e prática para o estudo e foram formulados o problema de
pesquisa, os pressupostos, os objetivos e as demais estruturas utilizadas.
O segundo capítulo apresenta os quadros teórico e legal de referência, nos
quais está fundamentado o estudo, com relação às seguintes abordagens:
governança, quadro legal e normativo e sustentabilidade para o setor público;
práticas recomendadas pelo TCU e demais modelos referenciais; atuação para o
Poder Judiciário.
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O terceiro capítulo explica a metodologia utilizada, especificando o problema
e a definição das categorias analíticas ou variáveis, delimitando o design da
pesquisa e os aspectos éticos envolvidos em sua condução. Nesse capítulo,
também são abordadas as facilidades e dificuldades na coleta e tratamento dos
dados, bem como as limitações da pesquisa.
O quarto capítulo evidencia a apresentação e a análise dos resultados, por
meio da investigação dos documentos relativos aos relatórios da instituição estudada
e de instituições similares, dos levantamentos e pesquisas já realizados pelo TCU,
bem como da percepção dos colaboradores, obtidas tanto por meio da abordagem
quantitativa quanto qualitativa.
O quinto capítulo enumera as propostas e recomendações, com relação às
estruturas de governança existentes na instituição estudada e às ações realizadas e
em curso e aos mecanismos de governança e gestão participativas, tanto
relacionadas com os objetivos da macroestratégia prevista no Planejamento
Estratégico da instituição como relacionadas à proposta de procedimentos a partir do
Relatório Individualizado de Autoavaliação, resultante do Levantamento de
Governança, realizado em 2014 pelo TCU.
Por fim, no sexto capítulo são trazidas as considerações finais, por meio das
conclusões, dos principais aspectos e contribuições da pesquisa e das sugestões
para trabalhos futuros.
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA
2.1

GOVERNANÇA
Como premissa para apresentar os mecanismos de governança e de

sustentabilidade que são aplicáveis aos órgãos e entidades da administração pública,
conforme boas práticas recomendadas pelo TCU, faz-se necessário apresentar
alguns conceitos teóricos e resgatar a evolução de estudos acerca do tema.
Como é fundamental para qualquer exercício de contextualização, deve-se
recorrer aos princípios essenciais a fim de que a reflexão apresentada esteja robusta
e orientada sempre com a intenção não só das normas decorrentes como também
dos estudos doutrinários que igualmente a eles estão alinhados.
Com esse objetivo, o IBGC define governança como sendo o modo de dirigir,
monitorar e incentivar uma organização, ressaltando que os seus princípios são
aplicáveis a qualquer tipo de instituição, ou seja, considera-se aplicável também ao
setor público (IBGC, 2015a, p. 18-20).
Os princípios básicos da boa governança, conforme enfatizado pelo IBGC,
estão por trás dos fundamentos e das práticas, independentemente de porte,
natureza jurídica ou tipo de controle. Se as melhores práticas podem não ser
aplicáveis a todos os casos, os princípios o são, formando o alicerce sobre o qual se
desenvolve a boa governança (IBGC, 2015a, p.18).
Reforçando a aplicabilidade ao setor público dos princípios e práticas
preconizados pelo IBGC, o próprio TCU cita em seu Referencial o Código das
Melhores Práticas do IBGC entre as iniciativas de países que passaram a se
preocupar com aspectos relacionados à governança quando diversos outros códigos
foram publicados (BRASIL. TCU, 2014d, p. 12).
O princípio da legalidade, que tem por objetivo subordinar os órgãos e
entidades da administração pública à lei, embora seja uma das conquistas mais
importantes da evolução do aparato estatal que restou consolidado, seria, entretanto,
ineficaz na prática se não estivessem previstos meios de fazê-lo valer efetivamente.
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A função de fiscalização, portanto, engloba esses meios que se preordenam no
sentido de impor à administração o respeito à lei, quando sua conduta contrasta com
esse dever, ao qual se adiciona, ainda, o dever à boa administração
(operacionalização adequada e eficiente), que deve ficar também sob a vigilância
dos sistemas de controle (SILVA, 2005, p. 749).
E os meios, quanto à forma, tipos e sistemas de controle, foram reconhecidos
e agrupados pela Constituição de 1988, nas disposições dos arts. 70 a 74, os quais
delimitam a atuação do Tribunal de Contas da União.
Não obstante os princípios e a ordem constitucional vigente, a evolução do
aparato administrativo do Estado, em constante busca pela reforma, perpassa
sempre pelos três modelos clássicos de gestão da administração pública, o
patrimonialista, o burocrático e o gerencial.
Bresser-Pereira (1998, p. 141), sintetiza os três modelos clássicos de gestão:
Para a execução das decisões, a sociedade depende do controle
hierárquico, que poderá ser gerencial (racional), burocrático
(racional-legal) ou tradicional. Weber definiu com clareza os dois
últimos tipos de poder hierárquico. O controle tradicional
correspondente, na administração do Estado, ao patrimonialismo; o
controle burocrático, à administração pública burocrática, em que os
objetivos e os meios mais adequados para atingi-los são rigidamente
definidos na lei; o controle gerencial, à administração pública
gerencial.

Desses

três

modelos

clássicos,

derivam

os

diversos

modelos

de

administração pública, tais como a burocracia, o patrimonialismo, o gerencialismo, o
societal e o deliberativo.
Entretanto, tem-se como senso comum que os modelos citados não se
sucedem de forma cronológica nem são substituídos um pelo outro. Os referidos
modelos podem ocorrer de forma alternada, dependendo do ambiente, da época ou
da instituição que se observa, sempre de acordo com a cultura institucional.
Conforme estudo reflexivo realizado com o apoio do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), no caso da administração pública brasileira, existem
traços históricos ainda carentes de solução, tais como:
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i) o patrimonialismo, o paternalismo, o personalismo, o clientelismo;
ii) o excesso de formalismo e o isolamento burocrático das
organizações; iii) a modernização conservadora como prática
recorrente; iv) a fragilidade da gestão pública em áreas de contato
direto com a população; v) a alta centralização burocrática; vi) muita
imitação de fórmulas e reformas estrangeiras; vii) o deficit
democrático nos processos decisórios de alto interesse da nação; e
viii) a paralisia ou inércia decisória (CARDOSO JÚNIOR, 2015, p. 27).

A administração patrimonialista se apresenta como definidora de regimes
monárquicos e absolutistas “na qual o patrimônio público e o privado eram
confundidos. Nesse tipo de administração, o Estado era entendido como
propriedade do rei” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 10).
Segundo também enfatiza Bresser-Pereira (2010, p. 124):
No tempo do Estado antigo, não havia separação entre o Estado e a
sociedade, e não se podia falar em uma “classe dominante” que o
controlaria; na verdade, o Estado era ocupado por uma oligarquia
(militar e proprietária de terras) que recebia esse nome exatamente
porque era um pequeno grupo dentro da sociedade. Fora dela havia
escravos, servos, e alguns súditos – nada parecido com cidadãos. E
não havia distinção entre a esfera pública e a esfera privada: o
oligarca via o patrimônio do Estado como seu patrimônio.

O modelo de administração burocrática, por seu turno, guarda foco mais
relevante nos controles procedimentais a qualquer custo, com o objetivo de separar
o público do privado e com base no mérito profissional. Entretanto, tal custo de
implantação repercutia-se em um contexto de que a administração burocrática “não
garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços
prestados ao público. Na verdade, a administração burocrática é lenta, cara,
autorreferida [existindo por si só], pouco ou nada orientada para o atendimento das
demandas dos cidadãos” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 10-11).
Dessa forma, Olkowski (2011, p. 8) afirma:
Nos últimos anos, a Administração Pública vem consolidando a
adoção do modelo gerencial – com enfoque no desempenho da sua
atuação e nos resultados de suas ações –, em vez do modelo
burocrático (com enfoque nos meios). Nesse novo modelo, é
fundamental que os órgãos fortaleçam seus controles internos e
passem a fazer uma avaliação de seus riscos para viabilizar a
mitigação de eventos capazes de prejudicar o alcance dos objetivos
da entidade.
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À medida que o Estado vai se tornando maior, expandindo para dar respostas
a um número maior de serviços e demandas pressionadas pela sociedade, o
problema da eficiência se torna essencial. A administração pública gerencial se faz
necessária, portanto, em decorrência do crescimento e da maior complexidade das
estruturas e do número crescente de problemas a serem enfrentados, além da busca
por legitimar a burocracia perante as demandas da cidadania (BRESSER-PEREIRA,
1996, p. 11).
Entretanto, a implantação do gerencialismo deve estar atenta à realidade da
administração pública brasileira, considerando as respectivas proporcionalidades de
contexto, principalmente porque a gestão administrativa gerencial se trata de um
modelo que, ao verificar os meios, deve:
...se preocupar precipuamente com a realização dos resultados, do
alcance primeiro do bem comum, da realização do interesse público,
da máxima eficiência do ato administrativo, em outras palavras, da
efetivação da justiça social por meio de uma gestão eficiente
(CASTRO, 2008, p. 87).

Embora o Estado seja o reflexo da sociedade, deve-se pensá-lo como sujeito,
e não como objeto. Pensá-lo “como organismo, cuja governança precisa ser
ampliada para que possa agir mais efetiva e eficientemente em benefício da
sociedade” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 8).
E é nesse contexto do gerencialismo que se alavanca a demanda e se
encontra amparo para o aperfeiçoamento das práticas de governança no contexto
da administração pública.
Entretanto, conforme argumentos apresentados por Paula (2005a, p. 40-41),
“na vertente gerencial, a ênfase recai principalmente nas dimensões econômicofinanceira e institucional-administrativa. Na vertente societal, a ênfase é na dimensão
sociopolítica”.
A autora também afirma que a vertente gerencial se liga estreitamente com o
projeto político de ajuste e de reorganizar o aparelho do Estado e reestruturar a sua
gestão, focalizando as questões administrativas, ao passo que “a vertente societal,
por sua vez, enfatiza principalmente a participação social e procura estruturar um
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projeto político que repense o modelo de desenvolvimento brasileiro, a estrutura do
aparelho de Estado e o paradigma de gestão” (PAULA, 2005a, p. 41).
Apresentando discordância quanto à posição de Paula (2005a, p. 41) de que
“o fato de cada uma das vertentes ocuparem um dos extremos do debate reflete a
clássica dicotomia entre a política e a administração que circunda a gestão pública”,
Bresser-Pereira replicou, com perplexidade, opondo-se à possibilidade de
comparação da administração pública gerencial com a “gestão social”, enfatizando:
O que não podem, porém, é comparar modelo de administração
pública com tipo de regime político. Como também não podem
colocar todas as versões de administração pública gerencial numa
mesma categoria e associá-las de forma absoluta às estratégias
neoliberais [...] (2005, p. 50-51).

Com relação à apresentação da tréplica ao autor, citada anteriormente, Paula
(2005b, p. 52), afirmou que não buscava comparar administração pública gerencial e
a gestão social, mas a administração pública gerencial e a administração pública
societal, e ressalta que, de fato, esses dois modelos de administração pública se
referem à forma de organizar e administrar o Estado, mas que tentou, ao comparar,
simplesmente apontar que a administração pública societal não tem propostas
completamente acabadas para as dimensões econômico-financeira e institucionaladministrativa, da mesma forma que a vertente gerencial lida, de forma mais
preponderante, com a dimensão sociopolítica apenas no âmbito do discurso.
É interessante acrescentar que esse debate se apresenta como bastante
salutar e importante, na medida em que se percebe que, como permanece a
administração pública brasileira devedora dos resultados esperados pela sociedade,
impõe-se,

portanto,

aos

agentes

e

instituições

que

a

compõem

buscar

incessantemente alternativa que os impulsionem no sentido da maior valorização e
legitimidade de sua atuação.
Para concluir a apresentação dessas reflexões sobre os modelos de
administração pública, Cardoso Júnior et al (2015, p. 27) asseveram que, segundo
suas perspectivas, a nova gestão pública fracassou e ao invés de transformar as
administrações públicas, apenas modernizou os seus genes, que se tornaram
neoburocratizados.
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Os autores enfatizam também que, para qualquer transformação adquirir
legitimidade, ela deve redirecionar seus objetivos para o lado de fora, na sociedade
que procura gerir, e dirigi-los ao contexto em relação ao qual se pretende atuar, não
se tratando apenas de fazer melhor as coisas, mas de fazê-las de outra forma
(CARDOSO JÚNIOR et al, 2015, p. 27).
Segundo os autores, a administração deliberativa deve ser uma administração
que pensa, e não apenas uma administração que anda rápido. Para construir
administrações transformadoras e inovadoras, eles recomendam:
Precisamos ser capazes de falar, de converter o diálogo em coluna
vertebral de seu funcionamento: uma administração que fala é uma
administração que pensa, e uma administração que pensa é uma
administração capaz de mudar, transformar e gerar novos
conhecimentos. A alternativa à nova gestão pública é a
administração deliberativa, e seu sucesso depende da gestão dos
intangíveis: os valores, as pessoas, as atitudes, a confiança
(CARDOSO JÚNIOR et al, 2015, p. 27, grifo nosso).

Os fundamentos sobre os quais se baseia a proposta da administração
deliberativa repousam em três grandes premissas, segundo os mesmos autores: a)
quebrar o mito segundo o qual o compromisso com a eficácia, a eficiência e a
sustentabilidade econômica é uma solução puramente técnica para melhorar as
administrações. Trata-se também de revisar os diferentes modelos de gestão interna
para saber de onde se vem, para onde se está indo e para onde se deveria ir e por
que, exercitando o diálogo em direção à inteligência coletiva e à inovação
institucional; b) construir confiança e trabalhar de maneira colaborativa, com
transparência, explicando os objetivos, e tornar acessível toda informação aos
demais departamentos e funcionários da instituição; c) ao contrário da burocracia,
que segue ordens e penaliza a falha, a administração deliberativa deve ser uma
organização que aprende com os erros, pois só é possível aprender com equívocos
despojando-se do medo de errar (CARDOSO JÚNIOR et al, 2015, p. 28-30).
De qualquer forma, e sob qualquer modelo (se gerencialismo, societal ou
deliberativo), entende-se que é certo que as práticas da boa governança são
necessárias a fim de permitir e impulsionar os dirigentes e gestores a se
distanciarem cada vez mais das análises e tomadas de decisão personalíssimas e,
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mesmo quando realizadas com maior participação e abrangência inclusive de
colegiados, estão desacompanhadas de definição de políticas e diretrizes capazes
de gerar séries históricas a ser futuramente consultadas com agilidade, a fim de
evitar, em casos futuros similares, que se tenha que rediscutir novamente situações
pontuais, gerando a inoportuna eficiência no uso dos recursos, tanto materiais como
humanos.
Nessa linha da busca de quais são as boas práticas existentes, cabe
mencionar alguns conceitos de autores ao explorar o tema da governança e sua
aplicação pelas instituições e corporações, tanto da esfera privada como pública.
Conforme Rosseti e Andrade (2014, p. 141), os diversos conceitos de
governança corporativa, com base em cada um dos critérios e expressões-chave
(valores, direitos, relações, governo, poder e normas) e partindo de uma concepção
que define sua abrangência, permitem definir a governança corporativa como sendo:
Um conjunto de princípios, propósitos, processos e práticas que rege
o sistema de poder e os mecanismos de gestão das empresas,
abrangendo: os propósitos dos proprietários; o sistema de relações
proprietários-conselho-direção; a maximização do retorno total dos
proprietários, minimizando oportunismos conflitantes com este fim; o
sistema de controle e de fiscalização da ação dos gestores; o
sistema de informações relevantes e de prestação de contas às
partes interessadas nos resultados corporativos; e o sistema
guardião dos ativos tangíveis e intangíveis das companhias.

Em que pese a governança corporativa ter surgido nas empresas de capital
aberto, as boas práticas de governança também podem ser aplicadas em qualquer
tipo de administração (MATIAS-PEREIRA, 2010b, p. 109).
Ao discorrer sobre os conceitos relevantes utilizados na administração pública,
Matias-Pereira (2010b, p. 30) define que “boa governança”, em um sentido amplo,
pode ser entendida como a combinação de boas práticas de gestão pública.
A governança pública pode ser entendida como o sistema que
determina o equilíbrio de poder entre todos os envolvidos numa
organização – governantes, gestores, servidores, cidadãos – com
vista a permitir que o bem comum prevaleça sobre os interesses de
pessoas ou grupos. A organização, ao se desenvolver e atingir um
melhor desempenho alcança seus objetivos, que resultam em
satisfação para todos os atores envolvidos. Esse elenco de requisitos
para fomentar a boa governança é que permite que uma organização
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se torne confiável para os cidadãos, e dessa forma se legitimando
junto à sociedade (MATIAS-PEREIRA, 2010b, p. 113).

Com base em tais conceitos, entende-se que boas práticas de governança
seriam o somatório da combinação de boas práticas de gestão, assim como MatiasPereira definiu “boa governança”, com a abordagem sistêmica pelo responsável de
cada instituição dos processos e procedimentos que permitam balancear,
harmonizar, objetivar e direcionar o poder decisório para o atingimento dos
resultados que se planejou, sempre orientados para o cidadão, a avaliação dos
riscos e controles para mitigar eventos impeditivos, bem como o monitoramento que
permita identificar as necessidades de adaptação da estratégia para atingir os
objetivos propostos.
Dessa forma, verifica-se que:
Apesar de existir uma cultura comprometida com a qualidade dos
serviços prestados pelos funcionários públicos, ela tem sido
inviabilizada pela ausência de relação direta entre os servidores e a
população. [...] O desenvolvimento de tecnologias públicas e
privadas já existentes, destinadas a melhorar a qualidade do serviço
público, por si só, não vem se mostrando suficiente para
institucionalizar esse esforço (MATIAS-PEREIRA, 2010a, p. 126-127).

Embora exista e se perceba uma cultura comprometida com a qualidade dos
serviços prestados, para buscar a mel oria dos serviços públicos,

necessário

vontade política e, nesse sentido, a boa governança no setor público é fator decisivo
para encorajar o uso eficiente, eficaz e efetivo dos recursos públicos, sempre tendo
a geração do bem comum para a sociedade como referência primordial,
principalmente quando fica mais evidente que os cidadãos têm assumido
gradativamente uma postura proativa para exigir dos governantes e gestores que
realizem uma boa governança (MATIAS-PEREIRA, 2010b, p. 118).
Quanto à ausência de processo que efetivamente integre e vincule orçamento
e planejamento, como citado por Matias-Pereira, também há que se ressaltar que o
fato da questão orçamentária a ser enfrentado em cada instituição está impactado
na fragilidade de governança existente, na proposição e aprovação do orçamento,
uma vez que, independentemente do que é inserido nas propostas orçamentárias
prévias das instituições públicas, seja no modo ideal de vinculação com a estratégia
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ou mesmo desvinculado, tem-se verificado a repetida e reiterada aprovação da peça
orçamentária pelos representantes do Congresso Nacional da maneira que convém
ao momento e de forma adequada aos interesses corporativos defendidos pelos
parlamentares, normalmente em causas próprias e desvinculadas do maior e mais
abrangente interesse público (MATIAS-PEREIRA, 2010a, p. 127).
A esse respeito, inclusive, concorda-se com Alves (2015, p. 130) quando ele
assevera que, “como todo instrumento de planejamento, o orçamento deve
comportar ajustes entre a previsão e a execução”.
No entanto, há que se ressaltar, na mesma linha de argumentação defendida
pelo autor, que, com os rotineiros ajustes promovidos na execução financeira da
despesa orçamentária, ficam dissociadas a previsão orçamentária aprovada no
âmbito do Poder Legislativo, materializada na Lei Orçamentária Anual (LOA), e o
gasto público realizado:
A supressão de parcela do orçamento, seja pelo contingenciamento,
ou seja, pelo cancelamento de Restos a Pagar, representa um
prejuízo à transparência da despesa pública, pois atribuem um nível
de incerteza sobre a execução do orçamento (ALVES, 2015, p. 142).

Importa, ainda, sob esse ponto de vista, que as dissociações da despesa
executada em relação ao orçamento representem situações excepcionais, e não a
regra, de modo a preservar a legitimidade da LOA.
Se não ocorrer dessa forma, há um desvirtuamento da boa prática de que os
ajustes entre a despesa prevista e a executada sejam promovidos por expedientes
transparentes e que guardem os mesmos princípios do processo de elaboração
orçamentária ordinário, sobretudo no que se refere à diluição do poder de decisão,
entre os agentes políticos, a respeito do uso do dinheiro público (ALVES, 2015, p.
142).
No mesmo sentido afirmado por Matias-Pereira, Bercovici enfatiza que, em
relação ao setor público, o principal modo de controle da atividade planejadora é a
necessidade de integração entre plano e orçamento. No entanto, ele assevera que o
planejamento não pode ser reduzido ao orçamento, como tem sido notório, porque,
mesmo que coordene mais racionalmente os gastos públicos, perde a sua principal
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característica, que é a de fixar diretrizes para a atuação dos órgãos públicos no
sentido de alcançar o desenvolvimento, principalmente pela inovação de processos
e estruturas (BERCOVICI, 2016).
As reflexões, em geral, no que dizem respeito a planejamento, finanças
públicas e Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA):
omitem as discussões sobre a democracia e a essência do poder,
desde o poder do Estado e a racionalidade parcial dos agentes até
as práticas e estratégias que controlam a informação e o
comportamento, assim como evitam tratar a tensão entre fiscalistas e
desenvolvimentistas no âmbito da economia política (SANTOS;
VENTURA; NETO, 2015, p. 116).

Como já mencionado por Alves, nesse contexto se desenvolvem os debates
para elevar o nível de agregação do orçamento, permitindo uma satisfatória
flexibilidade, comprometendo-se com a entrega de bens e serviços e relacionandose às políticas e entregas públicas. “Em outros termos, significa organizar
institucionalmente um orçamento que tenha condição de se comprometer com o
resultado” (SANTOS; VENTURA; NETO, 2015, p. 126-127).
Entretanto, tal flexibilidade requer primordialmente que o controle:
a priori seja flexibilizado em favor do resultado das políticas públicas,
utilizando-se do controle a posteriori, tal como sugerem os manuais
de controle, de desburocratização e, ainda, aqueles que defendem
uma administração por resultados. Além disso, o nível de agregação
no orçamento e as regras de remanejamento orçamentário dialogam
diretamente com o princípio da celeridade [sem prescindir, entretanto,
da transparência e publicidade necessária] (SANTOS; VENTURA;
NETO, 2015, p. 127).

Segundo os mesmos autores, deve-se atentar, entretanto, para a tendência
dominante de redução das atividades de planejamento, gestão, orçamento e
controle aos seus respectivos instrumentos mais emblemáticos, o que redunda em
uma situação que reduz o potencial desses instrumentos, dificultando uma relação
mais harmônica, completa e sistêmica entre todos os institutos. Eles enfatizam,
ainda, que:
a atividade de planejamento não se resume ao PPA, assim como a
atividade de gestão não está limitada a algum modelo ideal de
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excelência. No mesmo sentido, a orçamentação não se limita à LOA
e o controle é exercido em diversas instâncias a partir de regras que
são inscritas em diversos instrumentos (SANTOS; VENTURA; NETO,
2015, p. 131).

Complementarmente ao posicionamento de Matias-Pereira, entende-se que,
ainda que se verifique uma cultura comprometida com a qualidade dos serviços
públicos prestados, ao mesmo tempo existe uma grande carência de disseminação
teórica dessa mesma cultura acompanhada da sua manifestação prática, não só
pela falta de envolvimento e comprometimento por parte dos representantes da alta
administração como também pela inexecução de programas efetivos para aferição
da qualidade.
Slomski (2008, p. 186), por sua vez, critica a falta de indicadores de eficiência,
ao afirmar que o “resultado econômico

a diferença entre a receita econômica e a

soma dos custos diretos/variáveis e indiretos identificáveis à entidade pública que a
produziu” e que, nesse sentido, o resultado econômico apurado por seu modelo de
mensuração do resultado evidencia a eficiência da administração pública no uso dos
recursos públicos.
Matias-Pereira (2010b, p. 49) enfatiza que a eficiência, eficácia e efetividade
na atividade finalística do estado está representada em atender com qualidade e de
forma tempestiva às demandas da população brasileira, principalmente a partir do
conceito e da adoção de novas práticas decorrentes da administração gerencial.
Pelo exposto, compreende-se que fica evidente a importância da aplicação do
modelo gerencialista, desde que com a necessária transdisciplinaridade e integração
dos diversos temas que perpassam a administração pública e que permitam a
execução e a obtenção das ações e dos resultados, respectivamente, de forma
sistêmica.
2.1.1 Quadro legal e normativo
Os órgãos e entidades da administração pública devem observar os princípios
fundamentais da Administração Federal, que são Planejamento, Coordenação,
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Descentralização, Delegação de Competência e Controle, nos termos do art. 6º do
Decreto-lei nº 200/1967, que foi recepcionado pelo texto constitucional vigente.
Ao mesmo tempo, com o advento da ordem constitucional vigente, somaramse como princípios da administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, de acordo com o art. 37
da Constituição Federal de 1988.
Assim, reitera-se, portanto, que a imposição constitucional e legal, e os
princípios aplicáveis à administração pública, sobrepõem-se de forma cogente à
interpretação de que a aplicação das boas práticas de governança e de gestão
possa ser mera faculdade aos gestores públicos.
Retornando à questão mais diretamente relacionada com a necessidade de
que a governança e a gestão atuem de forma eficiente e participativa, cabe
mencionar que, desde o advento do Decreto-lei nº 200/1967, que dispõe sobre a
organização da Administração Federal e estabelece diretrizes para a reforma
administrativa, está previsto que a ação governamental deve obedecer a
planejamento,

com permanente

coordenação,

cujas

atividades devem

ser

executadas de forma amplamente descentralizada, com definição clara de
competências e responsabilidades e com o exercício do controle em todos os níveis
e em todos os órgãos, sempre com a premissa e simplificação de processos e
supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo
seja evidentemente superior ao risco.
No

mesmo

sentido,

a

Lei

de

Responsabilidade

Fiscal (LRF),

Lei

Complementar nº 101/2000, ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, estabeleceu como pressuposto:
a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
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concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar (BRASIL,
2000).

Também a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei da
Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010) estabelecem mecanismos de controle,
sanção e inelegibilidade com o objetivo de proteger e garantir a probidade
administrativa e a moralidade no exercício do mandato e nos exercícios de cargos
públicos.
Com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), permite-se regular o
acesso de todos os interessados a informações dos órgãos públicos integrantes da
administração direta e indireta de todos os Poderes da União, garantindo
expressamente o direito à publicidade e à transparência dos atos de gestão.
Com a recente publicação da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), que
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, as empresas
passaram a ter que manter, de forma efetiva, sistemas de integridade e de
conformidade com a implantação de mecanismos de governança, gestão de riscos e
controles.
A administração pública deve obediência ao princípio da eficiência, segundo a
Emenda Constitucional nº 19/1998, bem como deve buscar um constante
aperfeiçoamento na prestação dos serviços públicos, com a economia de despesas.
Assim, o limite de atuação dos agentes públicos não é apenas a letra da lei, mas
também o que de melhor solução disponha para atender à sociedade, ou seja,
atender ao objetivo de interesse público sempre de forma eficiente.
Quanto à falta de indicadores de eficiência e de mensuração do uso de
recursos, cabe enfatizar, nesse particular, a constante iniciativa do TCU de requisitar
informações aos órgãos públicos quanto a avaliações realizadas sobre possíveis
alterações significativas nos custos de serviços ofertados, além da realização de
comparações com outros órgãos similares, como consta no item 5.5, Anexo II da
Decisão Normativa TCU nº 134/2014.
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Ao mesmo tempo, são solicitadas pelo TCU aos órgãos públicos as
informações que demonstrem o estágio de desenvolvimento e da sistemática de
apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas, bem como dos
bens e serviços resultantes da atuação da instituição, especialmente aqueles
decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos, conforme item 12.2,
Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 134/2014.
Da mesma forma, as avaliações de desempenho individual e organizacional
são práticas fundamentais para a melhoria contínua da eficiência e da eficácia das
organizações, conforme tem sido entendimento corrente do TCU, como consta no
Acórdão TCU nº 3023/2013 – Plenário, que dispõe sobre as conclusões do
Levantamento de Governança de Pessoas nos órgãos da administração pública
federal.
Partindo-se do pressuposto de que as melhores práticas de governança
contemplam a observância estruturada, sistêmica, transparente e harmônica dos
princípios e valores da ciência administrativa, é possível vinculá-los e relacioná-los
diretamente com a observância do sempre enfatizado princípio constitucional da
eficiência.
Ou seja, não prescindem os órgãos da administração pública de novo
comando a impulsionar ou mobilizar os gestores públicos no caminho da adoção das
boas práticas de governança, pois tal mandamento constitucional já é presente em
seu ordenamento jurídico há mais de 25 anos, embora já constassem esses
mesmos princípios em leis e decretos anteriores, tais como o Decreto-lei nº
200/1967, que traz em seu art. 6º como princípios fundamentais, tanto para a
administração pública direta como indireta, o Planejamento, a Coordenação, a
Descentralização, a Delegação de Competência e o Controle.
Cabe ressaltar ainda que, com o advento do novo Código de Processo Civil
(CPC), conforme consta em seu art. 15, deverá ser aplicada, de forma subsidiária à
Lei nº 9.784/1999, a diretriz de efetividade também ao processo administrativo.
Finalmente, apesar da legislação e das estruturas já existentes, ainda se
percebe um quadro de grande distanciamento entre o proprietário, cidadãos, e os
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agentes públicos, gestores responsáveis, tanto os eleitos como os nomeados, o que
dá certo ar de conforto, indesejável, e que destoa das melhores práticas de
governança, reforçando que as instituições públicas precisam amadurecer e se
comprometer com a sua governança pública.
2.1.2 Sustentabilidade do poder público
Ao se lançar a firmar o conceito de sustentabilidade, Freitas (2011, p. 51),
assim propôs:
Trata-se
do
princípio
constitucional
que
determina,
independentemente de regulamentação legal, com eficácia direta e
imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela
concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial,
socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo,
inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente
de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao
bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância homeostática
com o bem de todos.

Enfatiza o mesmo autor que o desenvolvimento sustentável, pelo conceito
proposto, não é mais uma contradição em termos e tampouco se confunde com o
delírio do crescimento econômico com um fim em si mesmo (FREITAS, 2011, p.
114).
José Luciano Penido relata a experiência de ouvir, nos anos 90, do então
presidente do Banco Mundial, em um evento no IFC em Washington, que
neste milênio a corporação bem-sucedida seria aquela que soubesse
dialogar com a sociedade – altos padrões de qualidade de gestão,
cumprir a legislação e manter uma atuação ambiental responsável
seriam apenas pré-requisitos. Para ser sustentável e ter futuro, seria
necessário antecipar-se às expectativas da sociedade e criar
também o chamado valor social. Quando retornei ao Brasil, vi que a

empresa que presidia podia e devia fazer mais nessa direção.
E que isso só seria alcançável se o tema sustentabilidade
estivesse enraizado na estratégia e na cultura da organização
(IBGC, 2009a, p. 6-7).

Dessa forma, entende-se que a sustentabilidade a que importa se integrar à
estratégia, tanto em organizações privadas quanto em públicas, deve englobar todas
as dimensões possíveis e definíveis na instituição, constando, evidentemente, no
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mínimo as três já consagradas pelas corporações e Estados, ou seja, a ambiental, a
econômica e a social.
Assim, tem-se a convicção, justamente porque a sustentabilidade está
inserida no contexto conceitual da governança, de que qualquer instituição deve
zelar para que a execução de sua estratégia leve em conta o impacto ambiental das
ações e dos produtos por ela utilizados nos seus processos de produção ou de
prestação de serviços; a interferência e repercussão social nos agentes,
colaboradores e comunidade envolvida nos insumos e recursos utilizados para
prover as atividades; bem como que todo o processo garanta o custo-benefício
apropriado, gerando valor compatível, equilibrado e justo, o que propicia a
longevidade esperada no desempenho da atividade desenvolvida.
Segundo afirma Freitas (2011, p. 233):
ao concorrerem os paradigmas do simplista e assimétrico
crescimento econômico, antiquado, insaciável patrimonialista e
patológico, com as políticas públicas qualificadas e que propiciam o
bem-estar físico e psíquico, ou seja, sob o emergente paradigma da
sustentabilidade, não resta lugar para a abstenção: o Direito
Administrativo da Regulação haverá de ser o Direito Administrativo
da Sustentabilidade ou não passará de mais uma fonte de poluição e
de degradação. (...) Quer dizer a administração pública
simultaneamente redesenhada sob o influxo do direito fundamental à
boa administração pública e do princípio constitucional da
sustentabilidade, tanto na arquitetura conceitual quanto na
arquitetura existencial para, na prática, torná-la eficiente e
intertemporalmente eficaz indutora do desenvolvimento sustentável
(FREITAS, 2011, p. 233-234).

Concorda-se com o autor, no sentido de que a administração pública não
pode se eximir da responsabilidade de atuar de forma exemplar e indutora de outras
ações por parte da sociedade. Exemplo dessa atuação são os programas
socioambientais de gestão pública, por meio dos quais se busca modificar os
padrões de produção e de consumo nos órgãos públicos, pela definição e pelo
estabelecimento de novos critérios e práticas de sustentabilidade direcionados ao
uso eficiente e adequado dos recursos públicos.
Nesse amplo contexto, qualquer modelo de governança corporativa que tem
como características a definição clara de papéis e responsabilidades dos seus

43
gestores na formulação, aprovação e execução das políticas e diretrizes, apoiada
nos princípios de transparência, equidade e prestação de contas, tem como
fundamento o equilíbrio entre as questões econômicas, financeiras, ambientais e
sociais dos empreendimentos, na busca de aperfeiçoar as relações entre todas as
partes interessadas (MATIAS-PEREIRA, 2010b, p. 117).
No Brasil, a gestão pública socioambiental, tem como um dos representantes
exemplares, no âmbito da administração pública, o programa Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P), criado em 2001, pelo Ministério do Meio Ambiente. O
referido programa é estruturado em diversos eixos temáticos, tais como o uso
racional de recursos, as licitações sustentáveis, a gestão ambiental adequada de
resíduos, a qualidade do ambiente de trabalho e a educação ambiental, sendo que
as organizações que buscam aderir ao programa são monitoradas diretamente pelo
Ministério do Meio Ambiente (BRASIL. MMA, 2009).
Principalmente com base na previsão constitucional do art. 225, mesmo na
presença de eventual posicionamento contraditório em relação ao

termo

desenvolvimento sustentável não se “sustentar” por si só, pelo fato de aglutinar
forças que se anulam, entende-se, ao mesmo tempo, que não se pode conceber,
com uma boa prática, que uma delas possa existir isoladamente.
Além dos referenciais teóricos e acadêmicos, devem ser considerados
igualmente aqueles mandamentos decorrentes de imposição legal, regulamentar e
modelos

de

referência

de

boas

práticas

relativas

à

governança

e

ao

desenvolvimento nacional sustentável.
Depreende-se do texto constitucional de 1988 o mandamento para que os
órgãos e entidades da administração pública observem os princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotando formas mais
eficientes de gestão e de governança, com a devida fiscalização pelo uso adequado
dos recursos públicos dispostos em orçamento, como consta nos arts. 37, caput, e
70 a 74.
Assim, pela sua própria natureza e desígnios, entende-se que esses
princípios são totalmente vinculados com as práticas da boa governança, sendo que
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atuar em conformidade com os limites legais, ou de forma a não se sobrepor os
interesses pessoais aos coletivos, nem transigir sobre códigos éticos e de conduta,
bem como dar ampla publicidade e transparência de todos os dados são condutas
bastante objetivas.
Dentre esses princípios, o que se pode considerar como de aplicação um
pouco mais complexa é justamente o princípio da eficiência, pois, conforme Silva
(2005, p. 671), a eficiência não é um conceito jurídico, mas econômico, não qualifica
normas; qualifica atividades, e que, em uma ideia muito geral, portanto, significa
fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação
das necessidades públicas possui com relação ao grau de utilidade alcançado.
Prescinde, portanto, o princípio da eficiência administrativa de uma
organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e institucionais para
que os serviços públicos sejam prestados com qualidade e rapidez razoável e em
condições de igualdade e isonomia em relação aos beneficiários, nos termos que
prescreve o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (SILVA, 2005, p.
672).
Da mesma forma, com relação aos princípios gerais da atividade econômica
em contraposição ao meio ambiente, consta no art. 170 da Constituição Federal de
1988 que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme o ditame da
justiça social, e deve observar os princípios elencados, dentre eles aquele do inciso
VI do art. 70, que é considerar a defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de
seus processos de elaboração e prestação.
Nesse caso, a Constituição de 1988 foi ainda mais incisiva que as
anteriores, ao conceber a ordem econômica sujeita aos ditames da
justiça social para o fim de assegurar a todos existência digna,
dando-lhe conteúdo preciso como que possibilitando a compreensão
de que o capitalismo concebido nessa roupagem há de se humanizar,
se é que isso seja possível (SILVA, 2005, p. 790).

Culminam-se os fundamentos constitucionais de sustentabilidade para o setor
público com a redação constante no art. 225 da Constituição Federal de 1988, ao
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buscar garantir que todos tenham direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para o presente e futuras gerações, tornando, portanto, a qualidade do meio
ambiente em um patrimônio cuja preservação, recuperação e revitalização se tornam
um imperativo ao Poder Público em verdade para assegurar o direito fundamental à
vida, matriz de todos os demais direitos fundamentais (SILVA, 2005, p. 846-847).
Assim, em decorrência de se elevar a tal patamar, a sustentabilidade é valor
constitucional supremo e, portanto, diretriz vinculante, vedando omissões e ações
danosas (FREITAS, 2011, p. 113-148).
Ainda, espraiando-se pelas previsões infraconstitucionais, é possível depararse com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), de que trata a Lei nº
6.938/1981, que deu origem ao art. 12 da Lei nº 8.666/1993, o qual dispõe que, nos
projetos básico e executivo de obras e serviços, sejam considerados vários
requisitos, entre os quais o de impacto ambiental.
Outros

instrumentos

legais

disciplinam

a

inclusão

de

critérios

de

sustentabilidade nas licitações e contratações públicas, tais como:
a) Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts.
182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e estabelece diretrizes
gerais da política urbana, dentre as quais a adoção de padrões de
proteção e consumo de bens e serviços de expansão urbana
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e
econômica do Município e do Território sob sua área de influência
(art. 2, VIII);
b) Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), que tem como uma de
suas diretrizes o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de
padrões sustentáveis de produção e consumo (art. 5º, XIII), e como
um de seus instrumentos a adoção de critérios de preferência nas
licitações e concorrências públicas para as propostas que propiciem
maior economia de energia, água e outros recursos naturais e
redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos (art. 6º,
XII);
c) Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), cujo art. 7º, inciso XI, destaca
como um dos objetivos a prioridade nas aquisições e contratações
governamentais de produtos reciclados e recicláveis, assim como de
bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; e
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d) Lei nº 12.349/2010, que incluiu como finalidade da licitação a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Esse normativo
definiu como não comprometedores ou não restritivos da
competitividade das licitações vários dispositivos incluídos no art. 3º
da Lei nº 8.666/93 (§§5º ao 12º), muitos voltados à proteção à
indústria e produção locais, dentre os quais, o §5º, que autoriza o
estabelecimento de margem de preferência para produtos
manufaturados e serviços nacionais que atendem a normas técnicas
brasileiras. (BRASIL. CSJT, 2014)

Para o contexto do judiciário trabalhista, ambiente onde está inserida a
instituição em estudo, cabe citar que deve ser observada a Resolução CNJ nº
201/2015, que dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos
socioambientais nos órgãos do Poder Judiciário, para elaboração e publicação nos
sítios eletrônicos dos seus respectivos Planos de Logística Sustentável (PLS).
Também deve ser observada a Resolução CSJT 103/2012, que aprovou um
guia prático para inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de bens
e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho. O referido Guia de Contratações
Sustentáveis, que traz critérios e práticas a serem observadas pelos órgãos da
justiça trabalhista, já está na sua segunda edição, revisada, ampliada e atualizada.
É importante citar que recentemente, no período de julho/2014 e agosto/2015,
por iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi constituído o Grupo de
Trabalho sobre Relatos Corporativos sobre Sustentabilidade
com o objetivo de apontar diretrizes que orientem o Governo Federal
na construção de uma Estratégia Nacional para a Promoção de
Relatos Corporativos de Sustentabilidade, de modo que a informação
financeira esteja apresentada de forma integrada com a não
financeira (BRASIL. MMA, 2015, p. 7-8).

Esse grupo, constituído de forma ad hoc e com dedicação voluntária, foi
formado por representantes do Banco Central do Brasil; Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa); Carbon Disclosure Project (CDP); Centro de
Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces); Comissão
Brasileira de Acompanhamento de Relatos Integrados; Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS); Federação Brasileira de
Bancos (Febraban); Global Reporting Initiative (GRI); Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC); Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
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(Ibracon); Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério
do Meio Ambiente (Saic/MMA); Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério
da Fazenda (Sain/MF); Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira
da Agência Nacional de Energia Elétrica (SFF/Aneel); e Superintendência de
Comunicação e Relações Institucionais da Agência Nacional de Energia Elétrica
(SCR/Aneel).
Dessa forma:
Ouvir as organizações que mais têm se destacado na promoção de
relatos no Brasil, para identificar as oportunidades e dificuldades
encontradas nessa tarefa, pareceu o caminho mais adequado para
oferecer, com pragmatismo e aderência à realidade, sugestões para
uma estratégia nacional para a promoção de Relatos Corporativos de
Sustentabilidade (BRASIL. MMA, 2015, p. 8).

Cabe salientar que consta no documento final, resultante dos estudos
desenvolvidos pelo referido grupo de trabalho, que, em um contexto de que qualquer
organização, pública ou privada, cria impactos além de suas operações e
funcionamento para a vizinhança, colaboradores, clientes e fornecedores, há que se
implantar uma sistemática de relato pelas empresas e demais instituições que
permita compreender e medir esses impactos por meio de uma linguagem comum,
possibilitando o diálogo com organizações do mundo inteiro (BRASIL. MMA, 2015, p.
7).
Para avançar nessa prática, é necessária uma parceria que envolva
o setor privado, o setor público e a sociedade civil, além de
mudanças nas políticas públicas que estimulem um melhor
desempenho corporativo em sustentabilidade. Nesse contexto, o
conceito de “sustentabilidade” não deve limitar-se ao relato de fatores
não financeiros - ESG (Ambiental, Social e de Governança), e sim
refletir-se numa gestão integrada das organizações para que estas
possam divulgar informações igualmente integradas (BRASIL. MMA,
2015, p. 7).

Constam, igualmente, no Código das Melhores Práticas de Governança do
IBGC várias menções ao princípio de transparência e ao compromisso de
disponibilizar informações e elaborar relatórios. O código enumera, em seu item 2.1,
letra e, itens xii e xiii, entre as práticas vinculadas com as atribuições do Conselho de
Administração no cumprimento de sua missão, que busque assegurar que a diretoria
identifique, mitigue e monitore os riscos da organização, bem como a integridade do
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sistema de controles internos (vide item 4.5), bem como garantir que os temas de
sustentabilidade estejam vinculados às escolhas estratégicas, aos processos
decisórios, aos impactos na cadeia de valor e aos relatórios periódicos,
respectivamente (IBGC, 2015a, p. 40-41).
No item 3.4.1, que trata da política de comunicação e relatórios periódicos,
entre as práticas sugeridas pelo Código à Diretoria é que esta deve implementar
uma política clara de comunicação e de relacionamento com as partes interessadas,
aprovada pelo Conselho de Administração, com o objetivo de eliminar contradições
entre as declarações de diferentes executivos da organização. Deve assegurar que
os relatórios contribuam para uma melhor avaliação da qualidade gerencial da
organização e dos riscos a que ela está disposta a submeter-se (IBGC, 2015a, p. 73).
c) O relatório anual, de responsabilidade da administração, deve ser
a forma mais abrangente de prestação de informações da
organização às partes interessadas. Ele não deve inibir a realização
de comunicações eventuais que garantam a tempestividade e a
periodicidade das informações. Deve prover informações financeiras,
devidamente auditadas, assim como não financeiras, objeto de
asseguração. d) Tanto o relatório anual quanto os demais relatórios
da organização devem ser elaborados de acordo com a legislação
vigente e com modelos internacionalmente aceitos, visando à
integração no modo de pensar e relatar as atividades da organização.
Baseados no modelo de negócios da organização devem identificar
os insumos, produtos/serviços e o impacto das atividades na
sociedade em geral e no meio ambiente. Essa postura permite aos
diversos públicos interessados, principalmente aos investidores, a
comparabilidade de relatórios, de modo que fiquem claros os
compromissos, as políticas, os indicadores e os princípios de ordem
ética da organização (IBGC, 2015a, p. 74).

Concomitantemente

à

importância

dos

relatos

corporativos

de

sustentabilidade, tem-se que a Resolução CNJ nº 201/2015, anteriormente citada,
traz a obrigação a todos os órgãos do Poder Judiciário de subsidiar o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) com informações necessárias para a publicação anual do
Balanço Socioambiental por meio dos PLS de cada órgão.
Art. 9º O CNJ deverá publicar anualmente, por intermédio do
Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), o Balanço
Socioambiental do Poder Judiciário, fomentado por informações
consolidadas nos relatórios de acompanhamento do PLS-PJ de
todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário (BRASIL. CNJ,
2015b).
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Entende-se, assim, que os relatórios de acompanhamento de cada PLS,
elaborados como típicos relatos corporativos de sustentabilidade, permitem avaliar,
direcionar e monitorar as ações de gestão integrada com a sustentabilidade, além de
propiciar de forma transparente, clara e objetiva a prestação de contas à sociedade.
Os PLS, segundo o art. 10 da Resolução CNJ nº 201/2015, devem consistir
em instrumentos vinculados ao planejamento estratégico com objetivos e
responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução, mecanismos de
monitoramento e avaliação de resultados, que permitem estabelecer e acompanhar
práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade que objetivem uma melhor
eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a
visão sistêmica do órgão (BRASIL. CNJ, 2015b).
Em face de todo o exposto, é possível identificar que o manejo adequado do
PLS e integrado à estratégia da instituição, principalmente em momentos de
contingenciamento orçamentário severo como o que vem sendo enfrentado pelos
órgãos da Justiça do Trabalho, em 2016, permite à instituição diagnosticar, conhecer
e definir indicadores que propiciam o acompanhamento e a racionalização de atos e
de utilização de insumos de todas as espécies, os quais reduzem o desperdício,
minimizam os impactos do funcionamento e a manutenção cotidiana, além de
prolongarem a disponibilidade de recursos e permitirem à alta administração
informações de qualidade para as tomadas de decisão inerentes.
2.2

PRÁTICAS

RECOMENDADAS

PELO

TCU

E

DEMAIS

MODELOS

REFERENCIAIS
Dentro desse contexto de necessidade de a administração pública atender a
múltiplas demandas da sociedade, confrontada com um quadro quase inevitável de
congestionamento processual, caso não sejam adotadas medidas de enfrentamento
efetivo, é que o TCU vem promovendo estudos e editando referenciais. Estes
consideram as melhores práticas nacionais e internacionais, a fim de possibilitar
melhor avaliação da qualidade da participação do setor público e do Estado no
direcionamento constitucional do modelo de desenvolvimento e da prestação de
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serviços públicos essenciais, com a firme convicção de que a melhoria da
governança pública é o grande desafio do Brasil.
Com a publicação, em 2014, do Referencial Básico de Governança Aplicável
aos Órgãos e Entidades da Administração Pública, o TCU definiu governança no
setor público como um conjunto de
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática
para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas
à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade (BRASIL. TCU, 2014d, p. 5-6).

Segundo esse referencial, a implantação dos mecanismos e das práticas de
governança, com a definição precisa dos papéis e responsabilidades de cada
instância, permite estabelecer padrões de comportamento e de atitudes, preservar o
balanceamento de poder com a adequada segregação de funções, bem como
prestar contas do uso adequado dos recursos, considerados este com o viés coletivo,
como uso destinado como bem público.
Trata-se, segundo o TCU, de documento que reúne e organiza boas práticas
de governança pública, que, se bem observadas, podem incrementar o desempenho
de órgãos e entidades públicas com a pretensão de ampliar o atingimento dos
resultados a que se propõem em suas estratégias traçadas antecipadamente
(BRASIL. TCU, 2014d, p. 6).
Ressalta-se, igualmente, como afirma o TCU, que o referencial citado visa
facilitar o direcionamento e o monitoramento da atuação de suas próprias secretarias
de controle externo, que cada vez mais têm se especializado em determinadas
funções de governo, as quais, com maior especialização, adquirem melhores
condições de avaliar o ambiente de governança em que estão inseridas e pelas
quais têm a responsabilidade de fiscalizar, sendo que, nessas ações, podem
apresentar propostas que contribuam para o aprimoramento e o aperfeiçoamento
dos órgãos e entidades fiscalizadas (BRASIL. TCU, 2014d, p. 6).
Cabe ressaltar também que, como resultado das atividades de fiscalização
desenvolvidas pelo TCU, continuamente é recomendada e/ou determinada aos
órgãos e entidades públicas, objetos específicos das auditorias, a observância
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dessas práticas com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos de gestão e de
melhoria de sua governança interna.
O Referencial Básico de Governança do TCU utiliza e cita vários referenciais
importantes relativos à governança corporativa, que podem ser observados pelos
órgãos e entidades da administração pública, entre os quais: Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2009 e 2015); Enterprise Risk
Management – Integrated Framework (Coso II, 2004); Good Governance in the
Public Sector (Ifac, 2013); Good Governance Standard for Public Services (CIPFA,
2004); Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal (Decreto nº 1.171/1994); Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
nº 101/2000); Governança Corporativa de Tecnologia da Informação (ABNT, 2009);
Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector (Intosai, 2004);
Internal Control – Integrated Framework (Coso, 2013); Internal Control Management
and Evaluation Tool (GAO, 2001); International Professional Practices Framework
(IIA, 2009); Estudo 13 – Boa Governança no Setor Público (Ifac, 2001); Norma de
Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes (ABNT, 2009 – NBR ISO 31000/2009); e
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (BRASIL, 2013).
(BRASIL. TCU, 2014d, p. 11-25).
Nesse contexto, é enfatizado pelo TCU que está em curso um estudo
internacional que se destina à identificação de boas práticas de governança pública,
em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), com a participação de 12 países selecionados, entre eles o Brasil, sob a
liderança do Tribunal de Contas da União (BRASIL. TCU, 2014d, p. 8).
Considerados os princípios da OCDE como um dos marcos históricos e
pilares da moderna governança corporativa, junto ao ativismo pioneiro de Robert
Monks, ao Relatório Cadbury e a Lei Sarbanes-Oxley, tem-se que a atuação dessa
organização pode ser considerada como o marco mais recente e o de maior alcance,
não apenas pela abrangência, mas pelos aspectos tratados, pela difusão
internacional dos princípios da boa governança e pela sua reconhecida influência na
definição de códigos de melhores praticas em crescente número de países
(ROSSETTI; ANDRADE, 2014, p. 173).
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Segundo compilação realizada pela Ifac, citada pelo TCU (2014d, p. 14), as
organizações referenciadas no parágrafo anterior entendem que a boa governança
no setor público permite:
a) garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais
para os cidadãos;
b) garantir que a organização seja, e pareça, responsável para com
os cidadãos;
c) ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços
efetivamente prestados para cidadãos e usuários, e manter o foco
nesse propósito;
d) ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das
decisões tomadas e dos riscos envolvidos;
e) possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos
robustos de apoio às tomadas de decisão;
f) dialogar com e prestar contas à sociedade;
g) garantir a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos
cidadãos;
h) promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos
colaboradores;
i) definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites
de poder e de autoridade;
j) institucionalizar estruturas adequadas de governança;
k) selecionar a liderança tendo por base aspectos como
conhecimento, habilidades e atitudes (competências individuais);
l) avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da
liderança, mantendo um balanceamento adequado entre eles;
m) garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos;
n) utilizar-se de controles internos para manter os riscos em níveis
adequados e aceitáveis;
o) controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável; e
p) prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis,
tempestivas, relevantes e compreensíveis).

O Estudo 13 do Ifac está focado em formas de governança na gestão pública,
especialmente no que tange

responsabilidade do grupo governante e da entidade

controlada pelo setor público. O Ifac acredita que esse estudo contribuirá para a boa
governança e responsabilidade na gestão pública de todo o mundo. Esse estudo
define os princípios comuns e recomendações sobre a governança
das entidades do setor público, com o objetivo de promover a
orientação para auxiliar o grupo governante [...] a desenvolver ou
rever as práticas de governança, como um caminho para capacitar
os governantes [...] a operarem de maneira mais efetiva, eficiente e
transparente (SLOMSKI, 2008, p. 138).

Considerando os princípios fundamentais definidos pela fac,

poss vel

desmembrá-los em um grupo de recomendações, com o foco na responsabilidade
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do corpo governante e no caminho que podem fazer para confirmar a efetiva
governança. Tais recomendações, com base na Ifac, constituem-se em padrões de
comportamento, estruturas e processos organizacionais, controle (gestão de risco e
auditoria interna: comitês de auditoria, controle interno – orçamento, administração
financeira – e treinamento de pessoal) e relatórios externos (SLOMSKI, 2008, p.
138).
Como já mencionado, o TCU enfatiza no seu Referencial de Governança um
rol de práticas de governança em relação aos mecanismos propostos – Liderança,
Estratégia e Controle. Notadamente, a governança se preocupa com a qualidade do
processo decisório e sua efetividade, sempre com o objetivo de obter o maior valor
possível, valor este considerado como público e que pode ser tecido a partir de um
ambiente de confiança e de uma perspectiva de longo prazo, sempre levando em
consideração o destino maior: atender os anseios e necessidades do cidadão e da
sociedade (BRASIL. TCU, 2014d, p. 32).
Dessa forma, entende-se que isso pode indicar também uma atuação mais
pedagógica e de orientação, em face da primazia de a atuação histórica do TCU
estar sempre centrada no controle. Até o advento desses mais recentes referenciais,
persistia o agravante ou inconveniente de que o TCU não detinha parâmetros
objetivos capazes de avaliar a governança de forma sistêmica, senão tecnicamente,
principalmente em um contexto de mais de 7 mil unidades de órgãos e entidades da
administração pública, como já citado.
O TCU, no uso de suas atribuições, mais especificamente voltadas ao
cumprimento de sua missão estratégica, tem perseguido fortemente, desde 2010,
contribuir com o aprimoramento e o aperfeiçoamento da gestão pública. Assim,
apresentou em seu Referencial Básico de Governança os mecanismos de
governança aplicáveis a órgãos e entidades da administração pública: a liderança, a
estratégia e o controle, sendo que estes se desdobram em demais orientações
compostas pelas boas práticas e itens de controle que devem ser utilizados para
apoiar a implantação e/ou avaliação dos mecanismos de governança corporativa
aplicáveis ao setor público, conforme mencionados (BRASIL. TCU, 2014d, p. 37-38).

54
Reiterando esse ideal, o TCU fez constar em seu recente Plano Estratégico,
para o período de 2015 a 2021, sob a perspectiva de resultados o objetivo
estratégico de aprimoramento da governança e da gestão em organizações e
políticas públicas, tendo como indicadores de desempenho, além do Índice Geral de
Governança Consolidado da Administração Pública Federal, o Índice Percentual de
Implementação de Determinações e Recomendações Monitoradas, o Índice de
Maturidade dos Sistemas de Avaliação de Programas Governamentais (iSA-Gov),
bem como o Índice de Maturidade da Gestão de Riscos em Entidades Públicas,
resultante de autoavaliação de entidades da administração federal acerca de
práticas e condições relevantes para a maturidade da gestão de riscos em uso por
essas organizações (BRASIL. TCU, 2015f, p. 32-33).
A todos esses conceitos referentes à capacidade de propor melhorias e de
como inovar nos procedimentos e processos organizacionais, somam-se os roteiros,
experiências e práticas modernas de gestão que permitem viabilizar uma boa
governança no setor público, sendo que o modelo de referência editado pelo TCU
estabelece, entre os princípios, diretrizes e níveis de análise para a boa governança,
a instituição dos mecanismos e dos respectivos componentes.
Segundo preconiza o TCU, o que fundamenta e dá suporte à governança em
órgãos e entidades da administração pública é o tripé formado pelos mecanismos da
liderança, da estratégia e do controle. Assim, para que as funções de governança
(avaliar, direcionar e monitorar) sejam executadas de forma satisfatória, devem ser
adotados esses mecanismos (BRASIL. TCU, 2014d, p. 36).
Liderança refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou
comportamental, que assegura a existência das condições mínimas
para o exercício da boa governança, quais sejam: pessoas íntegras,
capacitadas, competentes, responsáveis e motivadas ocupando os
principais cargos das organizações e liderando os processos de
trabalho (BRASIL. TCU, 2014d, p. 37).

Entende-se que, com base nas referências que descrevem o mecanismo da
liderança, pode-se relacioná-lo com os procedimentos relacionados à gestão de
pessoas, pois se espera que esta contribua com a manutenção de um sistema de
atração, retenção e desenvolvimento de colaboradores talentosos e atuando
conforme suas habilidades.
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Os colaboradores que se descobrem ou são descobertos como líderes devem
ser os responsáveis por conduzir o processo de estabelecimento da estratégia
necessária à boa governança, envolvendo aspectos como:
escuta ativa de demandas, necessidades e expectativas das partes
interessadas; avaliação do ambiente interno e externo da
organização; avaliação e prospecção de cenários; definição e
alcance da estratégia; definição e monitoramento de objetivos de
curto, médio e longo prazo; alinhamento de estratégias e operações
das unidades de negócio e organizações envolvidas ou afetadas
(BRASIL. TCU, 2014d, p. 37).

Segundo o TCU, os componentes essenciais para que o mecanismo da
liderança possa assegurar uma boa governança estão relacionadas com o fato de os
membros da alta administração terem as competências necessárias para o exercício
do cargo e mobilizarem conhecimentos, habilidades e atitudes em prol do
aperfeiçoamento no atingimento dos resultados organizacionais.
Da mesma forma, os princípios e padrões de comportamento a serem
observados pelos membros da alta administração, gestores e colaboradores devem
estar definidos em códigos de ética e conduta formalmente instituídos, claros e
suficientemente detalhados.
Assim definida, a liderança organizacional deixa claro e evidente qual será o
tom do topo, avocando para si a responsabilidade final pelos resultados produzidos.
Isso garante que a alta administração assuma efetivamente a responsabilidade pela
definição e avaliação dos controles internos que devem minimizar o risco de eventos
de má utilização dos poderes que forem formalmente delegados, devendo utilizar-se
da função da auditoria interna para esse fim.
Compete à liderança, em consequência, zelar pelo efetivo funcionamento do
sistema de governança, que, em síntese, reflete a maneira como os diversos
agentes e colaboradores se organizam, interagem e procedem para obter a boa
governança, o que abrange todas as estruturas e processos diretamente
relacionados às instâncias internas e externas de governança que harmonicamente
devem subsistir.
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Por sua vez, o Referencial do TCU considera como estratégia o manejo dos
temas relacionados com o propósito da organização; a definição da sua missão e da
sua visão de futuro; os objetivos estratégicos para cumprimento das definições
anteriores; o planejamento para o desenvolvimento dos processos, técnicas e
atitudes administrativas necessárias; as decisões que determinarão o desempenho
da gestão; e as políticas, diretrizes e desdobramentos para implantação, avaliação e
controle dos resultados (BRASIL. TCU, 2014d, p. 52).
Também, segundo recomendado pelo TCU, os componentes essenciais para
que o mecanismo da estratégia promova o adequado suporte para a boa
governança devem considerar o relacionamento com partes interessadas,
garantindo que a prestação de serviços ocorra com eficiência, por meio do
alinhamento de suas ações com as expectativas daquelas e permitindo, com isso, a
otimização de resultados.
Dessa forma, segundo o TCU, a estratégia organizacional, a partir de sua
visão de futuro, da análise dos ambientes interno e externo e da sua missão
institucional, formula suas estratégias, desdobra-as em planos de ação de longo e
curto prazo e acompanha sua implementação, visando ao atendimento de sua
missão e à satisfação das partes interessadas (BRASIL. TCU, 2014d, p. 52).
Para que isso ocorra de forma satisfatória, é imperativo que haja o
alinhamento transorganizacional, em face de que cada um dos múltiplos agentes
dentro do governo tem seus próprios objetivos, definindo-se os objetivos coerentes e
alinhados entre todos os envolvidos na implantação da estratégia, para que os
resultados esperados possam ser alcançados (BRASIL. TCU, 2014d, p. 55).
Entretanto, para que esses processos sejam executados, existem riscos, os
quais devem ser avaliados e tratados. Para isso, é conveniente o estabelecimento
de controles e sua avaliação, transparência e accountability, que envolve, entre
outras coisas, a prestação de contas das ações e a responsabilização pelos atos
praticados (BRASIL. TCU, 2014d, p. 37-57).
Controle pode ser entendido como um conjunto de ações que avalia
resultados e processos em comparação a valores desejados ou preestabelecidos,
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bem como orienta a adoção de medidas corretivas nas situações em que ocorrem
desvios entre as expectativas dos “principais” e os resultados apresentados pelos
“agentes” (NARDES, 2014, p. 210).
Recomenda o TCU como componentes essenciais para que o mecanismo do
controle possa contribuir para a boa governança institucional que ele seja composto
de práticas efetivas de gestão de riscos e controle interno, de responsabilidade da
alta administração, que possam ser capazes de definir o quanto de risco poderá ser
aceito na busca do melhor valor para a sociedade (BRASIL. TCU, 2014d, p. 57).
Também como componente fundamental para o mecanismo de controle é a
função da auditoria interna, uma atividade independente e objetiva de avaliação
(assurance) e de consultoria que existe basicamente para avaliar a eficácia dos
controles internos implantados pelos gestores, com o objetivo de adicionar valor e
melhorar as operações de uma organização (BRASIL. TCU, 2014d, p. 59).
Finalmente, como componente do mecanismo de controle, recomenda o TCU
as práticas efetivas de accountability e transparência, cuja responsabilidade é dos
membros das organizações de governança interna e da administração executiva e
são representadas pelo dever de prestar contas de sua atuação, assumindo,
integralmente, as consequências de seus atos e omissões na utilização dos recursos
públicos sob sua responsabilidade (BRASIL. TCU, 2014d, p. 61).
Para o TCU, a governança e a gestão se diferem devido às funções
conferidas a cada uma. Por exemplo, segundo o Referencial Básico de Governança
do TCU, a governança de órgãos e entidades da administração pública
envolve três funções básicas, alinhadas às tarefas sugeridas pela
ISO/IEC 38500:2008: a) avaliar o ambiente, os cenários, o
desempenho e os resultados atuais e futuros; b) direcionar e orientar
a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e planos,
alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes
interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em geral)
e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e c) monitorar
os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e planos,
confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das
partes interessadas (BRASIL, TCU, 2014d, p. 30-31).
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Segundo o mesmo Referencial Básico de Governança do TCU, de modo
complementar, gestão diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas e de
organizações no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos que
foram estabelecidos pelo órgão; preocupa-se com a eficácia, cumprir as ações
priorizadas, e a eficiência das ações, realizar as ações da melhor forma possível, em
termos de custo-benefício (BRASIL, TCU, 2014d, p. 31).
E em decorrência dessa nova forma de atuação do TCU, mais voltada à
contribuição com o aperfeiçoamento da gestão pública, que foram realizados de
forma sistemática diversos levantamentos, iniciados desde o início da atual década,
cujo objetivo teve o intuito de conhecer melhor a situação da governança em todo o
setor da administração pública brasileira.
Até a presente data, destacam-se alguns importantes levantamentos
realizados nos órgãos da esfera federal, como: quatro levantamentos direcionados à
governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
levantamento da maturidade em gestão de riscos das entidades da administração
pública indireta, levantamento de governança e gestão de pessoas e levantamento
de governança e gestão das aquisições.
Mais recentemente, em conjunto com as demais esferas da administração
pública, foi realizado um amplo trabalho de levantamento sobre a situação da
governança pública em âmbito nacional e o estágio da governança e da gestão das
aquisições no contexto de atuação estadual e municipal.
Entre os objetivos dos levantamentos, um dos principais foi o de identificar os
pontos de fragilidade e de vulnerabilidade e, a partir deles, induzir as respectivas
melhorias. No contexto geral, tem-se a intenção de incentivar a mudança de
comportamento na cultura e na atuação dos órgãos e entidades da administração
pública brasileira.
De forma bastante sintética e utilizando a relação entre as definições e os
mecanismos descritos pelo referencial do TCU, à liderança incumbe avaliar, à
estratégia direcionar e ao controle monitorar. A cada um desses mecanismos foi
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associado um conjunto de componentes que contribuem, direta ou indiretamente,
para o alcance dos objetivos (BRASIL. TCU, 2014d, p. 37).
A liderança utilizará como componentes as práticas relacionadas com
pessoas e competências, princípios e padrões de comportamentos, o modelo de
liderança organizacional e a estruturação do sistema de governança. A estratégia,
por seu turno, estará relacionada com as práticas de relacionamento com as partes
interessadas, a fim de buscar o alinhamento das ações, a estratégia organizacional
propriamente dita e o alinhamento transorganizacional, no sentido do reforço mútuo
do setor público (BRASIL. TCU, 2014d, p. 37-38).
Por fim, os componentes e as práticas relacionados com o controle
representam o grande desafio de governança dos órgãos e entidades públicas, pois
determinam o quanto de risco aceitam enfrentar, considerados os controles internos
utilizados para minimizá-los, sempre na busca de valor para os cidadãos e demais
partes interessadas, o que significa prestar serviço de interesse público da melhor
maneira possível. Os componentes e as práticas de controle representam, também,
a avaliação da eficácia dos controles internos implantados pela gestão, por meio de
instância interna de apoio à governança, a auditoria interna, e ainda a
responsabilidade de os membros da alta administração prestarem contas da sua
atuação, assumindo, integralmente, as consequências de seus atos e omissões. A
esse mecanismo se inclui a necessidade de um contexto de transparência para
garantir a efetividade da accountability (BRASIL. TCU, 2014d, p. 38).
Os Relatórios de Gestão são enviados, anualmente, pelos órgãos públicos ao
TCU, para o desempenho de atribuições deste, e acompanhados por outros
relatórios e informações produzidos pelos órgãos de auditoria e de controle interno
são determinados por lei e apreciados pelo TCU, sob a forma de tomadas e
prestações de contas.
As normas que estabelecem diretrizes, regras gerais, disciplina e orientam os
órgãos públicos, denominados pelo TCU de unidades jurisdicionadas, são
representadas pela Resolução TCU nº 234/2010, Instrução Normativa TCU nº
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63/2010, Decisão Normativa TCU nº 139/2014, Portaria TCU nº 90/2014, Decisão
Normativa TCU nº 140/2014 e Decisão Normativa nº 143/2015.
Entende-se, assim, que os Relatórios de Gestão podem ser tratados e
considerados

como

autênticos

relatos

corporativos

e

integrados

para

as

organizações, podendo englobar todas as matérias, temas de atuação e dimensões
relativas à sustentabilidade da instituição, sejam financeiros (econômicos) como não
financeiros (ambientais e sociais), como, inclusive, já constam nas orientações
emitidas pelo TCU anualmente.
Dessa forma, os Relatórios de Gestão são importantes instrumentos para os
dirigentes máximos e órgãos colegiados apresentarem como relato integrado e
multidisciplinar, no qual constam todas as informações acerca dos processos
organizacionais enfrentados e em curso. Isso amplia sua relevância como
instrumento de medição e de planejamento, monitoramento e comparação com as
melhores práticas adotadas pelas demais instituições similares, fatores que podem
indicar quais estratégias precisam ser modificadas e/ou criadas, tudo com o nobre
objetivo de prestar contas à sociedade e dar transparência às ações realizadas e às
de sua gestão.
Finalmente, concorda-se com o entendimento manifestado pelo TCU de que
as boas práticas podem contribuir com o incremento do desempenho dos órgãos e
entidades públicas. Mesmo com a dificuldade de comprovar a relação entre o
acréscimo de maturidade nas boas práticas de governança com o correspondente
ganho quantitativo, representado pela maior eficiência no uso de recursos
despendidos na prestação de serviços, é perceptível e identificável um maior
engajamento dos colaboradores de uma instituição quando o dirigente máximo
envolve-se efetivamente com a responsabilidade que lhe pertence e exerce a
liderança, dando o tom do topo correspondente à sua gestão, direciona e orienta o
desdobramento da estratégia necessária para o cumprimento dos objetivos e,
principalmente, avalia e presta contas acerca dos resultados alcançados em relação
ao que era esperado.
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2.3

ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Analisando-se mais especificamente o contexto do Poder Judiciário, nota-se

que suas estruturas são compostas por ramos distintos, sendo que estes
concentram volumes diversos de ações judiciais, bem como despendem recursos de
modo também distinto. No contexto de atuação dos Tribunais Regionais do Trabalho
(TRTs), ramo da justiça trabalhista, o volume de ações gira em torno de 8,3% do
total de volume de ações de todos os ramos da justiça, ao passo que são
despendidos cerca de 21% do valor gasto de recursos (IBGE, 2015, p. 412).
Embora tal comparação não seja perfeitamente simétrica (volume x gastos),
não deixa de ser um indicador de que eventualmente rearranjos institucionais podem
ser uma via de melhoria da prestação de serviços pelo judiciário (IBGE, 2015, p.
414).
Em todos os ramos da justiça, o volume das despesas de pessoal é bastante
parecido, girando algo em torno de 90% dos recursos utilizados, sendo que na
Justiça do Trabalho é que se apresenta o maior indicador percentual, de 93,5%
(BRASIL. CNJ, 2015a, p. 29-178).
Tem sido notoriamente reconhecido que um dos gargalos que afetam a
prestação de serviços judiciários é, justamente, a relação inadequada entre os
processos que são propostos a cada ano e os que são efetivamente solucionados, o
que faz com que se busquem alternativas que permitam minimizar essa mácula
institucional.
Ainda, no relatório Justiça em Números 2015 (ano-base 2014), recentemente
publicado pelo CNJ, em que pese o pequeno crescimento no número dos processos
baixados, foi noticiado que, em 2014, a taxa de congestionamento do Poder
Judiciário foi de 71,4%, o que representa um pequeno aumento em relação ao índice
de 70,6% registrado em 2013 (BRASIL. CNJ, 2015a, p. 34).
Dessa forma, com uma demanda de dimensões tão grandes, a convivência
com a lentidão parece ser uma consequência natural. A situação ainda tem
contornos de agravamento porque os números de crescimento da demanda
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continuam em evolução, o que leva a um quadro quase inevitável de
congestionamento, caso não sejam adotadas medidas de enfrentamento efetivo, por
meio da adoção de práticas inovadoras e adequadas de governança e de gestão.
Tendo em vista a amplitude de possibilidades e de dimensões possíveis para
definir governança, apresenta-se o conceito de governança judicial, delimitado
especificamente para o Poder Judiciário como sendo o conjunto de políticas,
processos, costumes, atitudes, ações, comportamentos e decisões necessários ao
exercício da justiça (AKUTSU; GUIMARÃES, 2015, p. 942).
Com igual relevância, devem ser considerados os normativos e resoluções
emitidos pelo CNJ, Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e os
normativos que vierem a ser publicados pelo próprio órgão ou similares, tais como o
objeto do presente estudo de caso, um Tribunal Regional do Trabalho brasileiro,
entre outros.
Recentemente foi instituída pela Resolução CNJ nº 194/2014 a Política
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, com o propósito de
aprimorar a qualidade, celeridade, eficiência, eficácia e efetividade da prestação
jurisdicional da primeira instância. A resolução estabeleceu os primeiros passos para
que os tribunais concretizem ações voltadas para o primeiro grau, como a criação da
Rede de Governança e o estabelecimento de planos de ação (BRASIL. CNJ, 2015a,
p. 37).
Finalmente, o Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau de Jurisdição, integrado por conselheiros e juízes auxiliares da
Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aprovou o Plano de Gestão da
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. Seu objetivo
é auxiliar os tribunais na implantação das Resoluções nº 194/2014 e nº 195/2014, do
CNJ, trazendo melhorias permanentes para a instância que concentra cerca de 90%
dos processos do país.
O principal produto do referido Plano de Gestão é o Guia de Implementação
2015/2016, que vai ajudar os tribunais a concretizarem cada uma das nove linhas de
atuação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição:
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alinhamento ao plano estratégico, equalização da força de trabalho, adequação
orçamentária, infraestrutura e tecnologia, governança colaborativa, diálogo social e
institucional, prevenção e racionalização de litígios, estudos e pesquisas, formação
continuada.
O Guia de Implementação contém 52 requisitos, elaborados a partir de atos
normativos e de debates do Comitê Gestor de Primeiro Grau. O documento será
submetido à Presidência do CNJ e, posteriormente, será encaminhado aos tribunais.
A ideia é que o guia também possibilite a autoavaliação das cortes e o
monitoramento dos resultados em escala nacional (BRASIL. CNJ, 2016).
No que diz respeito especificamente ao ramo da Justiça do Trabalho, cabe
citar que, recentemente, por meio da publicação da Resolução CSJT nº 157/2015,
que aprovou a revisão do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para o período
de 2016 a 2020, foram confirmados os valores da Justiça do Trabalho:
Acessibilidade – Democratizar e facilitar o acesso à Justiça;
Celeridade – Prezar pela agilidade nos trâmites judiciais e
administrativos; Comprometimento – Atender com eficiência,
eficácia e transparência as necessidades e expectativas dos clientes
internos e externos; Efetividade – Garantir o cumprimento das
decisões judiciais; Ética – Agir com honestidade, probidade,
integridade e credibilidade em todas as suas ações e relações;
Inovação – Buscar soluções inovadoras para a melhoria da
prestação jurisdicional; Responsabilidade socioambiental – Atuar
para a garantia da cidadania e da gestão ambiental; Valorização das
pessoas – Incentivar a melhoria contínua do relacionamento, bemestar e satisfação pessoal e profissional (BRASIL. CSJT, 2015a, p. 12, grifo do autor).

Ao mesmo tempo, foram sinalizadas algumas metas a serem atingidas pelos
tribunais que compõem esse ramo especializado do Poder Judiciário.
Entre os objetivos da perspectiva Recursos, com seus indicadores e metas,
cabe citar aqueles vinculados com os Levantamentos de Governança realizados
pelo TCU:
 Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida, indicador –
iGovPessoas: com base no percentual alcançado pelos componentes do modelo

64
de avaliação do iGovPessoas do TCU, cuja meta é atingir a faixa “aprimorado”,
até 2020, na mesma avaliação
 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC, indicador – iGovTI: com base
no percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGovTI
do TCU, cuja meta é atingir a faixa “aprimorado”, at 2020, na mesma avaliação
(BRASIL. CSJT, 2015a, p. 5-7).
Entre os objetivos da perspectiva Processos Internos, com seu indicador e
metas, cabe citar:
 Fortalecer os processos de governança e o combate à corrupção, indicador –
iGov: com base no percentual alcançado pelos componentes do modelo de
avaliação do iGov do TCU, cujas metas percentuais foram gradativas e fixadas,
conforme o iGov alcançado, ou seja, aumentar, em relação à última apuração, a
pontuação alcançada em: a) 15 pontos percentuais para aqueles TRTs que se
enquadrarem na faixa “inicial”; b) 10 pontos percentuais para aqueles TRTs que
se enquadrarem na faixa “intermediário”; e c) 5 pontos percentuais para aqueles
TRTs que se enquadrarem na faixa “aprimorado” (BRASIL. CSJT, 2015a, p. 1112).
Tratando-se da iniciativa interna da instituição estudada, cabe citar a
alteração regimental promovida na Resolução Administrativa nº 016/2011 pelo
Tribunal Pleno, que instituiu a Semana Institucional da Magistratura da Justiça do
Trabalho do Paraná, considerando como evento permanente, realizado anualmente,
e que funciona como fórum de debates no qual são votadas e aprovadas
proposições sobre eixos temáticos específicos.
Impõe-se, portanto, em atenção ao princípio da eficiência, que sejam
consideradas pela alta administração todas as proposições, análises e avaliações
que surgirem dos participantes da Semana Institucional para garantir o
monitoramento de resultados das demandas que forem consideradas.
A fim de se somar às diretrizes indicadas anteriormente, no Acórdão nº
1.273/2015 do Plenário do TCU – resultante do levantamento na área de
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governança pública, realizado em 2014, inclusive contendo recomendação ao CNJ
para

que

oriente

os

tribunais

a

ele

vinculados,

como

se

verá

mais

pormenorizadamente nos capítulos subsequentes – foi proposto, tanto nas análises
e resultados como nas propostas e recomendações, que programem a implantação
de modelo mínimo de governança para aprimorar a sua atuação. Este deve
contemplar medidas para a solução das fragilidades detectadas no presente
levantamento relacionadas ao monitoramento e avaliação da execução da estratégia,
gestão de riscos e estabelecimento de controles internos, atuação das unidades de
auditoria interna, aprovação formal de planos pelo dirigente máximo, direcionamento
estratégico e supervisão de resultados.
Conforme ainda mencionado pelo referido acórdão, as proposições e
recomendações se basearam no Índice Geral de Governança Simplificado (iGGs),
que assumidamente, pelo próprio TCU, foi dito que não deve ser percebido como
uma medida precisa da governança pública de uma dada organização, devendo ser
entendido apenas como uma referência e um instrumento de autoavaliação da sua
capacidade nessa área, e também um guia no processo de melhoria, nos termos do
já mencionado Acórdão nº 1.273/2015 do Plenário do TCU.
Mesmo que se argumente que o relatório constante no mencionado acórdão
ainda possua o caráter geral para todas as organizações e Entidades de
Fiscalização Superior (EFS), entre elas o CNJ em relação aos órgãos do judiciário
trabalhista, sem individualização à instituição estudada, cabe ressaltar que, no
contexto do processo de controle externo da governança pública, de competência do
TCU, será maximizada a atuação deste em decorrência da verificação das
recomendações já direcionadas e sinalizadas aos órgãos centrais de supervisão.
Concorda-se com os argumentos utilizados pelo TCU de que uma medida
com alguma imprecisão é melhor que nenhuma medida, situação anterior ao
trabalho de levantamento realizado, e que permite comunicar de forma sintética e
objetiva à alta administração destinatária uma ideia, ainda que aproximada, da
situação da sua governança, o que pode contribuir para a sensibilização de melhoria
em todo o conjunto de organizações, devendo-se destacar que, em todo caso, isso
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dependerá do estabelecimento de um conjunto de metas a serem formalizadas como
parte de um plano e de uma estratégia de execução.
Sob a perspectiva do contexto interno de atuação da instituição estudada,
recentemente foi aprovado e publicado o Planejamento Estratégico Institucional
(PEI) 2015-2020, conforme consta no Anexo I da Resolução Administrativa nº
011/2015 – Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região/Paraná
(BRASIL. TRT, 2015b).
Entre as principais macroestratégias estabelecidas no PEI 2015-2020, cabe
mencionar algumas: aumentar a eficiência na solução de processos na fase de
conhecimento em primeiro grau, assegurar a efetividade da execução, estimular a
conciliação, gerir as demandas repetitivas e de grandes litigantes, assegurar uma
comunicação institucional e integrada, instituir mecanismos de governança e gestão
participativas.
Quanto às duas últimas macroestratégias, comunicação institucional e
integrada e mecanismos de governança e gestão participativas, os seus objetivos,
indicadores para aferição das ações previstas, estão intimamente ligados com a
estruturação do sistema de governança da instituição. A proposição para
implantação de modelo mínimo que se pretende com a presente pesquisa poderá
contribuir com a continuidade das ações de capacitação já realizadas durante o
período compreendido entre outubro e dezembro de 2015, bem como no início de
2016, sendo que essas ações se dão mediante apresentação, como facilitadores,
pelos gestores das principais unidades administrativas e estratégicas das ações
planejadas e em andamento, tudo a fim de dar cumprimento ao processo de
transição dos cargos de direção da instituição estudada, nos termos da Resolução
CNJ nº 95/2009.
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3 METODOLOGIA
Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva e analítica, utilizando-se a
modalidade de estudo de caso com o propósito de conhecer as características,
comportamentos e a maneira como é colocada em prática a governança, com
referência na visão global do problema, na identificação de fatores de fragilidade
institucional e suas influências, bem como nos modelos adequados para evoluir na
maturidade da instituição.
Optou-se pela modalidade de estudo de caso principalmente pelo potencial
caráter institucional que a pesquisa poderia adquirir, devido à aprovação do projeto
de pesquisa adaptado e aprovado junto ao edital de 2015 emitido para seleção de
projetos de pesquisas pela Escola Judicial, o que permitiria a aplicação prática ao
desenvolvimento do projeto de pesquisa nos moldes propostos e patrocinados pelo
Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade do Instituto Superior de
Administração e Economia (Isae).
Em um primeiro momento, é possível imaginar que a proposta do estudo de
caso poderia ensejar maior proximidade para a coleta dos dados necessários, além
do fato de que se propõe que as conclusões decorrentes podem ser de grande
utilidade para o aperfeiçoamento da governança e gestão da instituição estudada,
bem como para outras similares, caso se autorize e possam ser replicadas as
experiências e aprendizado obtidos.
Justamente por esse envolvimento é que se buscou tratar antecipadamente
os eventuais conflitos de interesse que naturalmente surgem, aliado ao fato de que o
pesquisador iniciou a pesquisa já na condição de detentor de cargo em comissão de
provimento, com base em relação de confiança e subordinado diretamente ao
dirigente máximo da instituição.
Assim, como forma de se antecipar aos conflitos, foram observados alguns
cuidados. Por exemplo, o de preservar o sigilo das manifestações, com a não
identificação das autorias por parte de cada respondente. Da mesma forma, buscouse preservar a identidade do pesquisador, em decorrência da vinculação funcional,

68
na coleta dos dados e informações, por meio da solicitação para que os
questionários eletrônicos elaborados fossem enviados diretamente do e-mail
corporativo da Escola Judicial.
Já com relação às entrevistas em profundidade, buscou-se realizá-las durante
o período em que estava sendo feito o processo de transição dos cargos de direção,
atividade esta que por ter adquirido o cunho institucional, no presente exercício,
poderia facilitar a contextualização do tema, facilitando as aproximações necessárias
com os representantes (entrevistados) escolhidos.
Assim, utilizando-se a modalidade de estudo de caso, pretende-se aglutinar
os critérios, referenciais e boas práticas reconhecidos e descritos em relatórios,
manuais e modelos de referência de organismos nacionais e internacionais, com
ênfase no Referencial Básico de Governança do TCU, aplicável aos órgãos e
entidades da administração pública, e trazê-los à realidade e ambiente da instituição
estudada a fim de que, se bem aplicados, possam contribuir com a evolução da
maturidade da governança.
Mediante o perfil escolhido, pretende-se descrever as características e
percepções do grupo e do ambiente da instituição em estudo, bem como encontrar
conclusões pela associação entre as variáveis e categorias pesquisadas.
Intentou-se, ao mesmo tempo, sensibilizar os agentes públicos envolvidos
acerca do tema de estudo a fim de permitir gradativamente alguma familiaridade
para futuras abordagens, que poderão ser seguidas à medida que a instituição
absorva e aprofunde os conceitos e técnicas necessários ao desenvolvimento da
maturidade em governança, por meio do envolvimento de dirigentes, gestores,
colaboradores e demais partes interessadas.
Igualmente,

foram

realizadas

pesquisas

sobre

a

governança

e

sustentabilidade relativas aos órgãos e entidades da administração pública, bem
como sobre a influência e o impacto da atuação do poder de fiscalização do TCU,
utilizando-se da literatura existente, de artigos científicos publicados em revistas
indexadas, bem como de acórdãos, manuais e modelos de referência com base nos
seguintes temas: governança pública, sustentabilidade, gestão de riscos, controles
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internos, auditoria interna, compliance, gerenciamento de riscos, administração
publica e ciência política, governança da sustentabilidade e public sector
accountability, entre outros.
3.1

ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA
Na sequência, apresentam-se as perguntas ou pressupostos nos quais está

amparada a pesquisa e as definições constitutivas e operacionais das categorias de
análise, com suas unidades e indicadores que são relevantes para o estudo.
3.1.1 Perguntas de Pesquisa
Para enfrentar o problema de pesquisa proposto neste estudo, pretende-se
descrever como um Tribunal Regional do Trabalho está alinhado em relação às
práticas recomendadas pelo TCU, bem como de que forma esse alinhamento pode
contribuir com a evolução da sua maturidade em governança.
Impõe-se questionar se, de fato, as instituições com menor maturidade em
governança apresentam maior dificuldade em prestar serviços com melhor qualidade
e eficiência.
Ainda, pode-se questionar acerca de quais fatores podem contribuir com a
menor ou maior adoção das boas práticas de governança e, se definidos esses
fatores, de que forma, em que quantidade e como podem ser medidas e
minimizadas tais interferências, embora esse pressuposto dependa, para sua
comprovação, de que existam indicadores e métricas capazes de evidenciar a
relação entre as variáveis mencionadas, o que não faz parte do escopo da presente
pesquisa.
Também, apresenta-se outra reflexão sobre como deve ser ou qual a
aplicação mais adequada para as boas práticas e sob qual abordagem. Cabe
investigar se as boas práticas devem ser colocadas em prática porque são
determinadas por órgão fiscalizador externo ou porque decorrem do simples
convencimento de que se trata do dever de agir do agente público em tal condição.
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Assim, com base na avaliação da percepção dos agentes públicos de um
Tribunal Regional do Trabalho acerca do alinhamento em que a instituição se
encontra com relação às práticas recomendadas pelo TCU, juntados aos
comparativos de relatórios produzidos e informações repassadas como respostas
aos levantamentos realizados, é que se buscará propor a adoção de procedimentos
mínimos que possam contribuir com a melhoria da maturidade em governança da
instituição estudada.
3.1.2 Definição das Categorias Analíticas ou Variáveis
Como já apresentado no quadro teórico de referência, o TCU, em seu
Referencial Básico de Governança, define governança no setor público como um
conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle que são colocados em
prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade e que, se
bem observadas, podem incrementar o desempenho de órgãos e entidades públicas
(BRASIL. TCU, 2014e).
Tendo em vista que a presente pesquisa tem por objetivo avaliar e comparar
as práticas de gestão e de governança adotadas em relação às práticas
recomendadas pelo TCU por um Tribunal Regional do Trabalho, e propor a
implantação de procedimentos, a partir da análise da percepção dos colaboradores,
bem como sobre os relatórios produzidos, adotaram-se tais mecanismos como as
variáveis a serem consideradas, representadas nos moldes de categorias e
unidades de análise, conforme quadro constante no Apêndice 1.
3.2

DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA
A seguir, apresenta-se mais detalhadamente o desenho da pesquisa,

considerando a definição da população e amostra, etapas de pesquisa,
delineamento do estudo, perspectiva temporal, nível e unidade de análise,
procedimentos de coleta e análise dos dados e, por fim, dificuldades e limitações da
pesquisa.
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O estudo de natureza institucional ocorrerá, segundo a forma de abordagem,
de maneira quantitativa e qualitativa, na modalidade de estudo de caso.
3.2.1 População e Amostra
A pesquisa pautou-se, primeiramente, por uma abordagem quantitativa, por
meio de consulta realizada em questionário elaborado de forma padronizada, o qual
foi enviado a cerca de 2.685 colaboradores, magistrados e servidores, de um
Tribunal Regional do Trabalho, lotados em diversas unidades administrativas e
judiciárias distribuídas ao longo da área de jurisdição estadual, sendo que todos
usufruem de uma estação de trabalho composta, no mínimo, por um desktop e
acesso à internet banda larga.
O referido questionário, conforme conteúdo disposto no Apêndice 2, foi
dirigido à população-alvo de 2.685 pessoas, magistrados e servidores, conforme
indica parcialmente o perfil estratificado apresentado abaixo:
Tabela 1 - Perfil parcial da população-alvo para o questionário quantitativo

variável de perfil

Categoria

frequência

%

enquadramento funcional

servidor
Magistrado
vara do Trabal o – interior
Vara do Trabal o – capital
Unidade de apoio administrativo
Unidade de apoio judiciário - 1ª instância
Unidade de apoio judiciário - 2ª instância
Gabinete do Desembargador
ocupa função comissionada
exerce cargo em comissão

2.477
208
883
282
493
193
202
375
1443
309

92%
8%
36%
12%
20%
8%
8%
15%
54%
12%

nenhuma opção acima.

933

35%

local de trabalho

exercício de função gratificada

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

Com base na população finita descrita acima, utilizou-se a técnica de
amostragem não probabilística, selecionada por conveniência, e também foram
desenvolvidas categorias ou quotas de controle, as quais permitem quantificar
algumas características da população finita, alvo das análises, representada pelos
servidores e magistrados de diversas unidades (MALHOTRA, 2005, p. 326-328).
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A pesquisa pautou-se, também, por uma abordagem qualitativa, mediante a
realização

de

entrevistas

em

profundidade,

utilizando-se

de

um

roteiro

semiestruturado, com base nas categorias e unidades de análises mencionadas, o
qual foi aplicado a um conjunto de pessoas escolhidas, a critério do pesquisador,
dentre os representantes da alta administração, tanto desembargadores como
servidores, ou mesmo dentre representantes de comitês ou colegiados vinculados à
administração.
Assim, com a realização das entrevistas qualitativas teve-se como
expectativa que estas pudessem trazer um maior aprofundamento, em decorrência
dos cargos ou posições de destaques ocupados na governança e gestão. Isso, com
base no julgamento do pesquisador, poderia trazer melhor compreensão sobre
determinado aspecto debatido e, ainda, ser complementado pelas percepções e
conclusões decorrentes da pesquisa quantitativa (MALHOTRA, 2005, p. 99 e 155).
Ressalta-se que, embora vinculados funcional e economicamente à instituição
estudada, não foram incluídos na amostra os servidores inativos, por estarem
desligados da rotina diária; os estagiários, pela temporariedade de vínculo; e os
trabalhadores terceirizados, que; embora cheguem a representar atualmente cerca
de 20% do total de colaboradores, constituem uma força de trabalho indireta,
vinculada às atividades auxiliares e mantida por contrato, além de não possuírem
acesso à estação de trabalho fixa disponibilizada no ambiente corporativo da
instituição estudada, o que poderia colocá-los em situação restritiva e de
desigualdade para participação da pesquisa.
3.2.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa
O estudo, quanto à sua natureza, será institucional por estar envolvido com a
análise de organizações e ambientes institucionais, e será sob a concepção
transversal por se referir à caracterização de um determinado conjunto de
indivíduos-típicos, no caso agentes públicos e instituição da qual fazem parte, e no
momento de tempo específico e destinado para a realização da pesquisa.
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3.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados
Como procedimentos adotados para a pesquisa, serão utilizados como fontes
primárias, os dados e informações extraídos dos questionários e entrevistas
realizados, e como fontes secundárias, dados coletados durante a revisão de
literatura e artigos científicos publicados em revistas especializadas, nas análises
dos documentos correspondentes aos relatórios e publicações institucionais, em
relação aos quais se explorou algumas percepções oriundas dos questionários,
entrevistas e se se analisaram os conteúdos correspondentes.
3.2.3.1 Dados quantitativos
O questionário foi elaborado tendo como base o Referencial Básico de
Governança Aplicável aos Órgãos e Entidades da Administração Pública (BRASIL.
TCU, 2014d), bem como o modelo de governança mínimo recomendado pelo
Acórdão nº 1.273/2015, do Plenário TCU, que concluiu o Levantamento de
Governança pública realizado em âmbito nacional, com uma análise sistêmica
acerca das oportunidades de melhoria constatadas em todas as instituições
participantes.
O objetivo do questionário foi identificar a percepção dos componentes da
força de trabalho de um Tribunal Regional do Trabalho, órgão da administração
pública federal direta, em relação ao alinhamento com as práticas de governança
recomendadas pelo TCU.
Como já mencionado, o questionário enviado não permitiu a identificação dos
respondentes nem do pesquisador. Dessa forma, preservando-se o sigilo tanto dos
respondentes quanto do pesquisador, pretendeu-se minimizar o viés que pudesse
eventualmente macular o resultado.
Outro fator que se considerou foi tentar aumentar a credibilidade ou diminuir
os inconvenientes do impacto (viés) naturalmente existente em questionários,
utilizando-se a escala do tipo Likert. Assim, com a intenção de minimizar o impacto
desses vieses, estabeleceram-se como opções de marcação das respostas:
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“concordo totalmente”, “concordo parcialmente”, “discordo parcialmente” e “discordo
totalmente”.
Como se esperava que houvesse situações em que o entrevistado não
soubesse o que responder ou mesmo não tivesse opinião, tentou-se intensificar a
fidelidade dos dados que seriam obtidos também por meio da inclusão de uma
escala não forçada, com a categoria “não ten o con ecimento” (MALHOTRA, 2006,
p. 271).
O questionário foi elaborado em uma infraestrutura de coleta de dados, por
meio da utilização da ferramenta Google Drive, e foi posteriormente abrigado em
plataforma Moodle, mantida no ambiente corporativo da Escola Judicial, vinculada à
instituição estudada, a fim de que fosse permitida a coleta e classificação das
respostas, ou seja, em ambiente exclusivamente eletrônico, a ser aplicado dentre os
servidores e magistrados de diferentes áreas, no âmbito da instituição estudada,
estando, dessa forma, representadas e abrangidas as diversas categorias ou quotas
descritas no perfil dos entrevistados da amostra.
Ressalta-se que o questionário compõe-se de 43 assertivas – com base em
práticas e itens de controle constantes no Referencial Básico de Governança e na
cartilha Os Dez Passos para a Boa Governança, ambos do TCU – e todas foram
desmembradas e vinculadas a cada um dos mecanismos de liderança, estratégia e
controle, definidos pelo mesmo Referencial do TCU, os quais foram utilizados como
categorias de análise para a presente pesquisa.
Também compõe o referido questionário outras 7 questões que visam
identificar o perfil dos respondentes relativas ao enquadramento funcional (servidor
ou magistrado), local de trabalho e função exercida (se judiciária ou administrativa e
na capital ou interior), tempo de serviço na instituição estudada, gênero e idade, tudo
com o objetivo de extrair algumas inferências e conclusões que possam relacionar a
percepção manifestada acerca das práticas pesquisadas com o contexto e situação
em que atuam os respondentes.
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Assim, o questionário foi enviado para a população finita, formada pelo
conjunto dos magistrados e servidores, conforme perfil descrito no item 3.2.1,
pertencentes ao Tribunal Regional de Trabalho, instituição do estudo de caso.
Com o objetivo de auxiliar os entrevistados, foram elaboradas uma breve
apresentação e instruções para o preenchimento do questionário, que foi enviado no
dia 09/11/2015 e deixado disponível para respostas até dia 18/01/2016.
O questionário aplicado encontra-se no Apêndice 2 e suas afirmativas estão
distribuídas em blocos pré-definidos e, como já mencionado, tiveram como
referência e suporte o Referencial Básico de Governança, o modelo de governança
mínimo referente ao Acórdão TCU nº 1.273/2015, além do livro 10 Passos para a
Boa Governança, todos editados pelo TCU.
A utilização das referências mencionadas visa garantir, além do adequado
valor científico, a realização de avaliações vinculadas e legitimadas pelos
referenciais e relacionadas aos objetivos da pesquisa, o que permite a indicação dos
fundamentos de cada afirmativa e o atingimento dos objetivos geral e específicos da
pesquisa.
3.2.3.2 Dados qualitativos
A abordagem qualitativa do problema de pesquisa teve por objetivo identificar
a percepção e o posicionamento dos representantes da liderança da instituição
estudada a respeito do tema governança e sustentabilidade, bem como ensejar a
discussão e reflexão sobre como a liderança interfere no desempenho da equipe de
trabalho diretamente envolvida com a instituição.
Objetivou-se identificar tal percepção por meio das entrevistas em
profundidade, com o apoio de roteiro semiestruturado, também com base nas
categorias e unidades de análise, nos termos do Referencial de Governança do TCU.
As entrevistas em profundidade foram realizadas perante um conjunto
escolhido de representantes da alta administração e principais gestores com o
objetivo de propiciar a reflexão acerca dos temas que já foram alvo de diagnósticos,
levantamentos e fiscalizações por parte do TCU, tais como governança de TIC,

76
governança de gestão de pessoas, governança da gestão de aquisições e
governança da instituição.
A justificativa para a realização das entrevistas em profundidade, com base
em amostra por conveniência, deve-se ao fato de se tratar de amostra peculiar,
formada por desembargadores federais do trabalho, futuros e atuais mandatários,
nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor, aproveitando-se do contexto
de realização do processo de transição que ocorreu no momento da substituição dos
cargos de direção.
Também foram considerados para participação nas entrevistas os ocupantes
dos cargos de diretor da Escola Judicial e ouvidor da instituição, bem como os
futuros e atuais dirigentes superiores, servidores representados por aqueles
indicados como responsáveis pelos cargos vinculados diretamente à presidência da
instituição estudada.
O período escolhido para realização das entrevistas coincidiu com o processo
de capacitação, que ocorreu como suporte ao processo de transição, inicialmente
entre os meses de outubro e dezembro de 2015, tendo continuado nos primeiros
meses de 2016.
Teve-se a intenção, portanto, com a realização das entrevistas em
profundidade, igualmente explorando as dimensões do modelo de governança
mínimo resultante das conclusões do Levantamento de Governança realizado pelo
TCU em 2014, de identificar a percepção dos representantes da alta administração
acerca da relação existente entre os controles internos e a consecução dos objetivos
da instituição, bem como o necessário suporte que deve ser dado ao seu
funcionamento contínuo e dinâmico e arraigado em todas as rotinas administrativas.
Também se pretendeu extrair a percepção sobre a relação entre o Sistema de
Controle Interno adotado, nos termos abordados anualmente pelo TCU, na
apresentação dos Relatórios de Gestão, a fim de contribuir para a melhoria do
desempenho institucional a e consecução dos resultados planejados.

77
Cabe ressaltar que as dimensões exploradas e que serviram de roteiro
semiestruturado para a realização das entrevistas são resultantes da definição das
variáveis, categorias e subcategorias necessárias que poderão, eventualmente,
contribuir para realizar a análise de conteúdo sobre as respostas que forem obtidas,
conforme consta no Apêndice 1.
Ressalta-se, ainda, que ambas as abordagens, tanto quantitativas quanto
qualitativas, poderão, eventualmente, complementar-se e os dados, informações e
análises que forem extraídos de cada abordagem poderão ser aprofundados, em
face de estarem diretamente relacionadas com a percepção dos colaboradores da
instituição, liderança e liderados, e tendo como referenciais os mesmos modelos
teóricos.
3.2.3.3 Dados da análise documental
Na sequência, foi realizada a análise documental das informações constantes
nos Relatórios de Gestão entregues ao TCU, relativa à amostra dos nove Tribunais
Regionais do Trabalho, órgãos similares e de mesmo porte (médio) da instituição
estudada, sobre as informações citadas por eles, principalmente quanto às
respostas que tratavam do ambiente de controle de cada instituição, bem como das
estruturas de governança existentes.
Pretendeu-se, com essa análise, avaliar a percepção de gestores públicos,
com base nas informações dos relatórios específicas às respostas fornecidas pelos
TRTs referentes aos valores atribuídos e que estão indicados nos quadros A.2.4 e
A.3.2 do Relatório de Gestão de cada instituição dos exercícios de 2014 e 2013,
respectivamente, cujo conteúdo exemplificativo consta no Anexo A.
Demonstra-se relevante essa análise em face de que os objetivos específicos
da coleta de dados realizada anualmente pelo TCU estão vinculados intimamente
com a maturidade de governança e buscam extrair a percepção de cada instituição,
representada pelo seu nível estratégico de direção, acerca da qualidade do
funcionamento dos controles internos administrativos da instituição estudada,
principalmente quanto à suficiência desses controles para garantir, com razoável
segurança, a confiabilidade das informações financeiras produzidas; a obediência
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(compliance) às leis e regulamentos que a regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda
dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a
eficiência de suas operações diante dos objetivos traçados, de acordo com a
Decisão Normativa TCU nº 134/2013 e a Portaria TCU nº 90/2014.
Cabe enfatizar que o conteúdo do questionário elaborado pelo TCU para o
Levantamento

de

Governança

realizado

em

2014,

conforme

mencionado

anteriormente, teve como base o Referencial Básico de Governança do TCU,
composto pelo rol de práticas consideradas ideais para a maturidade de governança
de uma instituição pública, estando relacionados conceitualmente com as afirmativas
dos Relatórios de Gestão das instituições similares que devem ser enviados
anualmente ao TCU.
Embora os dois formulários/questionários tenham o objetivo determinado e
cada um seja providenciado em época distinta, é possível estabelecer a relação
entre as afirmativas, uma vez que pertencem ao mesmo órgão emissor e possuem,
essencialmente, objetivos relacionados.
O formulário do Relatório de Gestão tem por objetivo a verificação, por meio
de autoavaliação pelo gestor, da qualidade e funcionamento dos controles internos
administrativos da instituição, os quais, se bem observados e estabelecidos,
conforme item 2.4 da Portaria TCU nº 90/2014, garantem com razoável segurança a
confiabilidade das informações financeiras produzidas; a obediência (compliance) às
leis e regulamentos que a regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda dos seus
recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a eficiência de suas
operações diante dos objetivos traçados.
Em outras palavras, significa dizer que se referem ao conjunto dos
componentes que se desmembram dos mecanismos de liderança, estratégia e
controle, referências e objetos do Levantamento de Governança citado e utilizado
como suporte de análise para esta pesquisa.
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3.2.4 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados
Nesse tópico, são descritos os procedimentos, métodos, ferramentas e
softwares utilizados para a análise dos dados.
Buscou-se identificar as percepções dos colaboradores, dirigentes e gestores,
componentes da força de trabalho da instituição estudada, sobre o alinhamento dela
com as melhores práticas de governança recomendadas TCU.
Com as respostas obtidas para o questionário quantitativo, aplicado de forma
eletrônica, pretendeu-se analisar por meio das categorias ou quotas, conforme
componentes do perfil dos respondentes, se as percepções acerca da governança
podem ter alguma relação com o cargo exercido, local de trabalho, idade,
escolaridade ou tempo de serviço na instituição, por exemplo.
Primeiramente, foram realizadas análises estatísticas descritivas univariadas,
por meio da distribuição de frequências. Também foram realizadas análises
estatísticas inferenciais bivariadas ou multivariadas, comparando-se as diferenças
de médias entre os grupos por meio da análise da variância, ANOVA, considerando
a alternativa do teste de Tukey para três ou mais variáveis.
Extraídas e analisadas as percepções do questionário, estas foram
correlacionadas com os elementos da estrutura integrada para um Sistema de
Controle Interno eficaz, baseada no modelo Coso, nas quais constam autoavaliação
dos controles internos de aplicação determinada pelo TCU, juntamente com o envio
do Relatório de Gestão de cada órgão ou entidade pública.
Em relação aos respectivos relatórios, portanto, foram realizadas a avaliação
e a análise estatística deles e dos dados e informações tanto daqueles resultantes
do Levantamento de Governança do TCU, bem como dos constantes nos Relatórios
de Gestão das instituições similares à do estudo de caso por meio da utilização dos
softwares Minitab®, SPSS e Excel a fim de que se possa realizar alguma
comparação entre as manifestações dos respondentes e as informações dos
relatórios.
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Da mesma forma, os conteúdos das entrevistas em profundidade foram
igualmente avaliados e comparados com as respostas já prestadas pela instituição
estudada nos relatórios de governança e de gestão, de forma contextualizada,
comparando-se a percepção individual dos dirigentes e gestores a fim de identificar
eventuais incongruências e, principalmente, as potenciais oportunidades de melhoria,
sendo que as percepções transcritas estão no Apêndice 3.
Também foram realizadas outras análises documentais por meio de consulta
aos relatórios da instituição estudada e demais instituições similares e de coleta de
evidências relativas às manifestações respondidas no questionário e que,
eventualmente, permitam realizar inferências, generalizar as conclusões ou
estabelecer quantitativos e comparações que indiquem possíveis estudos e
pesquisas posteriores.
Finalmente, foi analisado o Relatório Individual de Autoavaliação da instituição
estudada, o qual contém os resultados obtidos pela organização nos mecanismos do
modelo proposto pelo levantamento realizado pelo TCU, cujo iGGs, que indica a
capacidade percentual e o estágio de maturidade da organização, foi escolhido
justamente como ponto de partida para a execução e evolução da macroestratégia
correspondente e que consta no PEI 2015-2020 da instituição.
3.2.5 Facilidades e Dificuldades na Coleta e Tratamento dos Dados
Durante as análises, algumas condições facilitaram ou dificultaram os
procedimentos de coleta e tratamento dos dados.
Cabe mencionar que uma condição facilitadora para a análise dos Relatórios
de Gestão dos órgãos similares foi o fato de que são relatórios públicos e
disponibilizados diretamente no portal eletrônico do TCU, destinatário dos relatórios,
além de estarem normalmente publicados nos portais de cada instituição.
Também houve dificuldade quanto à disponibilidade de agenda dos potenciais
entrevistados, dirigentes e gestores, o que foi fator determinante e limitador para o
número de entrevistas realizadas.
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Além disso, como o tema e a expectativa da pesquisa estão vinculados com a
área administrativa, caracterizada nos tribunais como área-meio, muito embora as
conclusões possam repercutir na prestação jurisdicional, atividade-fim, percebeu-se
certa dificuldade para sensibilizar os dirigentes e gestores da Escola Judicial, ainda
que patrocinadora da pesquisa, para um apoio mais efetivo, por exemplo, na
solicitação de envio de ofícios às instituições similares pleiteando a autorização para
o acesso aos dados e informações, como também para a renovação de maior
número de convites a fim de sensibilizar o público-alvo para as respostas aos
questionários quantitativos.
A dificuldade para sensibilização sobre o tema governança, escolhido para
reflexão, pode estar relacionada com o fato de os dirigentes, magistrados, segundo
a forma regimentalmente estabelecida para a alternância nos cargos de direção,
serem oriundos da área judiciária e, de certo modo, não terem tido a adequada
familiaridade com o tema, principalmente porque ainda se revela incipiente a
capacitação prévia nos assuntos administrativos, cujo conhecimento dos processos
de trabalho administrativos correspondentes passa a ser obrigatório para o
enfrentamento das muitas demandas no exercício do mandato de governança e de
gestão.
Por outro lado, a dificuldade em sensibilizar os dirigentes e gestores acerca
do tema proposto para a pesquisa também esteve relacionada com a sensação
percebida para o interlocutor de que se tratava de iniciativa e interesse particular do
pesquisador, sem a percepção de relevância para a instituição.
Somado a esse fato, o período escolhido para agendamento das entrevistas,
bem como para o envio dos questionários, coincidiu com o período de transição dos
cargos de direção, o que acabou se demonstrando como impeditivo, pois as
agendas estavam tomadas pelo acúmulo de atividades naturalmente compreendidas
em período de alternância de mandato em uma instituição pública.
Cabe ressaltar que, em um primeiro momento, o período de troca de mandato
foi considerado como possível princípio motivador, em face do grande potencial de
possibilidade de reflexão, tanto pelos atuais como pelos futuros mandatários, os
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quais poderiam usufruir, com grande aproveitamento, dos subsídios e conteúdos
oriundos do tema da pesquisa proposta.
Também ocorreram diversas sinalizações de interesse por parte dos
dirigentes, inclusive com reserva de agenda em determinados dias e horários, porém
muitas não se concretizaram em decorrência de surgirem outros assuntos e temas
prioritários na proximidade das datas e horários, o que demandava o adiamento ou
mesmo o cancelamento da entrevista.
Com relação às limitações e restrições enfrentadas na disponibilização do
questionário aos potenciais interessados, público-alvo da pesquisa de percepção,
apresentam-se as considerações a seguir.
A disponibilização do questionário ocorreu por meio de link que permitia o
acesso via ambiente Moodle franqueado pela Escola Judicial, o que, embora em um
primeiro momento se vislumbrasse como uma facilidade na obtenção e coleta de
dados acarretou, posteriormente, uma série de restrições inesperadas, tais como a
falta de apoio efetivo para a renovação de envio de convites à população dos
potenciais respondentes, bem como a pressão externa para o encerramento da
pesquisa o que se permite presumir que causou um impacto negativo ao potencial
de respostas possíveis ao questionário.
Algumas

reflexões,

embora

subjetivas

e

dependentes

de

melhor

aprofundamento, podem justificar o impacto: ausência de compreensão do alcance
das reflexões e pesquisas propostas; certa confusão sobre a intenção da pesquisa;
insegurança à participação mais efetiva pelo fato de que as reflexões envolvem a
alta administração e poderia existir o risco de ferir suscetibilidades dependendo da
resposta, principalmente ao se referir à formação e capacitação dos gestores e aos
representantes da cúpula que foram recentemente eleitos; inexperiência da
instituição na realização de atividades acadêmicas inseridas dentro do ambiente de
trabalho; desconhecimento acerca da própria essência proposta para a pesquisa, o
que gerou, inclusive, questionamento, duvidando da própria vinculação com a
realidade do Poder Judiciário, bem como com a futura divulgação das conclusões
decorrentes da pesquisa.
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Mesmo diante das dificuldades narradas, optou-se por manter a utilização dos
termos e conceitos utilizados pelo Referencial do TCU pelo fato de que são
utilizados por ele na realização das fiscalizações e no desempenho das atribuições
perante os órgãos fiscalizados.
Ademais, os dirigentes, durante o biênio em que permanecem nos cargos de
direção, devem observar a legislação e normativos vinculados à governança e
gestão pública, tanto oriundos do TCU quanto do CNJ e CSJT, bem como devem
prestar contas periodicamente da sua atuação na formação dos respectivos
processos de contas ou mesmo por meio de remessa de relatórios, informações e
dados à medida que são requisitados.
Outra limitação importante diz respeito à falta de percepção direta dos
colaboradores da área-fim, responsável pelos processos finalísticos da instituição,
por estarem distanciados das ações rotineiras da governança e da gestão, o que os
impede de verificarem que os aperfeiçoamentos e as conquistas de melhorias na
execução dos processos, que possam propiciar a manutenção da qualidade em
cada ambiente de trabalho, necessitam da atuação e da participação de todos os
interessados, principalmente pelo impacto nos recursos humanos e materiais
necessários, recursos estes que dependem do gerenciamento e interação com os
serviços vinculados ao suporte e apoio administrativo, responsável pelos processos
de apoio, normalmente conhecidos como área-meio.
Também se constatou como fator limitador à realização das entrevistas em
profundidade a não realização das gravações em áudio pelos entrevistados. Isso
ocorreu em decorrência da cultura institucional dos tribunais, em que subsistem
normas sociais sólidas e, de algum modo, intransponíveis, principalmente quando se
debatem tópicos delicados e/ou embaraçosos.
Deparou-se, ainda, no que diz respeito aos dados do Levantamento de
Governança realizado pelo TCU referentes ao demais TRTs, instituições similares,
com importante limitação para a pesquisa, pois os dados e as informações
mencionados possuem, originariamente, o caráter de sigilo, enquanto estão em
processamento pelo TCU. E com o objetivo de que fossem permitidas as análises e
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tratadas com maior agilidade, pretendeu-se obter junto ao TCU, que estava na posse
dos dados coletados, a autorização para o fornecimento daqueles relativos aos nove
Tribunais Regionais do Trabalho similares, de médio porte, proprietários dos dados,
conforme mencionado anteriormente, de modo que pudessem ser trabalhados
diretamente em softwares estatísticos.
Tal autorização, entretanto, estava condicionada à autorização prévia das
instituições a que os dados e informações se referem e, portanto, deviam ser
solicitados aos respectivos presidentes, na condição de dirigente máximo da
instituição pela qual é responsável. Esse processo de solicitação das informações foi
mais um limitador, pois não se fez possível a remessa de expediente diretamente
pela Escola Judicial, patrocinadora da pesquisa, por se entender que se tratava de
obstáculo intransponível a ser enfrentado.
Diante da negativa de envio de correspondências pela instituição, o
pesquisador efetuou o pedido diretamente pelos endereços disponibilizados pelas
Ouvidorias das instituições mencionadas. Ocorre, entretanto, que mesmo na
vigência da Lei de Acesso à Informação, excetuados uns poucos casos exemplares
e diligentes, quase em sua totalidade os pedidos foram indeferidos ou mesmo
alguns sequer foram respondidos, o que impossibilitou, pela ausência de
autorizações, que fosse peticionado perante o TCU.
Tal impossibilidade decorre pelo fato de não atender à forma que exigida para
o acesso aos respectivos dados, já que desacompanhado da autorização por parte
dos órgãos a que se referiam, contraria o procedimento adotado por aquela Corte de
Contas para casos dessa natureza.
Tendo em vista a dificuldade de obtenção dos dados e informações
diretamente junto ao TCU do Levantamento de Governança realizado em 2014,
relativos às instituições similares, por força do sigilo originariamente envolvido, não
foi possível realizar a análise documental e comparação da maturidade de
governança de nove outros Tribunais Regionais do Trabalho brasileiros, de porte
médio.
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Não obstante, a análise citada acima foi realizada para o Tribunal Regional do
Trabalho em estudo, pelo fato de que se trata do referido levantamento de
referencial

importante

e

inédito

para

a

pesquisa,

apresentando-se

como

imprescindíveis os dados e informações nele constantes a fim de que possa realizar
a análise comparativa entre os níveis de maturidade existentes e os potencialmente
possíveis de serem alcançados por instituições similares.
Da mesma forma, a proposta para implantação de procedimentos a ser
explorada no capítulo específico levará em conta as orientações constantes no
Relatório Individual de Autoavaliação direcionado à instituição em estudo, tendo em
vista se tratar de importante referência de diagnóstico já realizado e que pode
ensejar um aproveitamento benéfico e racional, desde que bem aproveitado, do
esforço em prol da elevação da maturidade da governança organizacional.
3.2.6 Limitações da Pesquisa
Com relação às limitações da pesquisa que tiveram impacto nos resultados
obtidos, cabe mencionar que houve dificuldade de compreensão dos termos
utilizados para o questionário a ser aplicado, com base no tema governança, porque
normalmente está vinculado com a área da gestão administrativa, sendo que grande
parte (cerca de 80%) dos colaboradores para os quais o questionário foi
encaminhado é vinculada à área-fim da instituição estudada, ou seja, à área de
prestação dos serviços judiciários.
Além disso, embora a ideia de que o questionário pudesse abranger a
totalidade do conteúdo dos referenciais utilizados como parâmetro, não só para
aproveitar a sensibilização e reflexão acerca dos temas importantes para a
instituição como para que as análises pudessem estar vinculadas com todos os
mecanismos de liderança, estratégia e controle, nomeados como categorias de
análise, viu-se que isso foi um fator limitador importante porque deixou o
questionário extenso, o que pode ter desmotivado a participação e diminuído a
abrangência e o grau de significância dos dados em relação à população-alvo
selecionada para a amostra.
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Portanto, mesmo com a não identificação dos respondentes, bem como da
identidade do pesquisador, foi possível obter o retorno de pouco mais de 3% de
questionários preenchidos.
Outra limitação para a pesquisa está relacionada com o fato de não terem
sido gravados os áudios das entrevistas realizadas, não tendo sido sequer proposta
tal condição em decorrência da dificuldade de convencimento para a própria
participação.
Da mesma forma, um fator limitador para as análises mais aprofundadas
decorre da impossibilidade de se identificar dentre os escolhidos para a realização
das entrevistas quem respondeu aos questionários quantitativos, além do fato de por
se tratar de aplicação das abordagens qualitativas e quantitativas em relação a
estratos diferentes não permitem esclarecer as percepções resultantes.
Quanto às informações constantes nos Relatórios de Gestão das instituições
similares, publicados pelo TCU, cabe pequena ressalva à limitação representada
pelo fato de que as análises extraídas dos respectivos relatórios devem levar em
conta que se trata de respostas espontaneamente oferecidas e podem estar sujeitas
a vieses além daqueles já naturalmente existentes em questionários que utilizam a
escala do tipo Likert.
Além disso, existe grande dificuldade de se avaliar o conteúdo referente às
estruturas de governança das instituições similares, em face de que os dados
existentes nos Relatórios de Gestão, além de não estarem tabulados, não são
fornecidos de forma padronizada. Assim, a análise esteve limitada apenas à
estrutura de governança da instituição estudada, que se dará em tópico específico,
conforme será mencionado.
3.3

ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA
Conforme mencionado já no tópico das limitações, os aspectos éticos

estiveram bastantes presentes na preocupação do pesquisador em decorrência de
se tratar de representantes de instituição do Poder Judiciário e das características
próprias do perfil da amostra planejada.
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Por esse motivo, não só foi feita tal menção na apresentação ao questionário
enviado eletronicamente como também foi entregue aos entrevistados um termo de
confidencialidade a fim de que restem preservada as condições, no mínimo, do
cargo e da lotação de trabalho, limitando-se ao uso acadêmico e científico das
informações colhidas.
Nos casos em que envolvidas informações referentes às instituições similares
ou mesmo o nome de alguns respondentes, o pesquisador se comprometeu com a
preservação do sigilo dos dados dentro das análises, bem como compartilhar das
conclusões do projeto de pesquisa, sendo que, caso recebidas as autorizações e
fornecidos os dados e informações pelo TCU, estes permitirão o tratamento dos
dados indispensáveis para a pesquisa e que, certamente, com as análises e
conclusões, contribuirão para o aperfeiçoamento das melhores práticas de
governança no âmbito de todos os órgãos da Justiça Trabalhista.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo, será apresentada uma síntese da dinâmica e dos normativos
que disciplinam a apresentação de Relatórios de Gestão pelos órgãos públicos.
Na sequência, mais especificamente para os órgãos públicos do Poder
Judiciário, vinculados ao ramo da Justiça do Trabalho, com o objetivo específico de
apresentar comparativos entre as instituições, serão apresentadas algumas análises
relativas às informações constantes nos Relatórios de Gestão de nove Tribunais
Regionais do Trabalho brasileiros, de porte médio, similares à instituição estudada.
Finalmente, também serão apresentadas algumas análises acerca dos
Relatórios de Gestão relativos ao estudo de caso.
4.1

RELATÓRIOS DE GESTÃO

4.1.1 Dinâmica e Normativos
O TCU, no exercício da sua competência de julgar as contas dos
administradores e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos,
nos termos do art. 71 da Constituição Federal de 1988, dos arts. 1º, 3º, 6º, 7º, 8º e 9º
da Lei nº 8.443/1992, bem como do seu Regimento Interno, estabeleceu por meio da
Instrução Normativa TCU nº 63/2010 as normas gerais de organização e
apresentação dos Relatórios de Gestão e das peças complementares que devem
constituir os processos de contas dos órgãos da administração pública federal para
fins de julgamento.
Tal competência está abrangida no PEI do TCU, para os anos de 2011 a 2015,
e sob a perspectiva dos processos internos de governança e desempenho e da
transparência busca intensificar ações que promovam a melhoria da gestão de
riscos e de controles internos da administração pública, bem como induzi-los a
divulgar informações de sua gestão (BRASIL. TCU, 2015f, p. 32-33).
Um modelo importante a ser citado e considerado como referência para o
amplo estudo realizado pelo TCU, em 2009, é o modelo de referência do Coso.
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Nesse estudo, o TCU explorou diversos modelos de gestão de riscos e controles
internos, e como diversos países pesquisados trataram da questão em seus
ordenamentos jurídicos a razão de tê-lo utilizado como descrição das características
desse modelo, segundo o TCU em seu estudo, “é a tendência mundial, de adoção
de padrões de controles internos fortemente calcados no gerenciamento de riscos e
em modelos de governança corporativa, como, inclusive, recomenda a ntosai”
(BRASIL. TCU, 2009, p. 12).
O modelo, ao definir risco como a possibilidade que um evento
ocorra e afete de modo adverso o alcance dos objetivos da entidade,
introduziu a noção de que controles internos devem ser ferramentas
de gestão e monitoração de riscos em relação ao alcance de
objetivos e não mais devem ser dirigidos apenas para riscos de
origem financeira ou vinculados a resultados escriturais. O papel do
controle interno foi, assim, ampliado e reconhecido como um
instrumento de gerenciamento de riscos indispensável à governança
corporativa (BRASIL. TCU, 2009, p. 9).

O estudo citado serviu como subsídio de anteprojeto de proposta legislativa
para definição de critérios gerais de controles internos, gestão de riscos e
governança na administração pública brasileira, ainda em tramitação no Senado
Federal.
Assim, desde o exercício de 2010 é que se intensificaram as ações do TCU
nesse sentido, dentre as quais se destacam:
• Elaboração de estudo e anteprojeto de proposta legislativa (BRASIL. TCU, 2009)
para subsidiar o Senado Federal na elaboração de projeto de lei a fim de dispor
sobre critérios gerais de gestão de riscos, controles internos e governança na
administração pública.
• Exigência de que os Relatórios de Gestão (RG) anual das organizações públicas
tragam informações a respeito do funcionamento do Sistema de Controle Interno,
contemplando os aspectos: (a) ambiente de controle; (b) avaliação de risco; (c)
atividades de controle; (d) informação e comunicação; (e) monitoramento
(introduzida pela DN TCU nº 107/2010 e mantida nas DNs posteriores que tratam de
RG).
• Exigência de que os Relatórios de Auditoria de Gestão (RAG) tragam uma
avaliação sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno, contemplando os
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mesmos aspectos mencionados no item anterior (introduzida pela DN TCU nº
110/2010 e mantida nas DNs posteriores que tratam de RAG).
• Definição da gestão de riscos e de controles internos na administração pública
como um Tema de Maior Significância (TMS) no Plano de Fiscalização 2012,
preparatório para 2013.
Portanto, desde 2010 são editados anualmente pelo TCU os normativos que
disciplinam e orientam os órgãos da administração pública quanto à elaboração e
conteúdos que devem constar nos Relatórios de Gestão de cada exercício,
especificamente quanto à integridade e funcionamento do Sistema de Controle
Interno, sendo que, a partir do exercício de 2012, passou a constar igualmente nos
normativos a necessidade de que os órgãos públicos informem a respeito das
estruturas de governança e de autocontrole da gestão, explicitando os mecanismos
e controles internos adotados para garantir o alcance dos objetivos planejados.
Os normativos publicados pelo TCU para os cinco últimos exercícios foram:
exercício de 2010 (item 7.1 da Portaria TCU nº 277/2010 – Quadro A.9.1), exercício
de 2011 (item 9.1 da Portaria TCU nº 123/2011 – Quadro A.9.1), exercício de 2012
(itens 3.1 e 3.2 da Portaria TCU nº 150/2012 – Quadro A.3.1), exercício de 2013
(itens 3.1, 3.2 e 3.6 da Portaria TCU nº 175/2013 – Quadro A.3.2), exercício de 2014
(itens 2.1 a 2.4 da Portaria TCU nº 90/2014 – Quadro A.2.4) e exercício de 2015
(itens 5.1 a 5.9 da Portaria TCU nº 321/2015 – estrutura de conteúdos dispostos no
sistema e-Contas, Sistema de Prestação de Contas Anuais ao TCU, concebidos pelo
TCU com o principal objetivo de melhorar a gestão do fluxo das contas anuais,
eliminar a tramitação de documentos físicos e propiciar maior transparência nos
resultados dos julgamentos de contas pelo TCU).
No desempenho de suas atribuições constitucionais, portanto, o TCU recebe
e disponibiliza anualmente, por intermédio do seu portal na internet, os Relatórios de
Gestão dos responsáveis pelas unidades da administração pública federal sujeitas à
sua jurisdição, os quais são compostos por um conjunto de demonstrativos e
documentos de natureza contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e operacional.
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Alguns desses Relatórios de Gestão, selecionados segundo critérios de risco,
materialidade e relevância e acompanhados por outras informações produzidas
pelos órgãos de auditoria e controle interno e pelas instâncias de controle fiscal e
administrativo, que têm a obrigação legal de se manifestarem sobre a gestão, são
apreciados e julgados pelo TCU sob a forma de tomadas e prestações de contas,
reunidas as peças em processo de contas específico para as organizações em
exame.
Como são regular e anualmente expedidas orientações pelo TCU relativas à
elaboração do Relatório de Gestão, constam, entre todos os fatos relevantes da
gestão dos órgãos e entidades públicas, além dos dados consistentes e objetivos,
alguns que servem de autorreflexão sobre como foi ou como está sendo o método
adotado para aferir e monitorar o desempenho da sua gestão em cada exercício.
Dentre estes fatos, destacam-se as informações requisitadas pelo TCU
acerca do funcionamento dos controles internos administrativos adotados pela
instituição, as quais passaram a ser obrigatórias a partir do exercício de 2010,
exigidas nos moldes de um questionário com base no modelo de referência do Coso
e que contemplam os seguintes aspectos: ambiente de controle, avaliação de risco,
procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento.
Dessa forma, é possível ao TCU, desde que as respostas espontaneamente
fornecidas pelas instituições estejam próximo da realidade adotada e praticada,
observar se houve melhora nos controles internos como consequência natural de
que a instituição melhor avaliou os riscos a que está exposta, o que permitiu
minimizar os eventos potencialmente capazes de prejudicar o alcance dos objetivos
propostos pelas respectivas gestões.
Tendo em vista a relação existente entre os componentes e os aspectos do
modelo Coso, utilizados pelo TCU no Relatório de Gestão, com os mecanismos
propostos pelo

modelo

de

governança

também

utilizado

pelo

TCU nos

Levantamentos de Governança, é que se decidiu, na presente pesquisa, realizar a
comparação dos respectivos relatórios a fim de verificar alguma incongruência entre
as informações que permitam estabelecer vínculos de atuação compatíveis com o
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esperado aperfeiçoamento de cada gestão, objetivo maior de todas as instâncias de
controle existentes, tanto interna quanto externamente à atuação institucional.
Recentemente, em 2013, foi desenvolvido e atualizado o modelo em questão,
o qual passou a ser chamado e conhecido como Novo Coso, embora guarde na sua
essência a definição central de controle interno e seus cinco componentes, os quais
não sofreram alteração.
Uma das melhorias mais significativas é a formalização de conceitos
fundamentais introduzidos na Estrutura original. Agora, esses
conceitos se transformaram em princípios, que são associados aos
cinco componentes e que proporcionam ao usuário clareza no
desenvolvimento e na implementação dos sistemas de controle
interno, além de compreensão dos requisitos de um controle interno
eficaz (COSO, 2013, p. 2, grifo do original).

No Quadro 1, abaixo, visualiza-se os princípios que apoiam os componentes
do controle interno definidos pelo Coso (apud DANTAS; MOTA, 2015, p. 206):
Quadro 1 – Princípios Coso que definem os componentes do controle interno

Fonte: DANTAS; MOTA (2015), adaptado de Pardini (2013).
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As informações constantes nas orientações requeridas pelo TCU para os
Relatórios de Gestão com base na estrutura do modelo de referência Coso, embora
não mencionadas expressamente nos Levantamentos de Governança realizados
atualmente pelo TCU, guardam relação entre si pelo fato de os conceitos e princípios
enfrentados serem os mesmos.
Há que se ressaltar, entretanto, que, como os quadros preenchidos eram
parte do conteúdo dentro de um único arquivo, em PDF, o qual era disponibilizado
diretamente pelas instituições, isso acarretava certa dificuldade de avaliação remota,
por meio apenas dos relatórios recebidos, criando a necessidade de demandar
presencialmente, por meio das fiscalizações in loco que permitissem aferir a
veracidade das informações fornecidas pelas instituições.
Tal situação, com a consolidação dos processos da sistematização dos
processos de contas, a partir ao exercício de 2015, passa a guardar maior
consonância para as análises e fiscalizações a serem realizadas pelo TCU, pois uma
estrutura atualizada para o Sistema e-Contas reuniu o conteúdo a ser informado a
esse respeito em um item denominado Gestão de Riscos e Controles Internos, o que,
independentemente do fato de não mais ser requisitada estrutura padronizada para
o fornecimento das informações, estas continuam a guardar a mesma relação
conceitual e temática, de acordo com a Decisão Normativa TCU nº 146/2015.
Assim, as análises citadas tiveram o objetivo de identificar certa coerência
entre as percepções constantes nos Relatórios de Gestão, bem como permitir
eventual apresentação de evolução das autoavaliações, após a vigência das
portarias e orientações normativas expedidas anualmente pelo TCU.
O objeto de análise englobou os exercícios de 2013 e 2014, a fim de observar
e comparar as citações relativas aos controles internos e à avaliação dos riscos,
considerados esta direcionada ao objetivo de mitigar eventos capazes de prejudicar
o alcance dos objetivos propostos nas gestões observadas.
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4.1.2 Relativo às Instituições Similares
Para atender ao objetivo dessa análise, foram adotados os seguintes
procedimentos: a) Extração, no site do Tribunal de Contas da União, dos Relatórios
de Gestão dos períodos de 2013 e 2014 dos TRTs de porte médio, similares ao do
estudo de caso; e b) Tabulação em Excel das informações constantes na
autoavaliação dos TRTs mencionados, às quais são atribuídas notas de 1 a 5 para
cada item do componente do controle interno avaliado, de modo que, quanto maior a
nota atribuída, melhor é a avaliação para os itens dos componentes do controle
interno, conforme escala para a coleta de valores utilizados para a autoavaliação,
abaixo transcrita:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é
integralmente não observado no contexto;
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é
parcialmente observado no contexto, porém, em sua minoria;
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da
afirmativa é ou não observado no contexto;
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é
parcialmente observado no contexto, porém, em sua maioria; e
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é
integralmente observado no contexto (BRASIL. TCU, 2014d, p. 2829).

A fonte dos dados é o site do TCU, os quais foram coletados junto aos
Relatórios de Gestão prestados pelos órgãos da Justiça do Trabalho, no caso os
nove Tribunais Regionais do Trabalho, de porte médio, conforme parâmetros
constantes no Relatório Justiça em Números, divulgado pelo CNJ.
Pretende especificamente o TCU, ao coletar dados, extrair a percepção de
cada instituição, representada pelo seu nível estratégico de direção, acerca da
qualidade

do

funcionamento

dos

seus

controles

internos

administrativos,

principalmente quanto à suficiência desses controles para garantir, com razoável
segurança, a confiabilidade das informações financeiras produzidas; a obediência
(compliance) às leis e regulamentos que a regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda
dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a
eficiência de suas operações diante dos objetivos traçados, de acordo com a
Decisão Normativa TCU nº 134/2013 e o item 2.4 da Portaria TCU nº 90/2014.
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Conforme descrito na metodologia, foi realizada a análise documental com
base nas informações constantes nos Relatórios de Gestão entregues ao TCU por
nove Tribunais Regionais do Trabalho, principalmente quanto às respostas
fornecidas relativas ao ambiente de controle de cada instituição, bem como em
relação às estruturas de governança existentes.
Os dados e informações avaliados são específicos às respostas fornecidas
pelos TRTs referentes aos valores atribuídos e que estão indicados nos quadros
A.2.4 e A.3.2 do Relatório de Gestão de cada instituição dos exercícios de 2014 e
2013, respectivamente, cujo conteúdo exemplificativo consta no Anexo A.
A informação é estruturada pelo conjunto de diversas afirmativas classificadas
em cinco elementos do sistema de controles internos de cada instituição, a saber:
ambiente

de

controle,

avaliação

de

riscos,

atividades

de

controle,

informação/comunicação e monitoramento.
A análise pretendeu avaliar a percepção de gestores públicos acerca do
adequado funcionamento dos controles internos e sua importância para o
atingimento dos resultados esperados, com base na amostra citada, por se tratarem
de órgãos similares e de mesmo porte da instituição estudada com relação às
informações citadas, com o objetivo de comparar instituições com realidades
semelhantes entre si dentro do universo da gestão administrativa dos órgãos da
Justiça do Trabalho.
O objetivo dessa análise é descrever possíveis vinculações entre os
elementos do sistema de controle em relação às respostas fornecidas pelos gestores,
bem como extrair alguma indicação do comprometimento dos responsáveis pela
liderança da gestão em dar suporte ao funcionamento do referido sistema.
Ao mesmo tempo, pode-se indicar alguma vinculação e aderência dos
Relatórios de Gestão aos princípios e padrões de boas práticas de governança, ou
mesmo a falta de aderência.
A abrangência das informações que se prestam para a avaliação dos
controles internos foi feita para todos os nove TRTs, de porte médio, considerando-
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se que a instituição deve utilizar o valor três (posição neutra em relação à afirmativa),
nos casos em que não seja possível o pronunciamento sobre nenhuma das
afirmativas contidas nas cinco possibilidades de resposta do quadro, ou seja, não há
como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no seu contexto.
A abrangência dos dados analisados utilizada, nesse caso, refere-se às
informações lançadas pelos nove TRTs as quais foram coletadas, conforme
mencionado, no site do Portal TCU > Contas > Contas e relatórios de gestão >,
sendo que são livremente disponibilizadas e acessíveis para todos os cidadãos.
Portanto, a informação de cada um dos TRTs é composta de 30 valores
(variáveis) dispostos em 5 blocos (ou componentes), conforme consta do Quadro
A.2.4, apresentado no Anexo A.
O primeiro bloco, denominado Ambiente de Controle, que serve de suporte
para os controles internos da instituição, bem como determina os padrões e
procedimentos para a gestão e os valores éticos que devem estar presentes nas
práticas adotadas, é composto das proposições 1 a 9:
Quadro 2 - Práticas relativas ao componente Ambiente de Controle
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.

Fonte: BRASIL. TCU, 2014d
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Com relação ao fator correspondente ao componente Ambiente de Controle,
tanto para o ano de 2013 como para 2014, cabem algumas considerações.
Quanto à percepção da alta administração acerca da essencialidade dos
controles internos para o atingimento dos resultados, bem como a garantia de
suporte ao seu adequado funcionamento, verificam-se os percentuais de 90% e 80%,
respectivamente, para os anos de 2013 e 2014 de TRTs, de porte médio, que
declararam como práticas total ou parcialmente válidas no contexto da instituição.
Deve ser levada em consideração, como mencionado nas limitações da
pesquisa, uma eventual tendência de que a subjetividade nas respostas
espontâneas dadas pelos gestores representantes das instituições possa influenciar
de forma significativa qualquer conclusão ou que realmente a diversidade de
manifestação possa indicar a realidade do que é percebido em todos os TRTs, mas
isso ficaria dependente de avaliação verificada localmente.
Analisando-se as modas dos componentes, tanto para as diversas assertivas
como em relação aos diversos TRTs, essa tendência pôde ser presumida porque
todas variavam entre o valor 4 e 5, significando que o conteúdo da afirmativa é
parcialmente observado no contexto ou é integralmente observado no contexto,
respectivamente.
Assim, cabe mencionar as conclusões a que chegou uma pesquisa
recentemente publicada, que, ao analisar as percepções sobre o funcionamento dos
controles internos de uma unidade por duas óticas, a dos próprios gestores e a dos
auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) durante o período de 2010 a 2013
– após a vigência da Portaria TCU nº 277/2010, a qual introduziu um questionário a
ser preenchido pelas unidades jurisdicionadas baseado nos componentes do
controle interno estabelecidos pelo Coso –, avaliou:
Nesse contexto, visto que o funcionamento dos controles internos
concorre para que os objetivos e metas instituídos pela unidade
sejam alcançados, pode-se concluir que na perspectiva da
administração os controles internos apresentaram-se adequados e
suficientes para garantir o alcance do que foi pré-definido pela organização, enquanto na perspectiva da CGU os controles não foram
considerados suficientemente adequados para a garantia do
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atingimento das finalidades traçadas pela entidade (DANTAS; MOTA,
2015, p. 223-224).

De qualquer forma, tentando-se tornar mais objetiva a análise com as
informações disponíveis, embora não permitam lançar qualquer informação
conclusiva a respeito, podem propiciar algumas análises complementares e
relacionadas com as demais proposições.
Extrai-se dos percentuais informados que 80% e 60% dos TRTs,
respectivamente aos anos de 2013 e 2014, declararam em relação à resposta dada
para a proposição 4 do mesmo componente, quanto à existência de código
formalizado de ética ou de conduta, que o conteúdo da afirmativa é integralmente ou
parcialmente não observado no contexto da instituição respondente.
Isso pode indicar uma certa contradição, pois a formalização do código de
tica e de conduta

um dos pilares de “controle interno” com forte influência no

balizamento de todo o Sistema de Controle Interno de uma instituição, e com a sua
ausência existe maior nível de risco de que haja grande dose de subjetividade nas
condutas e decisões por falta de diretriz clara, específica e transparente, indo de
encontro às respostas espontâneas anteriores, no sentido de que uma absoluta
maioria do conjunto das mesmas instituições declarou que a alta administração
percebe os controles internos como essenciais e dão suporte adequado ao seu
funcionamento.
O segundo bloco, denominado Avaliação de Risco, que trata das práticas que
devem ser adotadas pela gestão a fim de conhecer todos os riscos que podem
atentar contra o alcance dos objetivos definidos para as estratégias de operação, de
comunicação e de conformidade, é composto das proposições 10 a 18:
Quadro 3 - Práticas relativas ao componente Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência
desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
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13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de
risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.

Fonte: BRASIL. TCU, 2014d

Outra indicação interessante está relacionada com as respostas dadas à
proposição 10, no sentido de que os objetivos e metas estão formalizados. Cem por
cento dos TRTs declararam que o conteúdo da afirmativa é parcial ou integralmente
observado no contexto da instituição.
No entanto, ao mesmo tempo, o percentual para as proposições 12 a 15
permaneceram praticamente inexistentes, tanto em 2013 quanto em 2014, o que
pode indicar que praticamente não são observados, na prática, o diagnóstico e a
avaliação dos riscos nos seus processos estratégicos ou a definição de riscos
operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos
diversos níveis de gestão, tampouco na geração de informações úteis à tomada de
decisão com base no tratamento priorizado a ser dado às eventuais mudanças no
cenário e perfil de risco que venham a ser enfrentados pela instituição.
Isso pode demonstrar, ao mesmo tempo, que há fragilidade nos controles
internos, os quais não estiveram precedidos de uma avaliação contínua dos riscos
enfrentados a fim de se permitir uma postura preventiva e com uma adequada dose
de razoabilidade na consecução dos objetivos, sob pena de ficar dependente do
acaso e da incerteza, além de ficar também à mercê de sobressaltos que podem
repercutir no uso inadequado de recursos, tanto materiais quanto humanos.
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Outro percentual significativo das manifestações diz respeito à proposição 16,
no sentido de que 60% e 40% dos TRTs, em 2013 e 2014 respectivamente,
afirmaram que não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de
fragilidades em seus processos internos. Nesses percentuais podem

ser

eventualmente acrescentados mais 30% dos TRTs que declararam, tanto em 2013
como em 2014, que não há como avaliar se tal prática é ou não observada no
contexto.
No entanto, em contraposição, como já mencionado acima em relação à
proposição 13, os TRTs declararam o fato de não ser prática a definição de riscos
operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos
diversos níveis de gestão.
Isso pode indicar certa incoerência, pois não é possível afirmar que não
ocorrem fraudes decorrentes de fragilidades nos controles se não é prática
costumeira na instituição a definição dos riscos operacionais, de informações e de
conformidade. Estes devem sempre preceder qualquer definição de procedimentos e
atividades de controle necessárias para mitigá-los.
Na ausência de formalização das práticas de controles, tem-se que são
adotadas de forma intuitiva, pontual e por meio de maior exposição ao risco de
dependência de pessoal experiente e capaz na execução de determinadas
atividades, por exemplo.
Estes ficam sobrecarregados e responsáveis, muitas vezes, por terem de
tratar pontualmente problemas e processos que já poderiam estar padronizados e
mapeados por meio da definição de políticas e ações de forma preventiva,
permitindo que os recursos, humanos ou materiais, possam ser utilizados de
maneira mais eficiente na instituição.
O terceiro bloco, denominado Procedimentos de Controle, que abrange as
políticas e procedimentos definidos e adotados com o objetivo de minimizar a
ocorrência e/ou o impacto dos riscos avaliados, é composto das proposições 19 a
22:
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Quadro 4 - Práticas relativas ao componente Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente
de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

Fonte: BRASIL. TCU, 2014d.

Da mesma forma, dirigindo-se a análise para o componente referente às
atividades e/ou procedimentos de controle, verifica-se que um maior percentual de
TRTs, para quaisquer umas das proposições 19 a 22, avaliou-se espontaneamente
como integral ou parcialmente não observado no seu contexto.
Isso tanto com relação à existência de políticas e ações claramente
estabelecidas de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos, quanto ao fato de as atividades de controle adotadas serem
apropriadas e funcionar de forma contínua, consistente e de acordo com um plano
de longo prazo.
Da mesma forma ocorreu quanto ao fato de as atividades de controle
adotadas possuírem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de
sua aplicação, bem como se são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle. Nesse particular, houve preponderância
de respostas dos TRTs, 70% e 60%, respectivamente para 2013 e 2014, no sentido
de que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no
contexto, o que demonstra grande desconhecimento acerca do Sistema de Controle
Interno, prejudicando-se a adoção de medidas efetivas para garantia razoável do
atingimento dos objetivos traçados.
Tais respostas permanecem em contraposição ao que foi afirmado no
componente anterior, Ambiente de Controle. É mais razoável presumir-se que a
ausência de ferramentas e procedimentos de controle, bem como a falta de
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conhecimento sobre sua adequação ou não em relação aos resultados obtidos pode
representar que isso ocorre, justamente, pela ausência de apoio efetivo por parte da
alta administração, o que se extrai das informações fornecidas espontaneamente.
Outra indicação interessante quanto à proposição 22 dá-se no sentido de que
as atividades de controle adotadas são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle para 60% dos TRTs analisados, em 2013;
porém, vê-se que para 2014 o percentual reduziu para 20%. Isso evidencia maior
coerência com a realidade fática, principalmente que um percentual bastante baixo
dos TRTs analisados declarou que possui políticas e ações definidas, de natureza
preventiva e mesmo de detecção, bem como que as atividades de controle
funcionam de forma adequada e de acordo com um plano de longo prazo.
O quarto bloco, denominado Informação e Comunicação, que trata das
práticas de divulgação e disseminação das informações acerca dos papéis e
responsabilidades da gestão frente aos controles internos e aos objetivos
previamente definidos, é composto das proposições 23 a 27:
Quadro 5 - Práticas relativas ao componente Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

Fonte: BRASIL. TCU, 2014d.

Finalmente, o quinto bloco, denominado Monitoramento, relativo às práticas
de avaliação que devem ser realizadas para aferir e certificar se os controles
internos estão presentes, são adequados e mostram-se efetivos, é composto das
proposições 28 a 30:
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Quadro 6 - Práticas relativas ao componente Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade
e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

Fonte: BRASIL. TCU, 2014d.

Por fim, no que diz respeito à proposição 30, vê-se que 80% e 70% dos TRTs
em 2013 e 2014, respectivamente, declararam que o Sistema de Controle Interno da
Unidade Jurisdicionada (UJ) tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.
Entretanto, isso deve ser avaliado de forma isenta e em conjunto com todas
as demais proposições constantes nos cinco fatores (componentes), os quais, como
já apresentado anteriormente, revelam uma grande dose de subjetividade aliados a
certa ausência de compreensão conceitual sobre o real significado, disponibilidade e
comprometimento por parte dos gestores no cotidiano de suas atividades.
Assim, é possível presumir, embora limitada a essa amostra específica, que
remanescem os responsáveis pela gestão na busca da execução das suas
responsabilidades de forma reativa, em contraposição ao caráter preventivo e de
minimização dos riscos propostos pelos modelos de referência apresentados, os
quais são bastante conhecidos e eficazes, tanto na esfera privada quanto pública.
Exemplo disso é o rol de proposições constantes nos quadros A.2.4 e A.3.2,
modelos recomendados pelo TCU em 2014 e 2013, respectivamente, para que as
instituições públicas realizem a autoavaliação dos funcionamentos dos seus
controles internos no âmbito e no contexto em que atuam tudo conforme conteúdo
idêntico para ambos os exercícios constantes do Anexo A.
Sem prejuízo de que outras análises similares e mais abrangentes sejam
feitas, é certo que a adoção das proposições e atividades de supervisão deve ser
feita pela estrutura de governança de cada instituição, para cada um dos
componentes do controle interno, a fim de contribuir com a melhora da eficiência e
eficácia e o consequente aperfeiçoamento da gestão (COSO, 2013, p. 49).
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Finalmente, cabe uma breve reflexão sobre a abordagem perceptiva, não só
como ocorre em relação aos objetivos desta pesquisa como também durante a
coleta dos dados e informações requeridos pelos Relatórios de Gestão.
Como se observou nas assertivas, foram utilizadas expressões como
“percebem”, “adequada e eficiente”, “apropriadas”, “atende

s expectativas” ou

mesmo “tempestiva”, “atual”, “precisa” e “acess vel”. Entretanto, todos esses termos
carecem de explicitar quais seriam os critérios a que se referem; a régua ou a lente
que é utilizada para as observações que permita gerar séries históricas e verificar a
evolução de procedimentos mediante a aferição dos resultados.
Entende-se que isso, por si só, não permite a mais adequada avaliação
porque sempre estará à mercê de avaliações dirigidas às manifestações que
carregam elementos subjetivos e/ou genéricos, ficando-se, portanto, adstritos ao
contexto ou esfera individual dos respondentes ou grupo de respondentes.
Como será visto em tópico adiante, isso tem sido aperfeiçoado pelo TCU já
nos recentes levantamentos realizados para aferir e avaliar as consistências de
práticas de governança, quando as questões formuladas permitiram uma maior dose
de objetividade, o que pode garantir, igualmente, um entendimento mais
transparente e real por parte dos gestores, bem como uma maior transparência
acerca dos critérios utilizados para avaliação.
Da mesma forma, como enfatizado no capítulo que tratou dos referenciais
teóricos relativos ao modelo de atuação do TCU, é cada vez mais salutar que as
informações e conteúdos dos Relatórios de Gestão das instituições públicas,
independentemente de previsão legal, partam da vontade legítima do dirigente
máximo de cada órgão, a princípio, e idealmente de um corpo colegiado, para que
possam espelhar autênticos Relatos Corporativos da Gestão que englobem todas as
dimensões de forma integrada, transparente e fidedigna do desempenho das ações
realizadas e da adequada e eficiente gestão de recursos utilizados.
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4.1.3 Relativo à Instituição em Estudo
Nesse item, serão apresentadas algumas análises em relação a um Tribunal
Regional do Trabalho utilizado para o estudo de caso, acerca das respostas
fornecidas na apresentação dos Relatórios de Gestão, relativos aos anos de 2013 e
2014, bem como em relação às respostas prestadas ao TCU no Levantamento de
Governança, as quais constam igualmente no Relatório Individual de Autoavaliação
já encaminhado pelo TCU.
Especificamente quanto às respostas fornecidas como autoavaliação pela
instituição estudada às proposições do TCU, conforme orientação dos quadros A.3.2
e A.2.4 para os anos de 2013 e 2014, respectivamente, apresentam-se a seguir
algumas análises e considerações.
Primeiramente, percebe-se que os gestores responsáveis pela autoavaliação
fizeram constar no campo destinado à análise crítica e comentários relevantes o
seguinte:
Registrando-se que o Sistema de Controles Internos ainda não se
encontra efetivamente institucionalizado/normatizado no âmbito
deste Regional (como destacado no item 2.2), o que dificulta a sua
avaliação, o preenchimento deste quadro foi efetuado levando-se em
consideração o conjunto de elementos que esta UJ utiliza como
práticas.
Verifica-se, com relação ao Relatório de Gestão anterior, variação
nos seguintes itens, com suas respectivas justificativas:
- Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são
percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis
da estrutura da unidade (item 2).
Foi alterado o valor de 4 (2013) para 2. Justifica-se tal mudança em
razão de avaliação mais crítica realizada por parte desta UJ.
- As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de
qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões
apropriadas (item 24).
Foi alterado o valor de 4 (2013) para 2. Justifica-se tal mudança em
razão de avaliação mais crítica realizada por parte desta UJ.
- O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a
melhoria de seu desempenho (item 30).
Foi alterado o valor de 3 (2013) para 2. Justifica-se tal mudança em
razão de avaliação mais crítica realizada por parte desta UJ.
(BRASIL. TRT, 2014b, p. 42)

Analisando-se mais diretamente as respostas fornecidas às proposições em
cada componente, é possível ver que, tanto em 2013 quanto em 2014, sobre a
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percepção acerca de a alta administração entender os controles internos como
essenciais à consecução dos objetivos e darem suporte adequado ao seu
funcionamento, foi declarado e avaliado pelos gestores que o conteúdo da afirmativa
é parcialmente observado, em sua maioria, no contexto da instituição.
Entretanto, tal proposição deve ser analisada em conjunto com as demais do
componente

Atividades

e/ou

Procedimentos

de

Controle,

cujas

respostas

espontaneamente prestadas pelos gestores responsáveis denotaram que tal
percepção é parcialmente observada no contexto da instituição, porém em sua
minoria.
Ainda que possa estar presente um eventual viés de subjetividade nas
respostas, isso pode indicar que a percepção da alta administração quanto à
essencialidade

dos

controles

internos

para

alcançar

os

objetivos

está

desacompanhada de ações efetivas e concretas para o desenvolvimento das
atividades de controle na instituição, por meio da definição de políticas de natureza
preventiva notadamente na avaliação de riscos que minimizem os eventos que
possam atrapalhar o atingimento dos objetivos.
A presunção se reforça na medida em que se observa que as respostas
dadas às proposições relativas ao componente Avaliação de Riscos, principalmente
pelas proposições 12 a 15, deram-se no sentido de que tais práticas são
integralmente não observadas no contexto da instituição.
Tanto é assim que, nas respostas fornecidas às proposições relativas ao
componente Monitoramento, relacionadas com a avaliação da validade, qualidade,
adequação e efetividade do Sistema de Controle Interno, bem como sua
contribuição para a melhoria do desempenho da instituição, foi declarado que tais
afirmativas são observadas parcialmente, porém em sua minoria, no contexto da
instituição.
Entende-se que isso pode ocorrer por alguns fatores, tais como a dificuldade
de compreensão das afirmações ou as instâncias participantes da confecção das
respostas foi diferente ou mesmo o dirigente máximo responsável nos momentos
das respostas poderia ser diferente. Não é incomum a alegação de falta de tempo
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normalmente mencionada por alguns gestores, embora informalmente, o que se
traduz em típica e comum atitude observada de fuga em relação ao enfrentamento
direto do desafio de organizar e dar diretrizes claras, precisas e que possibilitam
tratamento preventivo e de maior controle das ações e resultados.
Outra característica inerente às gestões dos órgãos do Poder Judiciário
Trabalhista, quando os mandatários se alternam na condução da gestão, renovada a
cada período de dois anos pode estar relacionada com o certo desconhecimento
acerca da gestão administrativa de órgãos públicos decorrente do distanciamento
natural com a matéria pelo fato de se manterem especialistas em assuntos jurídicos
relacionados com a prestação jurisdicional trabalhista praticada ao longo da carreira.
Não obstante, tais justificativas não deveriam subsistir em um ambiente de
maturidade elevada em governança, desde que exista a presença de elementos
claros e de definição precisa de papéis e responsabilidades, de políticas e valores
da instituição definidos que permitem a constância, harmonização, capacitação
prévia e a consequente evolução e aprimoramento das ações e procedimentos.
Assim, como os resultados indicados pelas respostas espontâneas revelam,
de forma geral, que há baixa capacidade em praticamente todos os controles e
práticas sugeridos, impõe-se que sejam impulsionadas as ações que permitam dar
maturidade ao sistema de governança para que, por meio das suas diversas
instâncias, possa supervisionar o desenvolvimento e o desempenho do controle
interno com base em cada um dos cinco componentes do modelo estrutural de
referência (COSO, 2013, p. 49).
De qualquer forma e por qualquer ângulo que se observe, é até comum que
os gestores apresentem uma tendência em dar respostas positivas ou adequadas a
quem pergunta, embora isso não seja o melhor. Entende-se que isso se traduz na
manutenção de uma situação de autoengano que pode vir a ser alvo de confirmação
posterior por órgãos de fiscalização ou mesmo pela sociedade organizada, por meio
dos instrumentos de controle social cada vez mais disponíveis e acessíveis.
Assim, pelo que foi exposto, evidencia-se ainda bastante presente nas
respostas dadas aos relatórios requisitados pelo TCU uma grande dose de
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aleatoriedade, como já mencionado no item 1.1 do capítulo das justificativas para a
presente pesquisa.
Isso é reforçado também ao se comparar relatórios sucessivos a cada ano,
quando não estão claramente indicadas as séries históricas, a mensuração dos
indicadores de desempenho, tampouco o atingimento dos resultados relativos aos
objetivos estratégicos fixados ou, ainda, as adaptações que se fizeram necessárias à
melhor execução da estratégia.
Isso também macula não só o princípio da eficiência como também o da
transparência, impedindo a sociedade de exercitar o devido e recomendado controle
social das instituições públicas.
4.2

LEVANTAMENTO DE GOVERNANÇA PELO TCU

4.2.1 Relativo ao Levantamento Global
O levantamento realizado pelo TCU na área de governança pública está
inserido entre as ações que têm por objetivo conhecer melhor a situação da
governança na administração pública e, ao mesmo tempo, funcionar como indutor
para que as instituições públicas adotem boas práticas de governança.
Assim, com esse intuito é que o TCU realizou, em 2014, um levantamento na
área de governança pública global de cada entidade pública, abrangendo
organizações das esferas federal, estadual e municipal. Esse levantamento se soma
aos anteriormente já realizados, que visavam a temas específicos, tais como a
capacidade e o perfil de governança e gestão nas áreas de Tecnologia da
Informação e Comunicação, Gestão de Pessoas e das Aquisições.
O referido levantamento permitiu que fossem identificados pontos vulneráveis
que merecem maior atenção para aperfeiçoamento das práticas de cada instituição e
que, concomitantemente à divulgação do tema governança pública, podem
incentivar melhorias na administração pública em todo o país.
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Cada instituição participante deve receber seu Relatório Individual de
Autoavaliação, encaminhado pelo TCU, o qual estará fundamentado nas respostas
dos seus dirigentes máximos, coletadas por meio de questionário de autoavaliação
sobre governança pública.
O questionário, composto pelos 138 itens de controle de governança pública,
aplicado às organizações da administração pública federal, entre estas os tribunais
vinculados ao CNJ, foi elaborado com base no documento intitulado Referencial
Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública
(RBG), desenvolvido pelo TCU em 2013 e já lançado na sua segunda versão em
2014.
Como parte do resultado do levantamento global do perfil de governança
pública realizado pelo TCU junto aos órgãos e entidades da administração pública,
constaram no Acórdão TCU nº 1.273/2015 – Plenário as conclusões e
recomendações que, embora genéricas e direcionadas principalmente aos órgãos
governantes superiores, entre eles o CNJ, permitirão melhor compreensão de todas
as informações, bem como servir, mesmo antes do recebimento dos Relatórios
Individuais de Auto Avaliação, de motivação para que as instituições públicas,
principalmente os tribunais vinculados a esse conselho, possam planejar ações em
harmonia com as boas práticas de governança.
Segundo informa o TCU, os resultados desse levantamento apontam diversas
oportunidades de melhoria para a governança pública nacional, pois revelaram
deficiências em praticamente todos os controles e práticas sugeridos nos modelos
de autoavaliação, o que pode estar impactando o desempenho do governo na
condução das políticas públicas existentes e no planejamento de novas ações
governamentais (BRASIL. TCU, 2016, p. 3).
Tendo sido recebido o Relatório Individual de Autoavaliação referente ao
Tribunal Regional do Trabalho em estudo, considera-se este como principal
instrumento indutor de melhorias, possibilitando à instituição analisar os resultados
discriminados e compará-los com os resultados gerais e resultados médios das
organizações similares, como forma de subsidiar o planejamento da governança e
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gestão, a definição de objetivos e a estruturação de ações de melhoria em
governança pública e governança e gestão das aquisições, bem como de permitir o
acompanhamento por parte da sociedade, diante da recomendação de que os
órgãos promovam a divulgação, preferencialmente na internet, das informações
constantes em cada relatório individualizado.
Foi recomendado pelo TCU que as informações do referido relatório sejam
disponibilizadas no portal de transparência de cada instituição. Portanto, é possível
mencionar alguns resultados obtidos pela instituição estudada nos mecanismos do
modelo de autoavaliação, conforme consta no relatório individual encaminhado pelo
TCU (BRASIL. TCU, 2015a, p. 71-89).
Por exemplo, no que diz respeito à capacidade de liderança, o percentual
atingido foi de 38%, representando que a instituição se encontra no estágio inicial de
desenvolvimento do mecanismo, segundo a avaliação prestada por seus próprios
gestores na coleta das informações (BRASIL. TRT, 2015a, p. 25).
Esse resultado, segundo o TCU, sugere baixo nível de capacidade de
liderança da maioria das organizações em executar ações de forma sistêmica,
gerindo por competências, estabelecendo mecanismos que reforcem princípios
éticos e garantindo o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas,
todos com respeito à alta administração e aos conselhos ou colegiados superiores
(BRASIL. TCU, 2015a, p. 18).
Quanto à capacidade de estratégia e de controle, os percentuais atingidos
foram de 54% e 49%, respectivamente, o que representa que a instituição se
encontra no estágio intermediário de desenvolvimento dos respectivos mecanismos
também, segundo a avaliação prestada pelos próprios gestores da instituição na
coleta das informações (BRASIL. TRT, 2015a, p. 25).
Esses resultados, segundo o TCU, refletem igualmente o baixo nível de
capacidade da maioria das organizações em executar um processo de planejamento
estratégico, em promover a participação social na governança da organização e em
monitorar e avaliar o desempenho organizacional, bem como refletem, em geral, o
baixo nível de capacidade da maioria das organizações em estabelecer uma
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estrutura de auditoria interna e de gestão de riscos adequada, em exercer as
atribuições com transparência e em garantir a responsabilização e a prestação de
contas (BRASIL. TCU, 2015a, p. 18).
Considerados em conjunto os três mecanismos (liderança, estratégia e
controle), segundo a metodologia utilizada pelo TCU, levando-se em conta as
informações prestadas pelos gestores da própria instituição em estudo, tem-se que
esta obteve o percentual de 44% referente ao iGGs, representando, portanto, a
capacidade da organização nas dimensões do modelo de autoavaliação, o que
permite apontar que o perfil de governança da instituição em estudo se encontra no
estágio de desenvolvimento intermediário (BRASIL. TRT, 2015a, p. 25).
Tais valores percentuais indicados, mesmo em se tratando de análises
realizadas com base em respostas espontâneas, devem servir de fator motivador
para que os dirigentes máximos de cada instituição possam liderar efetivamente a
conquista de uma maior maturidade do seu sistema e ambiente de governança.
Nesse sentido, é muito importante compreender que não é obrigatório almejar
o valor máximo no iGGs. Entretanto, à semelhança das orientações da ABNT NBR
ISO/IEC 31000, é responsabilidade de a autoridade máxima decidir – por meio de
análise crítica dos riscos relevantes e das necessidades da organização – qual a
meta mais adequada a ser alcançada em cada prática do instrumento de
autoavaliação. O conjunto de metas deve ser formalizado como parte de um plano,
atentando-se para as metas legais de cumprimento obrigatório (BRASIL. TCU,
2015a, p. 15).
4.2.2 Relativo aos Levantamentos Específicos
Com base nos últimos Relatórios Individuais de Autoavaliação, relativos à
governança de Gestão de Pessoas e de TIC, igualmente encaminhados pelo TCU,
encontra-se que a instituição estudada teve como valor para o iGovPessoas o
percentual de 39% e como valor para o iGovTI o percentual de 38%, o que indicou
os níveis de capacidade inicial e básico, respectivamente.
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Segundo o TCU, a governança de pessoas é a aplicação desses princípios e
práticas com enfoque na utilização do capital humano pelas organizações. A
importância de se aperfeiçoar continuamente os sistemas de governança e de
gestão de pessoas no setor público decorre não apenas da sua forte relação com a
geração de resultados para a sociedade, mas também da elevada materialidade dos
gastos nessa área (BRASIL. TCU, 2013b, p. 3-4).
Nesse sentido, utilizando-se por paradigma o art. 2º, inciso II, da Resolução
TCU nº 247/2011, pode-se entender governança de pessoas como o conjunto de
diretrizes, estruturas organizacionais, processos e mecanismos de controle que
visam assegurar que as decisões e as ações relativas à gestão de pessoas estejam
alinhadas às necessidades da organização, contribuindo para o alcance das suas
metas (BRASIL. TCU, 2013b, p. 3).
Verifica-se, abaixo, a estrutura do questionário utilizado pelo TCU, que foi
composto por 101 questões (indicadores) para a realização do levantamento:
Tabela 2 – Estrutura do questionário e modelo de avaliação

Fonte: Brasil. TCU (2013b, p. 38-39).
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Segundo afirma o TCU:
Esse modelo está fundamentado no entendimento de que a alta
administração é a única responsável pelo estabelecimento dos
processos de liderança, cujo objetivo é dirigir os esforços da
organização para a obtenção de resultados em benefício da
sociedade. Entre esses processos destacam-se os seguintes: 1)
estabelecer a estratégia da organização para cumprir sua missão; 2)
definir objetivos, indicadores e metas organizacionais; 3) estabelecer
a divisão de papéis necessários para cumprir a missão, objetivos e
metas, assim como as responsabilidades desses papéis; 4)
estabelecer
macroprocessos
de
trabalho
e
estruturas
funcionais/organizacionais coerentes com esses papéis e
responsabilidades; 5) designar gestores para executar processos de
trabalho; 6) alocar pessoas e recursos (financeiros e patrimoniais) às
estruturas funcionais/organizacionais de maneira coerente com os
objetivos e metas estabelecidos; e 7) estabelecer mecanismos de
controle que assegurem o cumprimento da missão, objetivos e metas
(BRASIL. TCU, 2013a, p. 7).

Recebido o relatório, o resultado indicou que, em relação a cada componente
do modelo de avaliação utilizado, conforme estrutura do Quadro 8 acima
apresentado, a instituição estudada, quando comparada a outros Tribunais do Poder
Judiciário ou a demais órgãos da administração pública federal, ficou em certos
componentes acima ou abaixo da média geral, bem como alternando entre os
estágios de capacidade intermediária (referente aos componentes “liderança da
alta administração”, “alinhamento estratégico” e “accountability”), estágio de
capacidade inicial (referente aos componentes “gestão da liderança e do
conhecimento”, “cultura orientada a resultados” e “gestão de talentos”) e estágio de
capacidade aprimorada (referente ao componente “controle da concessão de
direitos e vantagens”).
Não obstante, há que se ressaltar que o índice obtido como resultado, na
percepção do TCU, está sujeito à impossibilidade de verificação imediata da real
confiabilidade das respostas, em função de eventuais erros no processo de
autoavaliação representados por tendências nas respostas espontaneamente
prestadas pelas organizações (BRASIL. TCU, 2013b, p. 32).
Também existe a possibilidade de que certas práticas constantes no
questionário não sejam perfeitamente aplicáveis à realidade de algumas
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organizações. Ainda, deverá ser avaliada a relação custo-benefício de algumas
práticas em determinados contextos (BRASIL. TCU, 2013b, p. 32).
Nesse sentido, é muito importante compreender que não é
obrigatório almejar o valor máximo no iGovPessoas. Entretanto, à
semelhança das orientações da ABNT NBR ISO/IEC 31000, é
responsabilidade de o dirigente máximo decidir – por meio de análise
crítica dos riscos relevantes e das necessidades da organização –
qual a meta mais adequada a ser alcançada em cada questão do
instrumento de autoavaliação. O conjunto de metas deve ser
formalizado [conforme item 9.1.1.1 do Acórdão nº 3.023/2013 – TCU
Plenário] como parte de um plano, atentando-se para as metas legais
de cumprimento obrigatório (BRASIL. TCU, 2013b, p. 32).

Cabe ressaltar, nesse particular, que têm sido feitas algumas auditorias pelo
TCU, como a realizada junto ao Processo TC nº 013.676/2014-8, cujo objetivo é o de
aferir a qualidade e a fidedignidade de informações prestadas por determinado
órgão, no Levantamento de Governança e Gestão de Pessoas – Ciclo 2013,
conhecer e avaliar os critérios utilizados para dimensionamento e alocação da força
de trabalho e contribuir para o aperfeiçoamento da governança e gestão de pessoas
naquele órgão (BRASIL. TCU, 2015a).
Ainda, quanto à governança de pessoas, embora repercuta em todas as
demais áreas de governança e de gestão, vale mencionar o Programa Permanente
de Capacitação, cuja instituição cabe a cada órgão do Poder Judiciário da União, no
âmbito de suas competências, nos termos da Portaria Conjunta nº 3, de 31 de maio
de 2007 (STF/CNJ/STJ/CJF/TST/CSJT/STM/TJDFT).
Os princípios que regem o Programa Permanente de Capacitação, nos
termos do art. 3º, da referida Portaria, são os abaixo transcritos:
I – Responsabilidade Compartilhada – educação como
responsabilidade de todos, tendo a área de Gestão de Pessoas
como consultora, oferecendo suporte técnico e orientação às
iniciativas de capacitação das demais unidades;
II – Oportunidade de Crescimento Igualitária – ações educativas
estendidas a todos os servidores com pelo menos uma oportunidade
de capacitação por ano, direcionada às necessidades evidenciadas;
III – Busca de Qualidade e Produtividade – treinamento voltado para
a melhoria contínua da qualidade e para o aumento da produtividade,
com vistas à maior eficiência dos serviços prestados;
IV – Valorização do Servidor – reconhecimento das competências
adquiridas pelo servidor para o exercício de atividades de maior
responsabilidade e complexidade, bem como estímulo para que ele
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atue como instrutor interno ou tutor nos cursos promovidos pelos
órgãos;
V – Gestão do Conhecimento – formação de capital intelectual pela
geração, armazenamento e compartilhamento de conhecimentos e
experiências entre servidores;
VI – Alinhamento Estratégico – ações de desenvolvimento de
pessoas consonantes com a estratégia de cada órgão, propiciando
ao servidor a compreensão do seu papel no alcance de resultados.

Como se pode observar, os respectivos princípios estão vinculados tanto para
o desenvolvimento das funções de governança como das funções de gestão.
Nesse particular, ainda, cabe ressaltar que, em cumprimento às disposições
da Resolução CNJ nº 192/2014, que dispôs sobre a Política Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, foi disponibilizado pelo Centro
de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud), um
guia com orientações sobre como pode ser implementada a gestão por
competências (BRASIL. CNJ, 2016).
Em relação ao Levantamento do Perfil de Governança das Aquisições,
realizado pelo TCU em 2013, entende-se que também pode ser mencionado em
face da íntima vinculação dos conceitos e mecanismos atinentes com a liderança,
estratégia e controle, conforme se observa na Figura 2 abaixo:
Figura 2 – Agrupamento das questões do levantamento

Fonte: Brasil. TCU (2015c, p. 8).
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O esquema obtido considera duas macrodimensões: de governança e de
controles da gestão. A macrodimensão da governança contém três mecanismos
(liderança, estratégia e controle) e é inspirada no modelo proposto para governança
corporativa pelo TCU, contido no documento Referencial Básico de Governança
Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública. A macrodimensão de
controles da gestão foi inspirada no modelo contido no Referencial do Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública) (BRASIL. TCU, 2015c,
p. 8).
Nesse caso, embora não recebido ainda o Relatório Individual de
Autoavaliação, referente ao levantamento de governança das aquisições, já é
possível, com as orientações e diretrizes constantes no Acórdão nº 2.622/2015-TCU
Plenário, principalmente pelo que constou em seu item 9.10, recomendar ao CNJ,
responsável pela supervisão dos órgãos públicos, vinculados ao Poder Judiciário,
que avalie as orientações contidas no presente acórdão e adote as medidas
necessárias à implantação na sua esfera de atuação.
Além disso, conjuntamente com as respostas prestadas pela própria
instituição, é razoável que seja definido algum plano de ação para subsidiar as
ações de planejamento, no que se refere à governança e gestão das aquisições,
amoldando-se às prioridades e estratégias a serem traçadas pela alta administração.
Finalmente, com relação aos Levantamentos de Governança realizados pelo
TCU nas áreas de Tecnologia da Informação, entende-se que se trata de típica ação
e boa prática de vanguarda, cuja cultura institucional tem se alastrado de forma
concreta e irreversível no âmbito da administração pública, sendo possível perceber,
no caso da instituição estudada, ações adotadas fortemente no sentido de evoluir
nos estágios de capacidade de governança específica.
Desde 2010, de forma contínua, gradativa e duradoura, vem o TCU
realizando periodicamente os levantamentos relativos à governança de TIC, medidas
estas que permitiram diminuir a dependência de terceiros e trazer a liderança de
cada administração mais próxima do poder decisório efetivo, ainda que se precise de
corpo de apoio técnico e especializado para auxiliá-la. Como exemplo, é possível
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citar os diversos ciclos de Levantamentos do Perfil de Governança de TI realizados
nos anos de 2010, 2012 e 2014 e o previsto para 2016.
4.3

LEVANTAMENTO DAS PERCEPÇÕES DOS COLABORADORES

4.3.1 Relativo às respostas aos questionários quantitativos
Como mencionado no capítulo que tratou da metodologia, o objetivo
específico de avaliar a percepção dos colaboradores de um Tribunal Regional do
Trabalho deu-se pelo envio de questionários quantitativos a fim de sensibilizar e
extrair algumas indicações sobre o tema governança e os seus mecanismos em
relação

àqueles

que

compõem,

de

fato

e

como

principal

ativo,

a

organização/instituição, ou seja, as pessoas.
Ressalta-se que as assertivas constantes no questionário se basearam e
estão diretamente relacionadas com as práticas apresentadas no Capítulo 2, que
tratou do quadro teórico de referência em relação aos fundamentos de governança e
às práticas recomendadas pelo TCU, distribuídas pelos mecanismos de liderança,
estratégia e controle, bem como pelas práticas e itens de controle desmembrados de
cada um deles.
O referido questionário, conforme conteúdo disposto no Apêndice 2, foi
dirigido à população-alvo de 2.685 pessoas, magistrados e servidores, conforme
perfil parcial apresentado na Tabela 1 onde constam, por exemplo: quase 2.500
servidores, 92% do total, dentre pouco mais de 200 magistrados; 36% do total
trabalhando no interior e os demais na capital; e mais de 60% que exercem função
gratificada além da remuneração pelo cargo efetivo.
Cabe ressaltar que se procurou observar alguns cuidados com a intenção de
evitar ou minimizar certo desconforto ou insegurança para os respondentes, bem
como alguma situação de conflito de interesses, o que, caso existisse, poderia
impedir a participação ou mesmo retirar a espontaneidade das respostas a ser
indicadas pelos colaboradores.
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Um dos cuidados foi isentar a figura do pesquisador, por meio do envio dos
questionários pela Escola Judicial, que figurava como mediadora e apresentadora
formal da pesquisa. Da mesma forma, foi preparada uma apresentação prévia na
mensagem eletrônica que encaminhou o link para o questionário, na qual, além de
se discorrer sucintamente sobre a proposta da pesquisa, foi ressaltado que o uso
das informações se prestava para uso exclusivamente científico e profissional,
garantida a preservação do sigilo correspondente.
Entre todos os potenciais interessados, retornaram apenas 95 respostas
geradas, as quais foram recebidas durante o período compreendido entre
09/11/2015 e 13/01/2016.
Embora esse baixo percentual de retorno que pode se caracterizar como fator
limitador às conclusões e eventuais inferências estatísticas para o conjunto da
população, procurou-se refletir e extrair algumas conclusões que, na sequência,
serão apresentadas com os resultados.
Abaixo, pode-se observar o perfil/quantitativo de retorno das mensagens,
representando cada extrato na amostra da população:
Tabela 3 - Perfil dos respondentes ao questionário quantitativo
variável de perfil

enquadramento funcional

local de trabalho

tempo de serviço

exercício de função
gratificada
grau de escolaridade

Categoria
servidor

Frequência
85

% dos
válidos
91,4

Magistrado
vara do Trabalho – interior

8
28

8,6
30,1

Vara do Trabalho – capital
Unidade de apoio administrativo

6
34

6,5
36,6

6

6,5

Unidade de apoio judiciário - 1ª
instância
Unidade de apoio judiciário - 2ª
instância
Gabinete do Desembargador
menos de 5 anos

6

6,5

13
17

14,0
18,3

mais de 5 anos e menos de 10 anos
mais de 10 anos e menos de 15 anos

17
22

18,3
23,7

mais de 15 anos e menos de 20 anos
mais de 20 anos

8
29

8,6
31,2

ocupa função comissionada
exerce cargo em comissão

41
20

47,1
23,0

nenhuma opção acima.
Ensino Médio

26
3

29,9
3,2

Ensino Superior Incompleto

4

4,3
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Ensino Superior Completo
Pós-Graduação (Especialização, MBA)

24
47

25,8
50,5

Mestrado
Doutorado

10
5

10,8
5,4

Feminino
Masculino

37
55

40,2
59,8

18-29 anos

4

4,3

30-39 anos

24

25,8

40-49 anos

28

30,1

50-59 anos

33

35,5

acima de 60 anos

4

4,3

Gênero

tempo de serviço no TRT

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

Foi possível perceber no recebimento das mensagens que, na primeira
oportunidade de envio da mensagem, em 09/11/2015, retornaram 23 respostas;
seguidas de 17 respostas, em 10/11/2015; 5 respostas, tanto no 3º como no 4º dia; e
nos 10 dias seguintes, de 13 a 23/11/2015, retornaram 57 respostas preenchidas,
que, somada apenas mais uma resposta isolada em 17/12/2015, totalizaram 58
respostas até o fim do ano de 2015.
Na segunda oportunidade de envio da mensagem contendo o questionário,
em 11/01/2016, houve o retorno de mais 10 respostas; no dia 12/01/2016, de outras
21 respostas; no dia 13/01/2016 mais 5 respostas; e, em 25/01/2016, uma última
resposta.
Portanto, é possível concluir que a falta do envio de mais mensagens
sensibilizadoras impediu uma maior participação dos eventuais interessados,
principalmente porque as mensagens não eram obrigatórias nem convocatórias e o
meio de envio era concomitante a tantos outros assuntos inerentes ao cumprimento
das atribuições institucionais, o que se revelou como um limitador para a eventual
participação de interessados.
De qualquer forma, sem pretensão de realizar qualquer projeção e inferência
estatística significativa direcionada ao universo da instituição, tendo em vista que
houve apenas 95 questionários respondidos (pouco mais de 3% de retorno em
relação ao tamanho da população de 2.685 colaboradores, destinatários do
questionário), são apresentadas a seguir algumas descrições, bem como
especulações, análises e conclusões.
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4.3.1.1 Análise estatística descritiva univariada
Conforme apresentado na Tabela 3, caracterizam-se os respondentes,
segundo o perfil, com quase 40% acima de 50 anos de idade, quase 60% do sexo
masculino, com grau de escolaridade predominante para mais de 50% com pósgraduação em nível de especialização.
Mais de 70% dos respondentes são detentores de função comissionada ou de
cargo com comissão, ou seja, recebem valores além da remuneração relativa ao
cargo ocupado.
Mais de 85% dos respondentes são servidores e as unidades de apoio
administrativo (mais de 30%) e as varas do trabalho do interior (mais de 25%) foram
as lotações de trabalho com maior participação. Também quase 30% dos
respondentes contam com mais de 20 anos de serviços prestados à instituição.
Quanto à assertiva de que a formação e a capacitação dos membros da alta
administração e principais gestores garantem o exercício da liderança e a assunção
da responsabilidade pelos processos de governança e de gestão, quase 70% dos
respondentes concordam parcial ou totalmente, conforme se observa no gráfico 1
abaixo:
Gráfico 1 – Grau de concordância quanto à assertiva 1 do questionário quantitativo

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).
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Já com relação à assertiva de que as competências e o desempenho dos
membros da alta administração e principais gestores são avaliados, pouco mais de
40% dos respondentes concordaram total ou parcialmente.
Ou seja, isso pode indicar certo viés de contradição entre a percepção de que
os representantes da liderança estão capacitados para as atribuições que lhes são
reservadas com a percepção de que são avaliados pelo desempenho das mesmas
atribuições.
Quanto à assertiva de que estão estabelecidos mecanismos que evitam que
as decisões e as ações sejam influenciadas por conflitos de interesse contrários aos
princípios constitucionais e legais, aos padrões de comportamento e aos valores da
instituição, verifica-se um percentual significativo de quase 52% que discordam total
ou parcialmente ou mesmo não têm conhecimento a respeito.
Consequentemente, pouco mais de 41% dos percentuais válidos concordam
total ou parcialmente que as decisões e ações estão protegidas contra conflitos de
interesse contrários aos padrões de comportamento e aos valores institucionais, o
que pode indicar que os mecanismos de controle respectivos são inexistentes ou
dotados de bastante fragilidade.
Quanto à existência de comissão de ética ou equivalente na instituição, tanto
para orientação e conscientização como para julgamento dos conflitos éticos e de
interesse em relação ao Código de Ética e de Conduta, percebe-se que, entre os
respondentes, o percentual dos que discordam total ou parcialmente ou mesmo não
têm conhecimento a respeito (61%) é superior ao dos que concordam total ou
parcialmente (39%).
Isso chama a atenção, independentemente de existir ou não a comissão
instituída de maneira formal, mas principalmente pelo fato de o Código de Ética estar
em vigor desde 1º de janeiro de 2015, conforme Ato Presidência nº 276/2014, e as
pesquisas terem sido realizadas quase um ano depois, pode indicar que não foram
efetuadas nem renovadas campanhas de conscientização e divulgação do referido
código, além de existir outro fato que chama a atenção, o de que expressamente o

122
código é dirigido apenas aos servidores, não sendo mencionado expressamente que
é aplicável aos magistrados.
Quanto à percepção em relação à assertiva de que estão formalmente
estabelecidas instâncias de governança que garantem que o agente que age por
delegação atue e se comporte de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
delegante na busca dos resultados desejados por este, tem-se que, entre os
respondentes, há uma divisão praticamente pela metade entre os que concordam
total ou parcialmente (pouco mais de 52%) e aqueles que discordam total ou
parcialmente ou mesmo não têm conhecimento a respeito (quase 48%).
Porém, quanto ao fato de essas mesmas instâncias referidas na assertiva
anterior garantirem o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas,
percebe-se que, entre os respondentes, um percentual significativo (quase 59%)
deles discordam total ou parcialmente ou mesmo não têm conhecimento a respeito,
o que pode indicar que as atribuições e responsabilidades das instâncias ou não são
conhecidas ou avaliadas, direcionadas ou monitoradas e que permitam equilíbrio,
balanceamento e harmonia no desempenho das respectivas atribuições.
Nas oito assertivas que ora se analisam, foi proposto aos respondentes que
indicassem, entre algumas e mais importantes funções das instâncias de
governança, aquelas que percebiam como praticadas na sua instituição. Como
resultado, obtiveram-se os seguintes percentuais:
Tabela 4 – Percepção sobre as mais importantes funções das instâncias de
governança praticadas na instituição
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Concordo totalmente
Funções das instâncias de governança

Concordo
parcialmente

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

Não tenho
conhecimento

Freq.

% vld

Freq.

% vld

Freq.

% vld

Freq.

% vld

Freq.

% vld

7.1. Definição do direcionamento estratégico

24

25,8

44

47,3

8

8,6

8

8,6

9

9,7

7.2. Supervisão da gestão

18

19,8

38

41,8

14

15,4

10

11

11

12,1

7.3. Envolvimento das partes interessadas

19

20,9

44

48,4

16

17,6

7

7,7

5

5,5

7.4. Gerenciamento dos riscos estratégicos;

13

14,4

23

25,6

22

24,4

12

13,3

20

22,2

7.5. Gerenciamento dos conflitos internos;

12

13

33

35,9

18

19,6

20

21,7

9

9,8

7.6. Auditoria interna e avaliação dos sistemas de gestão e controle;

21

22,8

31

33,7

19

20,7

7

7,6

14

15,2

7.7. Promoção da accountability (prestação de contas e definição de responsabilidades);

24

26,4

27

29,7

16

17,6

6

6,6

18

19,8

7.8. Transparência

25

27,5

35

38,5

17

18,7

11

12,1

3

3,3

Legenda: Freq. - número de ocorrências; % vld - percentual válido.
Elaborado pelo autor (2016).

Vê-se, portanto, que a percepção dos respondentes, em sua maioria,
caracterizou-se como concordando parcial ou totalmente que as funções listadas são
praticadas na instituição. Entretanto, cabe enumerar que um percentual significativo
de respondentes, considerados para a análise aqueles percentuais acima de 30%,
no caso relacionados com as funções 7.4. Gerenciamento dos riscos estratégicos;
7.5. Gerenciamento dos conflitos internos; 7.6. Auditoria interna e avaliação dos
sistemas de gestão e controle; 7.7. Promoção da accountability (prestação de contas
e definição de responsabilidades); e 7.8. Transparência, manifestaram a percepção
de que ou discordam total ou parcialmente ou mesmo não têm conhecimento acerca
de que são praticadas na instituição a que pertencem.
As funções que mais se destacaram, por sua vez, apresentando percentual
mais elevado de respondentes que concordam total ou parcialmente foram as
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relacionadas com as funções 7.1. Definição do direcionamento estratégico e 7.3.
Envolvimento das partes interessadas, respectivamente com 73,1% e 69,3%.
Isso pode indicar que algumas funções da governança não estão sendo
efetivamente divulgadas no ambiente interno e no contexto de exercício e atribuição
das referidas práticas, nem estão sendo avaliados os resultados dos respectivos
desempenhos.
Outra reflexão interessante pode ser feita observando-se a percepção dos
respondentes em relação a estarem definidos mecanismos de liderança, de
estratégia e de controle que permitem avaliar, direcionar e monitorar a gestão,
quando quase 60%, um percentual bastante significativo, concordam total ou
parcialmente sobre o fato.
Relacionando-se a percepção mencionada no parágrafo anterior com as
percepções manifestadas sobre as práticas de realizar reuniões periódicas da alta
administração com o objetivo de disseminar a cultura dos mecanismos de liderança,
estratégia e de controle, bem como de realizar a avaliação, direcionamento e
monitoramento da atuação da gestão e também sobre o fato de as decisões
vinculadas à elaboração, execução e monitoramento da estratégia serem tomadas
com base em informações de qualidade, de forma transparente e divulgadas de
maneira ampla, observa-se que cerca de 60% e 56%, respectivamente, discordam
total ou parcialmente ou mesmo afirmaram não ter conhecimento a respeito.
Isso pode sugerir que ao se confrontar a percepção de que mecanismos de
liderança, estratégia e de controle estão definidos na instituição com a realização de
reuniões da alta administração e principais gestores para disseminar a cultura dos
mesmos mecanismos, bem como para avaliar e contribuir para que as tomadas de
decisões sejam sempre suportadas por informações de qualidade, de forma
transparente e divulgada de maneira ampla, isso não é efetivamente percebido ou
divulgado no cotidiano e por meios acessíveis aos interessados.
Da mesma forma já apresentada em relação às funções de governança,
questionou-se aos entrevistados, conforme se observa nas seis seguintes assertivas,
que indicassem, entre algumas e mais importantes funções de gestão, aquelas que

125
percebiam como praticadas na sua instituição. Como resultado, obtiveram-se os
seguintes percentuais:
Tabela 5 – Percepção sobre as mais importantes funções de gestão praticadas na
instituição

Concordo totalmente
Funções das instâncias de gestão

11.1. Implementação de programas
11.2. Garantia da conformidade com leis e regulamentos
11.3. Revisão e relatórios de progresso das ações
11.4. Garantia da eficiência administrativa
11.5. Manutenção da comunicação com as partes interessadas
11.6. Avaliação do desempenho

Concordo
parcialmente

Discordo
parcialmente

Discordo totalmente

Não tenho
conhecimento

Freq.

% vld

Freq.

% vld

Freq.

% vld

Freq.

% vld

Freq.

% vld

23
38
20
17
18
36

24,7
41,8
22
18,7
20
39,6

40
42
33
42
39
33

43
46,2
36,3
46,2
43,3
36,3

17
6
14
18
21
12

18,3
6,6
15,4
19,8
23,3
13,2

7
4
10
9
10
7

7,5
4,4
11
9,9
11,1
7,7

6
1
14
4
2
3

6,5
1,1
15,4
5,5
2,2
3,3

Legenda: Freq. - número de ocorrências; % vld - percentual válido.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Conforme se observa, os percentuais de manifestações fornecidas pelos
respondentes, em sua maioria, apresentaram respostas concordando parcial ou
totalmente que as funções listadas são praticadas na instituição. Entretanto, cabe
citar um percentual significativo de respondentes, mais de 40%, relacionado com a
função 11.3. Revisão e relatórios de progresso das ações, que discordaram total ou
parcialmente ou mesmo alegaram não ter conhecimento de que a prática é realizada.
É interessante ainda que, quando se analisa isso conjuntamente com a
função 11.6. Avaliação do desempenho, cujo percentual de manifestação dos
respondentes ficou acima dos 75% que concordam total ou parcialmente que ela é
praticada na instituição, isso pode indicar certa contradição entre as manifestações,
pois, para que exista efetivamente a prática da função de avaliação de desempenho
da gestão, é evidente que deve existir previamente o exercício da prática de revisão
e relatórios de progresso das ações realizadas, sob pena de se avaliar de forma
desconectada da realidade existente e praticada, o que, evidentemente, pode
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representar como inócua qualquer avaliação realizada dessa forma, sem considerar
toda a ineficiência de recursos envolvidos, tanto materiais como humanos.
Com relação à afirmativa de que as políticas e diretrizes adotadas pela
instituição são claras e transparentes e os normativos correspondentes estão
publicados e acessíveis a todos, mais de 68% dos respondentes concordaram total
ou parcialmente que a prática é realizada na instituição. Nesse particular, entretanto,
ao se relacionar tal prática com aquelas representadas pela implantação e definição
dos processos de trabalho, bem como pelo compartilhamento, acessibilidade e
disponibilidade das informações importantes para a condução dos processos, pouco
mais de 47%, para ambas as afirmativas, manifestaram que discordam total ou
parcialmente ou mesmo não têm conhecimento a respeito.
Dessa forma, considerando-se a afirmativa de que estão definidas as
responsabilidades pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão, bem
como ao monitoramento do alcance dos resultados, quando quase 50% dos
manifestantes discordam total ou parcialmente ou mesmo não têm conhecimento a
respeito, isso pode sugerir certa contraposição à maioria citada anteriormente, de
68% dos que concordam total ou parcialmente com a clareza, transparência e
acessibilidade das políticas e diretrizes praticadas pela instituição.
Observa-se, ainda, que esse indício pode ser um pouco ampliado pela
percepção manifestada de mais de 54% dos respondentes que discordam total ou
parcialmente ou mesmo não têm conhecimento acerca da existência de mecanismos
que asseguram que as decisões, estratégias, políticas, programas, projetos, planos,
ações, serviços e produtos atendam, de modo balanceado, ao maior número
possível das legítimas expectativas das diferentes partes interessadas.
Com relação à análise a respeito da percepção dos respondentes sobre a
definição de responsabilidades pela gestão de riscos enfrentados pela instituição
que possam ameaçar seus objetivos, bem como se está estabelecido formalmente o
respectivo Sistema de Gestão de Riscos, quase 40% ou 45% dos respondentes,
respectivamente, afirmaram que sequer detêm conhecimento a respeito.
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Se somar a estes aqueles que discordam total ou parcialmente da existência
de práticas relacionadas à gestão de riscos, cerca de 56% e 73%, respectivamente,
assim se manifestaram, o que pode indicar que tal prática não ocorre na instituição.
Se observados esses resultados em conjunto com as declarações da própria
instituição, em seu Relatório de Gestão, bem como com os dados constantes no
Relatório Individual de Autoavaliação, do Levantamento de Governança realizado
pelo TCU, com base em informações fornecidas espontaneamente, já mencionados
nos itens 4.1 e 4.2 deste capítulo, vê-se que isto possibilita indicar que são verídicas
as informações de que não existe formalmente o sistema nem estão definidos os
papéis e as responsabilidades pela função de gestão de riscos na instituição
estudada.
Esse indicativo é importante e deve ser considerado pela instituição como
uma fragilidade a ser enfrentada, em face de a gestão de risco ser um dos pilares
para que a governança possa permitir que a organização avance em sua maturidade
e reversão em benefício da sociedade.
Na sequência, é possível efetuar-se algumas análises quando se observam
as manifestações dos respondentes em relação à prática de avaliação permanente
das atividades de controle, inclusive quanto à existência formal de Sistema de
Controle Interno, à avaliação dos trabalhos de auditoria e à avaliação dos riscoschave que possam comprometer o alcance dos principais objetivos organizacionais,
notadamente quando relacionados com a função de gestão de pessoas.
Com relação à avaliação permanente dos resultados das atividades de
controle e dos trabalhos de auditoria, bem como em relação às determinações
correspondentes para a adoção das providências pertinentes, percebe-se que uma
parcela significativa de mais de 30% dos respondentes afirmaram que sequer têm
conhecimento de que tais práticas ocorrem.
Se somados a estes que desconhecem também aqueles que discordam total
ou parcialmente da existência da prática, o percentual sobe para mais de 52%, o
que pode indicar que efetivamente não ocorrem tais práticas ou elas não são
efetivamente divulgadas no âmbito interno ou, ainda, pode não estar ocorrendo a
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necessária publicidade e transparência na atuação das atividades de fiscalização
que, justamente, têm entre suas atribuições a de avaliar permanente os resultados
das atividades de controle dos trabalhos de auditoria.
É importante ressaltar que, nessa particular reflexão, notadamente para os
órgãos do Poder Judiciário, as unidades administrativas que têm por função técnicoconceitual realizar a auditoria interna são denominadas costumeiramente de
unidades, órgãos ou secretarias de controle interno, o que implica certa confusão na
compreensão da real missão dessas unidades.
Isso, de certa forma, está presente nas percepções manifestadas pelos
respondentes, conforme indicam algumas das respostas prestadas às afirmativas
que facultavam opiniões sobre estar formalmente estabelecido na instituição o
Sistema de Controle Interno, bem como que fosse indicado, entre alguns dos
elementos que compõem o referido sistema, aqueles que estavam presentes e eram
praticados na instituição.
Quase 66% dos respondentes manifestaram que o Sistema de Controle
Interno está formalmente estabelecido na instituição e, embora 22% deles terem
alegado não possuir conhecimento a respeito e outros pouco mais de 11% terem
discordado total ou parcialmente, isso demonstra um viés de maioria considerável.
Entretanto, já nas práticas seguintes, as quais são intimamente ligadas e
dependentes das desenvolvidas por qualquer Sistema de Controle Interno instituído
e praticado de forma madura, foi questionado acerca da avaliação dos riscos-chave
que podem comprometer o alcance dos principais objetivos organizacionais e
fornece direção clara para que tais riscos sejam gerenciados, a fim de contribuir para
a melhoria do desempenho organizacional e para o atingimento dos resultados, bem
como se estão descritos os principais riscos e processos críticos relacionados com a
gestão de pessoas e estabelecidos indicadores gerenciais e adotadas providências
para minimizá-los.
O percentual resultante de ambas as indagações foi de cerca de 58% de
respondentes que discordam total ou parcialmente da presença da realização das
referidas práticas pela instituição.
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Quando foi solicitado que o respondente indicasse alguns dos componentes
mais importantes e representativos de um Sistema de Controle Interno, percebe-se
que aqueles cujo percentual de concordância total ou parcial de que são praticadas
pela instituição e ficaram próximos ou acima de 70% foram o Planejamento
Estratégico Institucional, o planejamento e priorização da execução orçamentária e
os sistemas de corregedoria e de ouvidoria.
Por outro lado, entre aqueles componentes que indicaram percentual
significativo de discordância parcial ou total, acima de 50%, o Sistema de Gestão de
Riscos, já tratado em parágrafos anteriores; a atuação da unidade de auditoria
interna, por meio de plano anual de auditoria; bem como a existência de comissão
ou comitê de ética. Cabe citar que, dentre estes, destacou-se negativamente o
percentual de não conhecimento alegado sobre as práticas de gestão de riscos e de
plano anual de auditoria interna de 44,4% e 42,2%, respectivamente.
Assim, percebe-se que pode estar presente certo desequilíbrio de
compreensão dos colaboradores acerca da presença da prática da instituição de
todos os componentes elencados pelo questionário. Deve ser ressaltado, entretanto,
que, conforme as práticas recomendadas pelo TCU, não deve haver discriminação
ou dispensa de atuação de qualquer um deles, exceto a análise acerca da
implantação prática, mediante avaliação do custo-benefício.
Isso adquire especial relevância nas situações não tão incomuns por que
passam as instituições públicas, principalmente quando causadas por ameaça de
fatores externos que fogem ao comando do corpo dirigente da instituição, como nos
momentos de contingenciamento de recursos orçamentários mais severos
semelhantes aos enfrentados atualmente, quando devem ser adequados e
priorizados o uso dos recursos humanos e materiais existentes.
É nessas situações drásticas que a instituição depende do autoconhecimento
e de diagnósticos transparentes, precisos e imediatos de quais políticas, estratégias
e áreas não podem prescindir, informações estas manejadas preferencialmente por
meio de decisões colegiadas, objetivas e transparentes que a legitimem e permitam
não só conquistar o comprometimento colaborativo de todos os agentes públicos
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envolvidos como principalmente oportunizar o exercício do controle social por parte
da sociedade, caso esta queira exercitá-lo.
Outra reflexão importante que emerge das respostas dadas ao questionário
diz respeito a uma importante função, indelegável e indispensável, entre as
instâncias internas de governança de qualquer instituição, notadamente as públicas,
que é a função de auditoria interna.
Extrai-se das percepções trazidas pelos respondentes um percentual
significativo de não conhecimento sobre a existência e da forma de atuação da
função de auditoria interna na instituição, conforme Tabela 4 abaixo:
Tabela 6 - Percentual de respondentes que desconhecem a forma de atuação da
auditoria interna na instituição
prática

p27

p28

descrição
Concordo totalmente
27. A função de auditoria interna está
formalmente estabelecida, subordinada
ao dirigente máximo da instituição, e
25,0
estão definidos em estatuto o seu
propósito, autoridade, mandato e
responsabilidade;
28. A auditoria interna atua de forma
independente e proficiente, e os
auditores internos possuem,
coletivamente, as competências
17,6
necessárias ao desempenho das
atribuições, bem como possuem amplo
e geral acesso às informações e
sistemas relevantes à realização dos
trabalhos;

Concordo parcialmente Discordo parcialmente Discordo totalmente Não tenho conhecimento

22,8

6,5

4,3

41,3

17,6

4,4

6,6

53,8

p29

29. A auditoria interna atua com base
em planejamento anual, executa os
trabalhos em conformidade com as
diretrizes e os planos definidos, e produz
relatórios às instâncias de governança;

17,8

20,0

5,6

5,6

51,1

p30

30. A auditoria interna participa como
órgão de apoio das Entidades de
Fiscalização Superior (EFS), das ações
de monitoramento dos acórdãos,
diligências e deliberações oriundas do
TCU, CNJ e CSJT contribuindo, por meio
de avaliação e abordagem sistemática,
para a melhoria dos processos de
governança, de gerenciamento de riscos
e controles;

17,6

19,8

4,4

5,5

52,7

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

Vê-se que o percentual de não conhecimento das principais práticas inerentes
à função de auditoria interna na instituição, à exceção da própria existência formal e
subordinação hierárquica que ficou pouco acima dos 41%, ultrapassa nas demais
funções 50%.
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Ainda, quando esse percentual é confrontado com a prática C2.3 – Assegurar
que a auditoria interna adicione valor à organização, correspondente à descrita no
Referencial Básico de Governança do TCU (BRASIL. TCU, 2014c, p. 60),
caracteriza-se como importante fragilidade a ser enfrentada que permita à função de
auditoria interna atuar conforme diretrizes definidas com base nos objetivos e metas
vigentes na instituição e possa contribuir para a melhoria dos processos de
governança, de gestão e de gerenciamento de riscos e controles, mediante
planejamento prévio e anualmente definido para a realização dos trabalhos.
É importante ressaltar que, para chegar a alcançar um ambiente de maior
maturidade institucional, faz-se necessário que gradativamente sejam viabilizados,
dentro das atribuições de definição de papéis e responsabilidades para todas as
instâncias de governança, a implantação e o funcionamento de instância colegiada
que avalie e dê suporte ao funcionamento da atividade de auditoria interna,
garantindo e preservando a sua objetividade, autonomia e imparcialidade de atuação,
principalmente porque trata, ao mesmo tempo, na atuação do interesse direto da
instituição a que pertence, bem como na função de apoio direto aos órgãos de
controle externo, como prescrito no art. 74 da Constituição Federal.
Com relação às assertivas que questionaram as práticas referentes à
publicidade, transparência e prestação de contas, extrai-se que a percepção dos
respondentes – que no que diz respeito à publicação em portal acessível a todos os
interessados, dos dados e informações relacionados com a governança e a gestão
dos recursos orçamentários, à exceção apenas dos dados sigilosos, nos termos da
lei – está dividida perto dos 50%, contrabalançando-se entre os que concordam total
ou parcialmente, confirmando a prática (51,1%) e entre aqueles que discordam total
ou parcialmente nem têm conhecimento (48,9%).
Já com relação à elaboração e o envio ao TCU dos Relatórios de Gestão e as
Prestações de Contas, de forma tempestiva e diligente, contendo os dados
estruturados, sistematizados e harmônicos relativos às estruturas de governança, de
gestão e de sustentabilidade da instituição, bem como os resultados obtidos em
relação aos planejados, o percentual de não conhecimento dessa prática é bastante
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significativo (51,1%), principalmente quando confrontado com o percentual dos que
concordam total ou parcialmente com a mesma prática (43,4%).
E também com relação à divulgação de forma ampla dos serviços prestados
pela instituição por meio da Carta de Serviços ao Cidadão, da mesma forma, o
percentual de não conhecimento é bastante significativo (48,9%), principalmente
quando confrontado com o percentual dos que concordam total ou parcialmente com
a prática (35,9%).
Assim, com base nos percentuais extraídos dos respondentes, pode-se
indicar que, independentemente de existir ou não formalmente o sistema de
governança na instituição, a inclusão de maneira abrangente dos mecanismos de
prestação de contas e de responsabilização, em um contexto de transparência e que
permitam garantir a efetividade de uma adequada accountability, não está sendo
efetivamente percebida por um percentual significativo dos colaboradores.
Se essa percepção se referir, ainda, à assertiva que questionou a prática de
medir, periodicamente, a satisfação tanto dos cidadãos, usuários da prestação
jurisdicional, como a dos colaboradores, tem-se que, em relação a estes, o
percentual dos que concordam total ou parcialmente com a prática resultou em
pouco mais de 50%, ao passo que, em relação à satisfação dos cidadãos, o
percentual de não conhecimento é bastante significativo, de cerca de 44%, e que, se
somado aos que discordam total ou parcialmente daquela mesma prática, o
percentual sobe para acima de 73%.
Isso pode indicar que ao beneficiário final dos serviços prestados não tem
sido oportunizada a consulta nem a participação nas propostas de ações de
melhoria que possam resultar das avaliações que venham a oferecer.
Revertendo-se a análise para a proposta do questionário, de extrair a
percepção dos respondentes acerca de o Sistema de Ouvidoria receber e
compartilhar informações voltadas para o aperfeiçoamento dos processos de
trabalho, tanto judiciários como administrativos, mais de 46% concordam total ou
parcialmente com a prática e, ao mesmo tempo, um percentual significativo de
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quase 30% deles não detêm conhecimento de tal prática, o que, se somado aos que
discordam total ou mesmo parcialmente, aumenta o percentual para quase 54%.
Isso pode indicar que, embora o Sistema de Ouvidoria seja reconhecido na
instituição, tanto é que em análise anterior se evidenciou que ele esteve relacionado
àqueles componentes mais importantes e representativos de um Sistema de
Controle Interno, cuja percepção de concordância total ou parcial de que é praticado
pela instituição ficou próxima ou acima de 70%, ainda existe alguma carência ou
fragilidade dos processos de trabalho que efetivamente tratem e compartilhem as
informações que são recebidas por meio dos seus canais de acesso disponibilizados
aos cidadãos e à sociedade.
Finalmente, outra reflexão interessante a ser feita, com base nos dados
coletados, diz respeito à integração da sustentabilidade à estratégia da instituição,
bem como à forma que estão implantados mecanismos que garantem o
cumprimento das normas de acessibilidade, segurança do trabalho e da saúde e
qualidade de vida. Enquanto a maioria predominante, mais de 70% ou 55%,
concorda total ou parcialmente com tais práticas, respectivamente, percebe-se que
se relacionando tal assertiva com a percepção de que as tomadas de decisão para a
execução da estratégia levam em conta os impactos sociais e ambientais, há uma
divisão de opiniões, pois quase 30% dos respondentes não têm conhecimento a
respeito e outros 15% discordam total ou parcialmente.
Quanto à avaliação acerca da percepção do PLS sobre a execução da
estratégia, esse percentual sobe para mais de 50% de respondentes que não têm
conhecimento a respeito. Da mesma forma, um percentual de quase 50% dos
respondentes ou não têm conhecimento ou discordam total ou parcialmente de que
são continuamente adotados os critérios e práticas de sustentabilidade nas
contratações para aquisições de produtos e serviços e obras de engenharia.
Com relação à existência de um Plano de Logística Sustentável (PLS) ou
equivalente, isto é, um plano contendo objetivos e responsabilidades definidas,
ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação que
permitem à organização estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de
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gastos e processos, cabe ressaltar que tal exigência está direta e expressamente
prevista para os órgãos do Poder Judiciário na Resolução CNJ nº 201/2015. Além
disso, indiretamente já havia previsão constante em iniciativa similar, como se
observa na Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do
Trabalho (BRASIL. TST, 2014), bem como na Resolução CSJT nº 103/2012, que
aprovou o Guia Prático para inclusão de critérios de sustentabilidade nas
contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e
segundo graus (BRASIL. CSJT, 2014).
Os dados e percentuais extraídos das percepções por parte dos respondentes,
com relação à integração da sustentabilidade à estratégia institucional, podem
sugerir

certa

fragilidade

na

integração

como

parte

efetiva,

integrada

e

harmonicamente considerada da sustentabilidade nas reflexões e tomada de
decisão por parte das instâncias de governança da instituição.
Tal prática é fundamental para que a sustentabilidade seja efetivamente
considerada em todas as suas dimensões, deixando de ser vista, sob a forma de silo,
isoladamente e com baixo poder de influência e penetração no ambiente decisório e
de prestação de contas dos impactos ocasionados pelo desempenho das atividades
necessárias à prestação jurisdicional, tanto relacionadas com as atividades-fim como
em relação às atividades de apoio administrativo.
4.3.1.2 Análises estatísticas inferenciais
Neste tópico, apresentam-se algumas análises estatísticas inferenciais
bivariadas e multivariadas, a fim de comparar as diferenças de médias, por meio da
realização da análise da variância, ANOVA, considerando a alternativa do teste de
Tukey, para três ou mais variáveis, respectivamente.
Realizados os testes que correlacionaram as categorias dos perfis dos
entrevistados com as assertivas dos questionários, utilizando-se o software SPSS,
foi possível indicar e segregar algumas significâncias, inferiores ao nível de
significância correspondente a 0,05, conforme a seguir se apresenta.
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Relacionando-se a categoria relativa ao enquadramento funcional, servidor ou
magistrado, com todas as demais assertivas do questionário quantitativo, o teste
indicou uma tendência de alteração da percepção do respondente, conforme seu
grupo (variável/categoria), em relação

assertiva 7.4: “Dentre as diversas funções

de governança, indique aquelas que você percebe como praticadas na sua
instituição: [...] 7.4. Gerenciamento dos riscos estratégicos”.
Portanto, com base nos testes, a percepção dos magistrados é mais próxima
de concordar com a assertiva, ao passo que os servidores tendem mais a discordar.
Isso permite supor que, na função da governança relacionada com o gerenciamento
dos riscos estratégicos pela instituição, os magistrados percebem como mais
praticadas, ao passo que os servidores percebem como menos praticadas.
Pelos mesmos testes, a assertiva 7.4 também teve um valor significante
quando correlacionada com a categoria do perfil correspondente ao local de trabalho
do respondente. Nesse caso, houve uma tendência de alteração da percepção do
respondente em relação à prática do gerenciamento dos riscos estratégicos na
instituição, como função da governança, quando o respondente trabalha em unidade
de apoio administrativo ou em gabinete de desembargador.
Estes, da mesma forma que a análise anterior, têm a tendência de concordar
com a existência da prática, ao passo que aqueles têm a tendência de discordar. Tal
correlação pode indicar que pelo fato de que a percepção da atribuição e
responsabilidade pela prática esteja vinculada à função administrativa, e não à
jurisdicional, isto ocorreria pelo fato de que o servidor da unidade de apoio
administrativo por atuar próximo à área percebe que a atividade se encontra
incipiente, em contraposição ao servidor do gabinete de desembargador, em função
da distância maior da realização dos atos, perceba a função como mais praticada na
instituição.
Outra análise importante diz respeito ao teste que correlacionou as categorias
do perfil referente ao local de trabalho com as seguintes assertivas do questionário:
“2. As competências e o desempenho dos membros da alta administração e
principais gestores são avaliadas com base em indicadores de eficiência da
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governança e da gestão” e “3. Estão estabelecidos mecanismos que evitam que as
decisões e as ações sejam influenciadas por conflitos de interesse contrários aos
princípios constitucionais e legais, aos padrões de comportamento e aos valores da
instituição”.
Com relação à afirmativa 2, o teste deu significância à tendência de alteração
da percepção do respondente conforme ele trabalha na unidade de apoio
administrativo ou em gabinete de desembargador.
Os respondentes que trabalham em gabinete de desembargador, com base
nos testes estatísticos aplicados sobre as respostas recebidas, tendem a responder
que as competências e o desempenho dos membros da alta administração e
principais gestores são avaliados com base em indicadores de eficiência em
governança e gestão. Já os servidores que trabalham em unidade de apoio
administrativo tendem a discordar da afirmativa.
Tendo em vista que as atividades desenvolvidas pelos servidores das
unidades administrativas normalmente estão mais vinculadas com mecanismos e
matérias afetas com avaliação, indicadores de eficiência e de desempenho e gestão
por competências, há uma tendência, portanto, de que, por estarem mais próximos
dos temas, podem indicar que ainda se revela frágil o processo avaliativo de
competências e de desempenho, tanto de membros da alta administração quanto
dos principais gestores.
Já com relação à afirmativa 3, o teste igualmente deu significância à
tendência de alteração da percepção do respondente conforme ele trabalha na
unidade de apoio administrativo ou vara do trabalho do interior com relação aos que
trabalham em gabinete de desembargador.
Tanto os respondentes que trabalham em unidade de apoio administrativo
quanto os da vara do trabalho do interior tendem a discordar de que existem
mecanismos que evitam que as decisões e as ações sejam influenciadas por
conflitos de interesse contrários aos princípios constitucionais e legais, aos padrões
de comportamento e aos valores da instituição, ao passo que os respondentes que
trabalham em gabinete de desembargador tendem a concordar com a afirmativa.
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Também foi possível depreender das análises que, com relação à afirmativa
8: “Estão definidos mecanismos de liderança, de estratégia e de controle que
permitem avaliar, direcionar e monitorar a gestão”, o teste deu significância
tendência de alteração da percepção do respondente conforme ele trabalha em vara
do trabalho do interior ou em gabinete de desembargador.
Os respondentes que trabalham em gabinete de desembargador, com base
nos testes estatísticos aplicados sobre as respostas recebidas, tendem a responder
que estão definidos os mecanismos de liderança, de estratégia e de controle que
permitem avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Já os servidores que trabalham
em vara do trabalho de interior tendem a discordar da afirmativa.
Isso pode indicar que a avaliação da gestão pode estar de alguma forma
relacionada com a estrutura e o acesso à disponibilidade de recursos de maneira
que poderia justificar a tendência encontrada na diferença de percepção entre as
categorias ou variáveis comparadas.
Relacionando-se a categoria relativa ao local de trabalho com todas as
demais assertivas do questionário quantitativo, o teste indicou uma tendência de
alteração da percepção do respondente, conforme seu grupo (variável/categoria),
tamb m em relação

assertiva 20: “Estão definidas as responsabilidades pela

gestão de riscos enfrentados pela instituição e que ameaçam seus objetivos”.
Portanto, com base nos testes, a percepção dos que trabalham em gabinete
de desembargador tende a concordar com a assertiva, ao passo que os que
trabalham em unidade de apoio administrativo tendem a discordar.
Isso reforça a suposição que, pelo fato de que a

definição de

responsabilidades pela gestão de riscos na instituição deve partir das instâncias de
governança, como diretrizes a serem seguidas pela gestão, se o respondente
trabalha em unidade de apoio administrativo pode estar mais envolvido com
assuntos e temas relacionados com a gestão de riscos, propriamente dita, do que
aqueles respondentes que trabalham em gabinete de desembargador.
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As mesmas conclusões sugeridas para o item anterior podem ser repetidas
para a assertiva 24: “A alta administração avalia os riscos-chave que podem
comprometer o alcance dos principais objetivos organizacionais e fornece direção
clara para que tais riscos sejam gerenciados a fim de contribuir para a melhoria do
desempenho organizacional e para o atingimento dos resultados” e para a assertiva
25: “Estão descritos os principais riscos e processos críticos relacionados com a
gestão de pessoas, bem como são estabelecidos indicadores gerenciais e adotadas
providências para minimizá-los”, que, pelas análises estat sticas em decorrência dos
testes realizados, resultaram em significância à tendência de alteração da percepção
do respondente conforme ele trabalha em unidade de apoio administrativo
(discordantes) ou em gabinete de desembargador (concordantes).
Observa-se, também, com relação

assertiva 26: “Dentre os componentes do

Sistema de Controle Interno, indique aqueles que você percebe como praticados na
sua instituição: [...] 26.11 Sistema de Gestão de Riscos”, a percepção tendente a ser
alterada em decorrência do local de trabalho, ou seja, se o respondente trabalha em
unidade de apoio administrativo ele tende a discordar, ao passo que se o
respondente trabalha em gabinete de desembargador ele tende a concordar com a
afirmativa.
Percebe-se que isso segue, assim como nas análises relativas aos itens
imediatamente anteriores, em que há coerência de existência dessa mesma
indicação, sempre que se refere

assertiva ao tema “gestão de riscos”.

Com relação à categoria de perfil dos respondentes relacionada com o seu
tempo de serviço prestado na instituição estudada, verificou-se pelos testes que não
existe nenhuma diferença de percepção significativa que alterasse a percepção em
relação a quaisquer das afirmativas.
Da mesma forma ocorreu com as categorias do perfil relacionadas com o fato
de exercer ou não cargo em comissão ou função comissionada e também com o
grau de escolaridade. Nenhuma diferença significativa de comparação entre as
médias restou demonstrada nesses casos que fosse capaz de indicar alguma
alteração de percepção em relação às afirmativas propostas.
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Com relação às categorias de gênero do perfil dos respondentes, verificou-se
pequena tendência de alteração de percepção dos respondentes em relação às
afirmativas 26: “Dentre os componentes do Sistema de Controle Interno, indique
aqueles que você percebe como praticados na sua instituição: [...] 26.8.
Planejamento e priorização de obras e serviços de engen aria”, 42: “Adotam-se,
continuamente, critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações para
aquisições de produtos e serviços de terceiros, bem como para as obras e serviços
de engenharia.” e 43: “Existem mecanismos efetivos que garantem, em conjunto
com os limites orçamentários e o cuidado ao meio ambiente, o cumprimento das
normas relativas à acessibilidade, à segurança, à saúde e à manutenção da
qualidade de vida no ambiente de trabalho”.
Os respondentes do gênero feminino tendem a concordar com a ocorrência
das práticas constantes nas afirmativas descritas no parágrafo anterior, ao contrário
dos respondentes do gênero masculino, que tendem a discordar.
Finalmente, com relação

categoria “idade” dos respondentes, ouve alguns

indicativos estatisticamente significativos, os quais são citados a seguir. A tendência
de alteração da percepção restou significativa para a afirmativa 11: “Dentre as
diversas funções de gestão, indique aquelas que você percebe como praticadas na
sua instituição: [...] 11.4. Garantia da eficiência administrativa”, quando comparados
os respondentes com categorias de idade “30-39 anos” e “acima de 60 anos”.
Nesse caso, pode-se indicar que os respondentes com idade entre 30-39
anos tendem a discordar, ao contrário dos respondentes acima de 60 anos, que
tendem a concordar com a prática constante na afirmativa.
Da mesma forma, para a mesma categoria de idade, também se verificou
uma tendência de alteração da percepção estatisticamente significativa para a
afirmativa 34: “Mede-se, periodicamente, a satisfação dos cidadãos, usuários da
prestação jurisdicional, e implantam-se ações de melhoria com base nos resultados
das avaliações”, quando comparados os respondentes com categorias de idade “1829 anos” e “acima de 60 anos”.
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Os respondentes com idade entre 18 e 29 anos tendem a discordar
totalmente da afirmativa, ao passo que os respondentes acima de 60 anos tendem a
concordar com a prática.
Assim, para as análises dos parágrafos anteriores, sugere-se que é razoável
supor que a percepção dos respondentes acima de 60 anos seja mais tolerante em
relação ao nível de crítica mais evidenciado em respondentes mais novos de idade e,
consequentemente, na carreira, embora isso deva ser confirmado por meio de outros
levantamentos ou análises complementares mais específicas, que explorem não só
a percepção em relação à idade como também a existência de fato das práticas
questionadas.
É importante ressaltar, ainda, que sejam realizadas outros estudos e
pesquisas que, com os dados e informações colhidos, possam contribuir com a
comprovação de evidências não só de percepções a respeito de determinado
assunto como também a própria existência fática e documentada da realização de
determinada prática.
Isso é evidenciado nas informações complementares e devolutivas ao
Levantamento de Governança realizado pelo TCU, em 2014. Quando analisados
149 respondentes, contatados posteriormente pela Ouvidoria do TCU, verificou-se
que:




27% das organizações declararam não terem identificado os
documentos formais que definem os itens de controle para os
quais a organização afirmou que estão formalizados; e
34% afirmaram não terem identificado pelo menos um relatório
de auditoria que evidencie a existência de auditoria do controle.
Tais resultados sugerem (sem inferência estatística) que pode
ser considerável o número de organizações que afirmou
existirem formalização e auditoria periódica para os controles
explicitados nas assertivas, mas de fato não existirem (BRASIL.
TCU, 2015e, p. 12).

4.3.2 Relativo às respostas das entrevistas qualitativas
Os participantes das entrevistas qualitativas, conforme se descreveu no
capítulo que tratou da metodologia, foram escolhidos dentre magistrados e
servidores vinculados mais diretamente com a governança e/ou com a gestão, seja
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pelo exercício de cargos diretivos ou mesmo pela participação em comissões ou
comitês estratégicos estabelecidos e atuantes dentro do previsto no organograma
institucional, os quais detêm a responsabilidade, individual ou coletivamente, de se
posicionarem mais diretamente sobre os rumos e decisões a serem tomados pela
instituição no desempenho da sua missão.
Dessa forma, com a utilização de um roteiro semiestruturado, seguindo as
categorias e unidades de análise delineadas pelo Referencial Básico de Governança,
bem como na cartilha Os Dez Passos para a Boa Governança, ambos elaborados
pelo TCU, as entrevistas tiveram como objetivo extrair as percepções dos dirigentes
a respeito dos respectivos temas.
Foram realizadas seis entrevistas, cuja síntese que consta do Apêndice 3
foi elaborada com base em anotações do pesquisador, em relação às
manifestações colhidas, sendo que todas são relacionadas às categorias e
unidades de análise apresentadas no Apêndice 1.
Cabe ressaltar que não se utilizou de perguntas para o roteiro
semiestruturado, desistindo da opção de realizar entrevistas até que se
chegasse a um momento de saturação de respostas, porque o objetivo inicial e
o público-alvo eram os dirigentes e gestores da alta administração e,
principalmente, porque se teve a intenção de realizar as abordagens e
entrevistas em período coincidente com o período do processo de transição dos
mandatários da instituição, situação em que a nova administração e a que se
desvincularia pudessem compartilhar da reflexão do tema em momento
proveitoso e adequado para a assunção dos respectivos mandatos, cargos e
atribuições.
Assim, o roteiro preparado serviu também para extrair as percepções e,
ao mesmo tempo, sensibilizar e extrair sugestões, particularidades e
experiências dos entrevistados que pudessem contribuir com a compreensão do
desafio para o exercício da liderança relativa a uma instituição pública. Por isso,
de forma atípica, como já mencionado, não existiram perguntas previamente
elaboradas, principalmente porque as percepções variam bastante, além do fato
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de que se imaginava bastante limitação para o acesso ao público-alvo, o que
realmente aconteceu, tendo o pesquisador se deparado com uma grande
dificuldade em conciliar agendas e usufruir da disponibilidade de acesso.
Enfatiza-se, ainda, como mencionado no capítulo que tratou das
limitações da pesquisa, que as entrevistas não foram gravadas, tendo sido
realizadas anotações, as quais foram transcritas, após a realização das
entrevistas,

pelo

pesquisador

por

meio

de

recortes

destacados

da

percepção/compreensão do pesquisador em relação à manifestação do
entrevistado.
Quanto à primeira categoria mencionada, o objetivo era indicar como se
dá a percepção dos entrevistados acerca do mecanismo da liderança, por meio
do qual se busca orientar que os líderes e a alta administração detenham as
competências necessárias para o exercício do cargo, bem como possam utilizar
profissionais igualmente habilitados para o exercício das suas atribuições,
delegadas por meio da mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes
dos dirigentes em prol do aperfeiçoamento no atingimento dos resultados
organizacionais.
O mecanismo liderança foi representado metodologicamente pela
categoria de análise correspondente, sendo que as práticas relacionadas a ele,
segundo o referencial utilizado, estão representadas como unidades de análise
correspondentes.
De um modo geral, com relação à unidade de análise relativa às pessoas
e competências, à exceção do entrevistado E6, que afirmou que se sente
totalmente habilitado principalmente pelos 30 anos de vida pública, os
resultados e respostas dadas demonstram que a maioria dos entrevistados
reconhece que o autoconhecimento é importante, mas que necessitam de
atualização para exercer a liderança e que as avaliações do desempenho da
liderança são fundamentais.
Cabe ressaltar o entendimento manifestado pelo entrevistado E1 no

143
sentido de que a avaliação não deve se dar de maneira isolada e
individualizada, mas sim que ela deve ocorrer e estar direcionada ao grupo, ao
trabalho executado e aos resultados obtidos.
Pode-se

extrair,

portanto,

pelo

entendimento

majoritário

dos

entrevistados, que, para o adequado desempenho da liderança, requer-se um
trabalho e desempenho colaborativo com capacitação permanente, além da
avaliação do seu desempenho.
Quanto

à

unidade

de

análise

relacionada

aos

princípios

e

comportamentos, a maioria dos entrevistados relatou que a influência da
conduta do líder em relação aos liderados é total e fundamental, não só porque
estão em posição de evidência, mas também por serem os responsáveis pelo
processo de governança.
Entretanto, também deve ser ressaltado o relato do entrevistado E3
quando enfatizou que a liderança se dá num contexto de poder, no qual
convivem, se deslocam e se alternam diversos centros de poder, repercutindo e
gerando conflitos e aspectos de acomodação da política por meio de troca de
objetivos e interesses de determinados categorias e indivíduos.
A mesma percepção é possível extrair-se do que manifestado pelo
entrevistado E4 no sentido de que a direção tem a responsabilidade de conduzir
a instituição, num contexto fértil ao surgimento de conflitos naturais, justamente
por ser formado de pessoas em suas diversas relações e interações.
É necessário, portanto, muito equilíbrio nas decisões, pois vários
interesses estarão envolvidos. Afirmou, ainda, o entrevistado E4, que o diálogo
é a ferramenta para evitar imposições e desgastes decorrentes de reações a
eventual tendência a comando autoritário.
No mesmo sentido, pode-se extrair do relato do entrevistado E5, quando
mencionou que o líder deve chamar os conflitantes para debate e, aí sim, com
os fatos expostos, pode criticar ambos os lados envolvidos no conflito. Disse,
também, o entrevistado E5 que se faz absolutamente necessária a mescla entre
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ambas as características de forte comando e mediador de conflitos internos.
Novamente o entrevistado E1 enfatizou ao mesmo respeito que na
medida em que o líder deve dar o exemplo, ele não pode exigir condutas sem a
contrapartida respectiva porque, dessa forma, não adianta nada. O líder deve
demonstrar comprometimento e reiterar condutas, mas principalmente deve
propiciar ao grupo os subsídios, com imparcialidade e até com menos evidência
para não influenciar a priori seus liderados, permitindo que todos possam
participar sem que a ideia do líder se sobreponha aos demais pela mera
condição que detém.
Com base em tais colocações, fica ressaltada a importância da liderança
e da direção. Ao mesmo tempo em que são as responsáveis pela gestão, dando
pelo exemplo o “tom do topo” da instituição, devem conciliar os conflitos naturais
e de interesse que surgem da convivência corporativa. Devem também
identificar e reduzir a influência ou mesmo utilizar a favor da instituição as
diversas forças políticas que existam, bem como ampliar o diálogo a fim de não
incorrer em arbitrariedades.
Quanto ao acesso a modelos, referenciais e boas práticas, praticamente
quase a totalidade dos entrevistados relataram que não tiveram acesso a
materiais desse tipo previamente ao desempenho da liderança, sendo que, à
medida que foram desempenhando a função, foram tendo algum contato
gradativo, embora superficial.
Percebe-se que o contato do líder designado para os cargos e funções
de direção ainda se ressente do contato prévio e aprofundado sobre a ciência
administrativa mais diretamente relacionada com a governança e gestão. Podese deduzir que essa condição decorre do fato de que os líderes designados são
advindos de funções judicantes e, assim, não familiarizados com as
necessidades, processos de trabalho e rotinas afetas à gestão administrativa
judiciária.
Entretanto, tem-se certo que cabe aos líderes impor à instituição que se
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desvencilhe desta fragilidade, pois se trata de evento plenamente previsível e
capaz de ser precedido de medidas eficazes que antecipem aos futuros líderes
o acesso aos materiais, dados e informações abrangentes que lhe aguardam no
exercício das futuras atribuições.
Ressalta-se, igualmente, a necessidade de que os modelos, referenciais,
manuais de procedimentos e processos de trabalho sejam disponibilizados e,
caso não existam, por obediência ao princípio constitucional da eficiência,
devem ser elaborados e constantemente compartilhados e divulgados entre
todas as partes interessadas.
Já no que diz respeito à categoria que teve por objetivo indicar como se dá a
percepção dos entrevistados acerca do mecanismo da estratégia, cabe ressaltar,
primeiramente, que esse mecanismo pode ser representado como o meio ou o
conjunto de ações que devem orientar o foco da instituição, no sentido de ela
permanecer direcionada à prestação dos serviços com eficiência, bem como que
suas ações estejam alinhadas com as expectativas das partes envolvidas com o
cumprimento da sua missão, e que permitem, igualmente, otimizar os resultados
para cumprimento deste objetivo.
O mecanismo estratégia foi representado metodologicamente pela categoria
de análise correspondente, sendo que as práticas relacionadas a ele, segundo o
referencial utilizado, estão apresentadas como unidades de análise correspondentes.
De um modo geral, os resultados e respostas dadas a esse respeito
demonstram que a instituição ainda carece de comunicação mais adequada, que
permita tornar transparente a estratégia a ser executada, bem como a parcela de
contribuição que cada setor ou colaboradores acrescenta ou deve acrescentar com
o desempenho das suas atribuições.
Com relação à unidade de análise que trata do relacionamento com partes
interessadas, vinculada à categoria “estratégia”, percebe-se que a maioria dos
entrevistados entende que devem ser aperfeiçoados os meios de pesquisa, além de
elas serem realizadas com maior frequência e sem pretender induzir as respostas
conforme os interesse da instituição.
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Com relação à unidade de análise de estratégia organizacional propriamente
dita, foi reconhecida pela ampla maioria a existência de macroestratégia no
Planejamento Estratégico Institucional, no sentido de instituir mecanismos de
governança e gestão participativas e que devem ser coletivamente construídas,
embora lideradas pelas instâncias de governança.
A este respeito, cabe citar o que enfatizou o entrevistado E1 no sentido de
que a execução da estratégia deve ser liderada pelas instâncias de governança, em
primeiro lugar, e em segundo lugar induzida pelas estruturas de gestão, e não o
contrário. Disse, ainda, que para a execução da estratégia prosperar e prevalecer
em relação às atividades de rotina e meramente reativas deve possuir caráter
institucional e multidisciplinar, com a obrigação de se garantir a continuidade das
ações, que previna a adoção do imediatismo em sua estratégia, principalmente
quando há constante alternância de poder.
Da mesma forma, o entrevistado E2 chamou a atenção para a característica
“participativa”, constante da macroestratégia voltada à implantação da governança
institucional, sendo que num primeiro momento a participação mais abrangente traz
em seu bojo uma série de problemas, principalmente quando requer o envolvimento
de magistrados e servidores.
Entretanto, enfatiza o entrevistado E2 que a participação deve se dar em uma
via de mão dupla, ou seja, a administração deve compartilhar as informações e os
colaboradores devem participar. Essa participação dos colaboradores, todavia, deve
estar acompanhada pelo sentimento de que ela será efetivamente levada em conta
e considerada, e que será efetivamente considerada como contributo para o objetivo
que se persegue.
Ressalta-se, daí, segundo o mesmo entrevistado que a comunicação deve ser
ampla, efetiva e liderada no sentido de motivar a participação.
Já o entrevistado E4, neste particular, ressaltou a inspiração democrática da
referida macroestratégia e enfatizou que a gestão participativa deve passar por
mecanismos de distribuição de competências, tarefas e responsabilidades entre os
vários setores, órgãos e unidades sendo que o auxílio à administração que já ocorre
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por comissões específicas e alguns comitês de acompanhamento e avaliação.
Governança participativa supõe participação mais aberta, mais espaço para o
diálogo e certa disposição dos líderes à abertura para opiniões, sugestões e
colaboração.
Enfatiza, por fim, o entrevistado E4, que governança e gestão devem estar
juntas para atingir o mesmo objetivo, objetivo esse que é institucional, o que deve
descartar as tentativas de se fazer prevalecerem interesses ou vaidades pessoais.
É importante, também, apresentar o que foi ressaltado pelo entrevistado E3,
quanto à multidisciplinaridade nas discussões sobre a execução da estratégia, no
sentido de que esta permite que sejam minimizados os ‘choques’ de competências e
que a atuação ocorra de forma coordenada, por exemplo com reuniões mensais
entre todas as áreas de mesmo patamar para que possam ser aglutinados os pontos
comuns que todos os setores devem trilhar a fim de se preservar o referencial macro
da instituição e também para que as áreas não se percam em atuações
concorrentes e conflitantes.
Assim, pelo que se evidencia nas respostas, ressalta-se a importância de que
a instituição atue sob liderança forte e coordenada, contando com a participação
colegiada de diversas áreas multi e transdisciplinares que possam aprofundar as
análises e permitir antecipar-se aos fatos, bem minimizar os obstáculos para que
todos os colaboradores conheçam seu efetivo papel e atuem de forma mobilizada,
coesa e permanente a fim de conquistar coletivamente os objetivos da instituição.
Com relação à unidade de análise do alinhamento transorganizacional, de
forma geral, os entrevistados reconhecem que ela é importante e deve ser
aprimorada, embora muitas vezes aconteça de forma incipiente. Como destacou o
entrevistado E1, a este respeito, disse que quanto ao alinhamento, a administração
pública é ‘uma coisa só’ devendo, portanto, todos os órgãos e segmentos envolvidos
insistirem no agir de forma integrada, mesmo que não totalmente, mas mantendo os
diversos pontos possíveis de conexão direcionados ao bem maior em proveito da
população.
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Entende-se, portanto, plenamente justificada a atuação de parceria entre as
instituições públicas envolvidas na área de atuação, não só quando se deparam com
fases críticas de restrição orçamentária, mas principalmente pelo princípio da
eficiência da máquina pública como um todo.
Finalmente, quanto à categoria mencionada como “controle”, esta teve por
objetivo indicar como se dá a percepção dos entrevistados acerca do mecanismo de
governança representado pelo controle. Este mecanismo é o meio pelo qual se
busca determinar objetivamente o quanto de risco a instituição aceitará na busca do
melhor valor no uso dos recursos humanos e materiais que revertam aos cidadãos e
partes interessadas, bem como os controles internos necessários para assegurar
uma razoável garantia de que os objetivos traçados se concretizem e se realizem
continuamente e de forma planejada, bem como seja promovida a avaliação dessa
prática por meio de auditoria interna objetiva e independente.
Além disso, essa categoria orienta que os membros da alta administração são
os responsáveis por prestar contas adequada e tempestivamente de sua atuação,
assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões, sempre em
um contexto abrangente e voluntário de transparência, contemplando não só o
desempenho econômico-financeiro, mas todos os demais fatores que norteiam a
ação dos gestores e que garantem a criação do melhor valor para a instituição e
proveito a toda a coletividade.
O mecanismo controle foi representado metodologicamente pela categoria de
análise correspondente, sendo que as práticas relacionadas a ele, segundo o
referencial

utilizado,

estão

representadas

como

unidades

de

análise

correspondentes.
Especificamente quanto a cada componente do mecanismo, por exemplo a
respeito da gestão de riscos e controles internos, isso ainda é um assunto pouco
conhecido ou divulgado na instituição.
Vê-se isso em alguns depoimentos como o do entrevistado E1 quando afirma
que nada sabe sobre o Sistema de Controle Interno, porque nunca teve retorno da
prática ou de resultados, bem como focos de atuação. Da mesma forma, a este
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mesmo respeito, disse o entrevistado E2 que não consegue perceber a qualidade
existente dos controles internos e imagina que o diagnóstico de riscos é realizado na
instituição de modo meramente intuitivo, sem qualquer mapeamento, análise e com
base em catálogos prévios e conhecidos, o que acarreta que a instituição fica à
mercê de colaboradores mais experientes e antigos que atuam em unidades
administrativas e estratégicas.
O entrevistado E3, por seu turno, disse que tem, igualmente, percepção
meramente intuitiva a respeito dos controles internos administrativos ao passo que o
entrevistado E6 mencionou que, em sua prática, não sente necessidade de
identificação dos processos críticos, pois os objetivos vão acontecendo naturalmente.
Afirmou, ainda, que nada vê ou observa na instituição a respeito de diagnóstico de
riscos.
Já com relação à manifestação do entrevistado E4, é possível extrair-se que
este enfatiza que não dispõe de muitas informações, mas tem a sensação de
aparente eficácia dos controles internos e de que são exercidos com qualidade, pois
o TRT não tem enfrentado muitos problemas perante o TCU ou outros mecanismos
de fiscalização.
Afirma, ainda, o entrevistado E4 que entende que a obtenção de eficácia e
eficiência exigem processo contínuo de estudos, experiências, informações sobre o
andamento das ações e controle de resultados. Enfatiza, também, que mesmo que a
instituição não esteja em condições ideais, reflete que, com investimento na área, é
possível aperfeiçoar esse processo.
Por fim, relata o entrevistado E4 que o tratamento intuitivo das demandas
acaba por repercutir em processo de atuação sem muita base, frágil, que pode ser
facilmente contestado e, por consequência, fugir do controle. Já o tratamento
planejado e proativo, por se sustentar em dados reais e concretos, em informações
confiáveis e em estratégias desenvolvidas com maior grau de certeza e expectativa,
permite melhor conhecimento dos riscos.
Quanto à unidade de análise relacionada ao desempenho da função de
auditoria interna, a maioria dos entrevistados manifesta desconhecimento, como se
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pode observar na resposta do entrevistado E2 que, além de desconhecer sobre
estatuto e existência de plano anual de auditoria, percebe que isso pode ocorrer
devido à ausência de marketing eficiente.
O entrevistado E5, da mesma forma, afirma que hoje tem uma noção a
respeito da auditoria interna, mas que até ter tido contato com a gestão desconhecia
a atuação, principalmente que por estar atuando diretamente com a atividade-fim
nem ouvia falar e sequer imaginava a existência dessa atribuição.
Sobre a existência de programa de qualidade para a área de auditoria interna,
também é desconhecido pelo entrevistado E5, bem como com relação à atuação
padronizada, estatuto e plano anual de auditoria.
De um modo geral, os resultados das respostas dadas demonstram que ainda
é pequeno o conhecimento efetivo dos colaboradores a respeito desse mecanismo,
principalmente pela ingênua percepção de que se a instituição não

“incomodada”

pelo TCU é porque os controles internos funcionam a contento.
Ao mesmo tempo, tal desconhecimento enfatiza a necessidade de fomentar a
atuação e o funcionamento efetivo da unidade de auditoria interna, principalmente
pelo que já foi dito anteriormente, que se trata de instância interna de apoio à
governança com o fundamental papel e atribuição de avaliar o processo de
governança, por meio de observação independente, objetiva, autônoma e
contributiva com o aperfeiçoamento da gestão como um todo.
Finalmente, quanto à unidade de análise de accountability e transparência e
sobre os normativos que regulam as práticas e itens de controle necessários para
garantir a conformidade da instituição, foi possível extrair da maioria das
manifestações que elas concordam que haja a publicidade e transparência de todas
as informações da gestão e que isso se trata de obrigação do gestor dirigida à
sociedade.
Apenas quanto ao conteúdo das informações que devem constar nos
relatórios de gestão, entende-se que merecem destaque as manifestações do
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entrevistado E1 ao enfatizar que o conteúdo de tais relatórios deve estar estruturado,
com todos os processos mapeados e definidos.
Também o entrevistado E3, ao mesmo respeito, ressaltou que, com relação
ao conteúdo dos relatórios, deve ser dado destaque ao que é importante e que
permita alcançar a inteligência na comunicação com os administradores. Disse,
ainda, o entrevistado E3 que a prestação de contas é obrigação e dever, mas que
essa prestação não deve ser reduzida a um relatório, mas ocorrer de forma diária e
constante sem prejuízo de que é óbvio, enfatizou, que a prestação de contas no final
de mandato seja importante, mas como histórico e registro de aprendizado e de
conhecimento.
Dessa forma, é possível extrair das manifestações a clara necessidade de
que a implantação desse mecanismo deve ser efetivamente liderada pelos
responsáveis designados para a governança e gestão da instituição, bem como
providenciado o envolvimento de todos os gestores e colaboradores a fim de que
seja amplamente comunicado, desenvolvido e exercitado continuamente o Sistema
de Controle Interno necessário para assegurar garantia razoável de que os objetivos
da instituição serão alcançados, mediante o uso adequado dos recursos humanos e
materiais.
Com relação à realização das entrevistas qualitativas, algumas limitações
encontradas são importantes de serem relatadas em face do impacto que
certamente causaram, como: impossibilidade de maior abrangência de realização de
entrevistas, em face da extrema dificuldade de obtenção de disponibilidade de
agenda dos potenciais convidados, magistrados e servidores vinculados aos cargos
de direção, comissões ou comitês responsáveis direta ou indiretamente pela gestão
administrativa

e

judiciária;

e

ocorrência

de

situações

em

que

o

entrevistador/pesquisador foi colocado em posição de confronto desde o início ou
questionado sobre o tema que apresentou.
Percebe-se que pode ter ocorrido alguma rejeição pelo fato de o respondente
perceber que o pesquisador é parte da mesma instituição e exerce ou já exerceu
cargo na estrutura diretiva administrativo do órgão, gerando certo desconforto ou
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mesmo a sensação de uma situação de conflito de interesses, o que tira a
espontaneidade das respostas.
De um modo geral, os resultados das respostas dadas demonstram que
devem ser aperfeiçoados os métodos de sensibilização e coleta de dados a serem
realizados em órgãos públicos, notadamente em tribunais, em face da cultura
institucional extremamente formalizada e ainda com certa resistência a determinadas
modalidades de pesquisas ou requerimento de fornecimento de informações.
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5 PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES
Cabe ressaltar que a presente pesquisa se originou por iniciativa e convicção
deste pesquisador, sendo que com a formatação do projeto e o aval obtido pela
carta de apresentação por parte da Presidência da instituição a ser estudada, a
partir de 2014, passou-se à coleta mais pormenorizada de dados e informações
relacionadas.
A partir do início do ano de 2015, após aprovação do Conselho Administrativo
às condições do Edital 2015, lançado pela Escola Judicial, a pesquisa passou a ser
beneficiária por subvenção de recursos, para desenvolver o presente projeto de
pesquisa, nos termos e condições que constam no Termo de Compromisso e de
Subvenção para Projeto de Pesquisa, junto à Escola Judicial da instituição
pesquisada.
Embora não tenham sido utilizados efetivamente pelo pesquisador quaisquer
recursos pecuniários, e nessa condição que se passa a apresentar neste capítulo a
proposta, a partir das análises e avaliações elaboradas sobre o caso estudado, para
implantação e adoção de procedimentos com o intuito de contribuir com a melhoria
da governança e da gestão da instituição estudada, bem como para que possa
eventualmente ser replicada em instituições similares, especialmente da Justiça do
Trabalho.
Primeiramente, apresenta-se um breve relato das estruturas de governança
existentes na instituição estudada, depois algumas ações realizadas e relacionadas
com o tema de pesquisa, os mecanismos de governança existentes e a serem
aperfeiçoados e, finalmente, a proposta para implantação de procedimentos, os
quais serão especificados por meio de tabela no Apêndice 4.
5.1

ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA EXISTENTES
Conforme publicado no item 2.1 do Relatório de Gestão referente ao exercício

de 2014, o TRT não se vincula, administrativamente, a nenhuma organização
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superior, prestando contas diretamente à sociedade, dadas sua autonomia
administrativa e competência territorial exclusiva (BRASIL. TRT, 2014b, p. 30-31).
Foi declarado, ainda, embora não haja ato que formalize papéis específicos e
vincule-os à função de governança, que a instituição estudada conta com estruturas
que são responsáveis pelo exercício das atividades características dessa função.
São vinculadas, entretanto, às seguintes Instâncias Externas de Governança,
que funcionam como Órgãos de Controle e Regulamentação:







Poderes Legislativo e Executivo, em face da prerrogativa de
edição e promulgação de normas legais, às quais se vincula este
Tribunal, e das quais depende para ajustes em sua composição e
força de trabalho;
Tribunal de Contas da União, em face dos múltiplos papéis que
exerce, e especialmente os de orientação, fiscalização e
julgamento da atuação administrativa;
Conselho Nacional de Justiça, que nos termos do disposto no art.
103-B, § 4º da Constituição Federal, atua no controle da atuação
administrativa e financeira do Poder Judiciário. Além da atuação
preventiva, focada na edição de normas de caráter vinculante, é
responsável pelo encaminhamento, ao Poder Legislativo, de
Projetos de Lei para ajustes da composição e força de trabalho
do Tribunal;
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, instituído pela
Emenda Constitucional nº 45/2004, com a finalidade de “exercer,
na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária,
financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e
segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões
terão efeito vinculante” (BRASIL. CF, 1988).

No Relatório de Gestão, declara-se também que, funcionando como
Instâncias Internas de Governança, conta com:








Tribunal Pleno, que exerce o papel de Conselho Administrativo,
ora deliberando, especialmente acerca das matérias que
envolvem definição de políticas administrativas, ora convalidando
os atos da Presidência;
Presidência e Corregedoria, que compõem a Alta Administração;
Comissões, que estão passando por processo de redefinição e
reestruturação, que compreende a identificação de sua atuação
principal (se na esfera de governança ou de gestão);
Ouvidoria, que é o principal canal da sociedade com a instituição;
Sepege, que assessora os processos relacionados à definição e
monitoramento da estratégia;
Secretaria de Controle Interno e Auditoria, que cumpre papel
constitucionalmente estabelecido;
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5.2

Assessoria Jurídica da Presidência, que emite pareceres em
situações de risco, subsidiando processos decisórios de
governança e gestão (BRASIL. TRT, 2014b, p. 31).

AÇÕES REALIZADAS E EM CURSO

5.2.1 Relativas à Governança, Riscos e Controles Internos
Segundo o Instituto de Auditores Internos (IIA), associação de maior
representatividade e relevância na área de auditoria interna, a maneira como uma
organização cumpre com suas responsabilidades é o seu processo de governança,
o qual está intimamente relacionado ao gerenciamento e controle de riscos. Ainda,
segundo orienta o IIA, a alta administração e os colegiados são responsáveis pela
governança, e a função de garantia dos auditores internos inclui sua avaliação e
melhoria.
A atividade de auditoria interna agrega valor à organização e às suas
partes interessadas, quando considera estratégias, objetivos e riscos;
se empenha para oferecer formas de melhorar os processos de
governança, gerenciamento de riscos e controles; e presta avaliação
(assurance) relevante objetivamente (IIA, 2015, p. 10).

Segundo ressaltado pela presidente do Instituto Português de Auditoria
Interna (Ipai), em recente conferência, deve-se propiciar a reflexão em comum sobre
o papel da gestão de risco e auditoria, com o impacto que a governança corporativa
tem nas organizações, e de que forma esses três pilares podem ser determinantes
para um adequado funcionamento das instituições (GEADA, 2015).
Portanto, cabe mencionar que toda organização possui governança, pois ela
é inerente à sua própria existência. O que se propõe e se busca relatar é a
necessidade de perceber e praticar a governança como um processo contínuo de
busca pelo aperfeiçoamento da gestão, no caminho da eficiência.
Ainda,

possível derivar os princípios fundamentais definidos pela Ifac em um

grupo de recomendações com o foco na responsabilidade do corpo governante e no
caminho que podem fazer para confirmar a efetiva governança de uma instituição
(SLOMSKI, 2008, p. 140).
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Para

melhor

entendimento,

Slomski

(2008,

p.

141),

tece

alguns

esclarecimentos sobre essas recomendações, com base na Ifac, desmembrando-as
em padrões de comportamento, estruturas e processos organizacionais, controle e
relatórios externos.
Quanto às recomendações relativas ao controle propriamente dito, reiterandose o que já constou no quadro teórico de referência, elas estão relacionadas
gestão de risco,
orçamento,

auditoria interna, aos comitês de auditoria, ao controle interno, ao

administração financeira e ao treinamento de pessoal (SLOMSKI, 2008,

p. 149).
Por isso, deve ser ressaltada a importância da governança, gestão de riscos e
controles internos, bem como avaliação por parte da auditoria interna que permita
contribuir com a evolução da maturidade institucional dos processos de governança
da instituição.
Essas ações se demonstram importantes e essenciais, não só pela autoorganização

e

autoavaliação

necessárias

a

toda

instituição

pública,

no

gerenciamento de suas atividades, mas também, e principalmente, pelo que advém
das orientações e determinações no mesmo sentido das Entidades de Fiscalização
Superior (TCU, CNJ e CSJT), sendo que alguns dos mais recentes normativos a
esse respeito foram: Acórdão TCU nº 1074/2009, Resolução CNJ nº 86/2009, Meta
CNJ nº 16/2013, Resolução CNJ nº 171/2013, Parecer CNJ nº 02/2013 e auditorias
e levantamentos realizados com os mesmos enfoques temáticos.
No exemplo do Tribunal Regional do Trabalho em estudo observam-se
algumas ações já realizadas, relativas à governança, gestão de riscos e controles
internos, conforme constam no Relatório de Gestão disponibilizado ao TCU (BRASIL.
TRT, 2014b, p. 39).
Como exemplos das ações, bem como de reflexões a respeito, podem ser
citados:
 Realização de auditoria de avaliação e diagnóstico do Sistema de Controle
Interno do TRT, com o objetivo de identificar a percepção dos dirigentes
superiores quanto à importância, correlação e contribuição de todas as atividades
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e processos de trabalho, no âmbito administrativo, com o Sistema de Controle
Interno do TRT objeto deste estudo de caso, que se encontra em fase de
formalização, bem como dar cumprimento à Meta nº 16 do CNJ, em especial nas
suas questões 16.14 e 16.171.
 Publicação do Ato TRT nº 357/2013, no Boletim de Serviço nº 09, de 01/05/2014,
que organiza e dá diretrizes à implantação do Sistema de Controle Interno da
instituição, cuja finalidade é funcionar como um instrumento de gerenciamento de
riscos indispensável à governança corporativa a fim de prover as melhores
condições para que os objetivos organizacionais sejam alcançados.
 Participação da unidade de auditoria interna em oficinas/seminários/palestras e
atividades junto às demais unidades administrativas e estratégicas, visando
disseminar os conceitos ligados à governança, gestão de riscos e controles
internos.
 Inserção na proposta do Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2015-2020)
de objetivos, sob a perspectiva de processos internos, com a temática
administrativa, diretamente relacionados ao aprimoramento do Sistema de
Controle Interno, a fim de assegurar comunicação institucional efetiva e integrada
e instituir mecanismos de governança e gestão participativas.
 Disponibilização em biblioteca virtual, em ambiente institucional interno “colabore”,
de documentos compartilhados relativos a acórdãos TCU, CNJ e CSJT;
apresentações diversas; atos administrativos; boas práticas de gestão; checklists
de contratação; doutrina; eventos TCU e outros; material de governança, gestão
de riscos e controles internos; levantamentos e auditorias TCU, CNJ e CSJT;
manuais; material compilado pelas secretarias; normativos TCU; notícias
diversas; pareceres; plano anual de auditoria; relatórios e resoluções (embora
estas ações restem descontinuadas, por ausência de diretriz efetiva de prioridade
na sua utilização).
 Ainda, como resultado de projeto institucional, cujo objetivo foi o de sensibilizar a
administração para a implantação do Sistema de Controle Interno, cabe ressaltar
também as entregas relativas ao Ato TRT nº 356/2013, publicado no Boletim de
Serviço nº 09, de 01/05/2014, o qual disciplina o fluxo de processos de trabalho e
procedimentos de auditoria a serem observados pela unidade de controle interno
e auditoria.
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 Entre as diversas diretrizes dos respectivos atos administrativos citados, é
importante ressaltar a atribuição conferida ao Grupo de Desenvolvimento (GD),
como órgão central do Sistema de Controle Interno da instituição em estudo, nos
termos do art. 2º, inciso I, do Ato nº 357/2013, devendo ser ressaltado que se
trata de atribuição conexa e vinculada ao desenvolvimento dos processos de
governança, como, inclusive, será visto mais adiante ao se discorrer sobre a
macroestratégia prevista no PEI 2015-2020 da mesma instituição.
 Também é importante mencionar que, conjuntamente com a necessidade de
divulgação dos normativos relativos aos Relatórios de Gestão e ao Processo de
Contas requerido pelo TCU, foram realizadas algumas oficinas internas, palestras
e reuniões de sensibilização, reunindo gestores e dirigentes, cujo tema versou
sobre governança, gestão de riscos e controles internos.
 Deve-se pontuar, entretanto, que essas atividades ocorreram pontualmente, de
forma reativa, carecendo ainda do necessário caráter institucional, programático e
preventivo que permita à instituição se antecipar às demandas e evitar retrabalho,
surpresas ou considerar tais tarefas como demandas além da carga de trabalho
previstas.
 Esse caráter institucional é fundamental, pois se tratam de requisições
anualmente solicitadas pelo TCU e, portanto, revestem-se de total previsibilidade
e devem ser incorporadas ao cotidiano das diversas unidades administrativas e
estratégicas, por meio da definição clara e precisa das responsabilidades pela sua
execução.
 Cabe mencionar, ainda, que foi realizado o mapeamento dos processos internos,
bem como implantado o Programa de Qualidade, relativos às atribuições da
função de auditoria interna da instituição, por meio das Instruções Normativas SCI
nº 001 e 002/2015, respectivamente. Tais normativos têm por objetivo dar
transparência, segregar a função de auditoria interna em relação ao controle da
instituição e contribuir com a reflexão inicial, por meio da autoavaliação do seu
desempenho, para que posteriormente possa ser implantado um comitê ou
colegiado que possa avaliar também, interna e institucionalmente, a sua
funcionalidade.
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 É importante atentar também para o fato de que, embora os normativos citados
tenham o objetivo de adequar o desempenho da função de auditoria interna às
determinações e orientações advindas das EFS, ainda são medidas tímidas e
parciais, pois, para que possa atingir o aperfeiçoamento mais adequado do
desempenho da função de auditoria interna, é necessária a estruturação de
outras instâncias de governança, como comitê de auditoria ou instância com
atribuição similar, além do envolvimento efetivo e apoio por parte do dirigente
máximo e da alta administração.
 Além disso, todas as situações adversas do ambiente e contexto de atuação
requerem das instituições públicas o desempenho proativo e antecipado,
refletindo tanto em relação aos riscos quanto às oportunidades, principalmente
em épocas e momentos como o atualmente enfrentado duramente pela
administração pública brasileira, e mais especificamente pelos órgãos da Justiça
do Trabalho ao verem restringidas as disponibilidades orçamentárias que lhes são
disponibilizadas.
 Participação no I Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle do Poder
Judiciário, realizado em 2015, em Cuiabá-MT, sob a coordenação do TRT-MT,
contendo mais de cem participantes das unidades de controle interno e auditoria
dos tribunais de todos os ramos da justiça, no qual foi discutida extensa e
importante agenda dedicada à reflexão dos temas governança, gestão de riscos e
controles internos, com a presença destacada de representantes do TCU, CNJ,
STJ, TSE, TRTs, TJs, TJMs, TREs, CGU, IIA Brasil, entre tantas entidades, tendo
sido lançado no mesmo evento a realização do II Fórum previsto para 2016, em
Brasília-DF, sob a coordenação do STJ.
5.2.2 Relativas ao PEI 2015-2020
Com base na missão, visão e valores, exemplificam-se a seguir algumas
ações institucionais do Tribunal Regional do Trabalho em estudo, desde o início do
projeto de pesquisa, ainda que algumas incipientes e limitadas à sensibilização do
corpo diretivo: a) foram realizadas oficinas sobre gestão de riscos; b) foi
institucionalizado o presente projeto de pesquisa no Edital 2015 da Escola Judicial;
c) foram realizadas algumas reuniões mensais com a presidência e o Grupo de
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Desenvolvimento

(formado

pelos

principais

dirigentes),

embora

atualmente

interrompidas; d) foi formalizado o PEI 2015-2020, onde consta, dentre as
macroestratégias, a implantação de mecanismos de governança e de gestão
participativas; e) foi proposta pela presidência e encaminhada à Escola Judicial a
realização de capacitação como parte integrante e suporte ao processo de transição
do corpo diretivo da instituição, que ocorreu de outubro a dezembro de 2015; e f)
estão

sendo

realizadas

atividades

de

reorganização

e

readaptação

do

funcionamento das comissões, comitês, núcleos e afins com o objetivo de viabilizar
maior eficiência e evitar a superposição de atribuições entre as atividades
desempenhadas.
Conforme apresentado nas fundamentações ao modelo de governança
mínimo, e retornando ao PEI 2015-2020 da instituição em estudo, tem-se que restou
definido o indicador inicial a ser considerado para a execução da macroestratégia a
fim de instituir governança e gestão participativas. Assim, a partir desse indicador,
devem ser estabelecidas ações para desenvolvimento da capacidade e maturidade
de governança requerida para a instituição.
Apesar de ter constado no planejamento que os resultados esperados pelo
PEI 2015-2020 da instituição estudada considerem o atingimento do estágio
intermediário apenas a partir de 2018, é importante salientar que, em decorrência de
que esse estágio já constou no Relatório Individual de Autoavaliação encaminhado
pelo TCU, como visto anteriormente, é recomendável à instituição desde logo
providenciar a adequação de seu planejamento estratégico para remanejamento dos
resultados esperados em compatibilidade com o indicador inicial que restou
realmente traçado.
O GD, como coordenador da macroestratégia de implantação de mecanismos
de governança e de gestão participativas, pela atribuição que lhe foi conferida
diretamente pelo PEI 2015-2020 devido à sua natureza multidisciplinar, pode atuar
fundamentalmente como agente facilitador e aglutinador de todos os processos de
governança, sejam aqueles relacionados mais diretamente com a governança de
TIC, governança de pessoas, sejam aqueles relacionados com a governança de
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aquisições, que já foram alvo de levantamento pelo TCU, além dos que vierem a ser
viabilizados.
Cabe ressaltar que, dentro dos processos de governança, estão inseridas
todas aquelas atividades relacionadas com a gestão de riscos, avaliação de
controles, auditoria interna e atividades de monitoramento, sem prejuízo das
atribuições inerentes aos controles internos, gerenciais e administrativos de
competências das unidades gestoras especializadas.
5.2.3 Relativas à Governança de TIC
Como já comentado em capítulo anterior, enfatiza-se que o TCU tem
realizado levantamentos por meio da utilização de questionários que abordam
práticas de governança e de gestão de TI, tanto aquelas práticas que possuem
previsão

legal

como

também

em

regulamentos,

em

normas

técnicas

e

principalmente em modelos internacionais de boas práticas.
Assim, a instituição estudada tem sido convocada a participar regularmente
dos levantamentos, sendo que, em relação ao Levantamento de Governança de TI,
referente ao ciclo 2014, foi classificada no segmento 3 – JUD, abrangendo as
organizações que integram o Poder Judiciário da Administração Pública Federal, e
obteve a nota que a deixou no nível de capacidade básico, mantendo-se no mesmo
nível de capacidade de 2012, inicial à época, muito embora em 2014 tenham sido
incluído um novo nível de capacidade e alteradas as faixas de notas relativas a cada
nível.
No caso específico da instituição estudada, portanto, tem-se dado ênfase à
continuidade nas ações de evolução do nível de capacidade em governança de TIC,
podendo ser citada, dentre diversas ações efetivas já realizadas, a recente
elaboração, no fim do exercício de 2015, do Petic estando em andamento, do PDTIC
e do Plano de Contratações, além de diversas outras ações centradas tanto nos
acórdãos, manuais e recomendações do TCU como nos modelos de referência
específicos para a governança de TI, tais como o Cobit 5 (BRASIL. TRT, 2015c).
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Assim, deve a instituição aproveitar os esforços adotados na área temática de
TIC, cujo aprendizado e aperfeiçoamento constante podem influenciar positivamente
todas as demais áreas que carecem de maior maturidade de governança,
principalmente as já citadas: governança global da instituição, governança de gestão
de pessoas e governança das aquisições.
5.2.4 Relativas à Governança de Aquisições
Como parte do Levantamento de Governança e Gestão das Aquisições –
Ciclo 2013, realizado pelo TCU, a instituição em estudo foi igualmente convocada a
fornecer informações relativas às práticas de governança e gestão das aquisições
adotadas, com o objetivo de verificar como e quanto se apresentam aderentes às
boas práticas e à legislação pertinente.
Embora não tenha se tido notícia, durante esta pesquisa, do recebimento
formal do resultado, por meio do Relatório Individual de Autoavaliação da instituição
em estudo, o TCU apresentou o relatório de consolidações de auditorias sobre
governança e gestão de aquisições para avaliar se as práticas adotadas em 20
órgãos e entidades da administração pública federal estão de acordo com a
legislação.
No rol dos órgãos avaliados, estavam incluídos outros quatro Tribunais
Regionais do Trabalho, portanto totalmente similares à instituição em estudo, por
pertencerem ao mesmo ramo de justiça, e um Tribunal Regional Federal, igualmente
similar, por pertencer ao Poder Judiciário, bem como foram direcionadas pelo TCU
recomendações ao CNJ para que:
9.3.1. elabore listas de verificações para atuação das consultorias
jurídicas na fase interna da licitação, orientando-as ainda para que as
acostem aos autos dos processos licitatórios; 9.3.2. promova,
mediante orientação normativa, a obrigatoriedade da utilização das
listas elaboradas por parte das organizações incluídas em sua esfera
de atuação (BRASIL. TCU, 2015e, p. 66).

Como o CNJ é entidade que tem por atribuição, nos termos do art. 103-B, §
4º, da Constituição Federal de 1988, o controle da atuação administrativa e
financeira dos demais órgãos do Poder Judiciário, pode-se afirmar e considerar isso
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como boa prática aos órgãos vinculados ao CNJ, entre estes a instituição estudada,
podendo se antecipar às orientações normativas a serem expedidas, em momento
oportuno, seguindo não só as recomendações constantes do acórdão citado como,
principalmente, revisitando as demais práticas do Relatório de Autoavaliação
correspondente para que siga como referência a ser conquistada e que contribuirá
com a evolução da maturidade em governança e gestão de aquisições da instituição.
Além disso, podem ser utilizadas como excelente fonte de benchmarking as
recomendações ou determinações do TCU, constantes no Relatório do mesmo
acórdão citado, as quais se prestam fundamentalmente ao aperfeiçoamento dos
processos de trabalho, criando ou adequando controles internos já existentes, os
quais têm por objetivo precípuo reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência
de eventos de risco nas aquisições que venham a ser realizadas pela organização.
O que se pode asseverar, portanto, nas abordagens e avaliações realizadas
pelo TCU, nas instituições similares principalmente, é que o responsável pela
governança deve liderar e se antecipar na definição de estratégias para todas as
áreas, embora o levantamento citado tenha tratado especificamente de governança
das aquisições.
É razoável supor, e bastante presente em praticamente quase a totalidade
das instituições, que de alguma forma o líder máximo participe e opine em decisões
relevantes em todas as áreas. Entretanto, o que recomenda o TCU é que esse
enfrentamento se dê de forma antecipada e mediante diagnóstico amplo e profundo,
por meio do uso dos métodos, processos e boas práticas já existentes em
referenciais

amplamente

conhecidos

e

divulgados,

tanto

nacionais

como

internacionais.
Entende-se que essa prática é relevante na medida em que garante a
transparência e maior credibilidade perante as partes interessadas da instituição,
bem como propicia ao cidadão acompanhar de forma atualizada a execução dos
planos de ações devidamente divulgados pela instituição.
Claro que sempre se deve levar em conta a possibilidade de que certas
práticas do questionário não sejam perfeitamente aplicáveis à realidade da
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instituição, bem como deve ser avaliada a relação custo-benefício de certas práticas,
princípio elementar da administração pública, mas desde que sempre de forma
proativa e justificada perante os órgãos de fiscalização superior que já se
manifestaram e apresentaram orientação a respeito.
Em relação aos princípios da governança pública e aos princípios das
licitações públicas, entende-se que estes não podem existir de forma desconectada,
pois são modelos a ser adotados para a absoluta maioria das aquisições
necessárias à manutenção e suporte da prestação de serviços com grande soma de
recursos, as quais dependem do manejo adequado, eficiente e transparente dos
processos licitatórios.
Tanto é importante tal vinculação que o TCU elaborou manual explicitando e
formalizando os riscos e controles envolvidos nas aquisições, os quais devem ser
compartilhados a fim de promover a cultura do conhecimento e a excelência na área
(BRASIL. TCU, 2014f).
Cabe ressaltar, nesse particular, que têm sido realizadas algumas auditorias
pelo TCU, como a realizada junto ao Processo TC nº 023.270/2014-4, cujo objetivo é
avaliar se as práticas de governança e de gestão de aquisições públicas adotadas
pela administração pública federal estão de acordo com a legislação aplicável e
aderentes às boas práticas (BRASIL. TCU, 2015d).
5.2.5 Relativas à Governança de Pessoas
Como nos itens anteriores, o TCU realizou em 2013 um levantamento junto a
uma amostra de instituições com o objetivo de conhecer e avaliar a situação da
governança e da gestão de pessoas em diversos órgãos da administração pública
federal. Ao mesmo tempo, o referido levantamento visava identificar alguns pontos
de fragilidade e apresentar propostas de melhorias, bem como aprimorar o
planejamento das futuras ações de controle e disseminar bons exemplos que
restarem caracterizados.
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A instituição estudada, portanto, foi convocada a participar do levantamento,
tendo fornecido as informações em resposta ao questionário disponibilizado pelo
TCU.
Dessa forma, o TCU proferiu o Acórdão nº 3.023/2013 – Plenário, no fim do
ano de 2013; assim, com o relatório consolidado, ele recomendou aos órgãos
participantes uma série de medidas que podem ser adotadas e que visam obter o
maior comprometimento da alta administração com a eficiência, efetividade e
transparência da área de gestão de pessoas, principalmente porque esta trata da
organização, motivação e aproveitamento do principal ativo de toda instituição, as
pessoas que a formam e sem as quais não há como se obter melhores resultados
em proveito da sociedade.
Tendo sido encaminhado e recebido pela instituição em estudo o Relatório
Individual da Avaliação do Levantamento de Governança e Gestão de Pessoas 2013,
cujo resultado da avaliação com base no iGovPessoas foi de um valor que a definiu
como capacidade dentro do grupo “inicial”.
Dessa forma, entende-se como plenamente possível e adequado ao TRT, de
forma proativa, adotar, organizar e definir suas diretrizes e objetivos de atuação
considerando-se as conclusões e oportunidades de melhoria constantes do
respectivo relatório.
Assim, a partir do índice de iGovPessoas conferido à instituição, e adaptadas
às peculiaridades, contexto, ambiente, custo-benefício, como já enfatizado no item
anterior, possa evoluir na maturidade em governança de gestão de pessoas com a
consequente melhoria e eficiência na prestação de serviços, objetivo fundamental de
qualquer instituição custeada por recursos públicos disponibilizados pela sociedade.
Cabe mencionar uma importante medida similar a respeito, decorrente de
resultado de Relatório de Auditoria realizada pelo TCU, por meio do Acórdão nº
1.883/2015 - Plenário, quando avaliou a governança e a gestão de pessoas de um
Tribunal Regional de Trabalho similar com o objetivo de aferir a qualidade e a
fidedignidade das informações prestadas quando do citado Levantamento de
Governança e Gestão de Pessoas – Ciclo 2013.
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Concluído o referido julgamento, o TCU determinou àquela instituição que
apresente plano de ação, no prazo de 120 dias, para implantar as seguintes
recomendações:
9.1.1. institua órgão colegiado composto por representantes de
unidades estratégicas do Tribunal para auxiliar a alta administração
nas decisões relativas à área de pessoal;
9.1.2. realize ações sistemáticas de desenvolvimento de gestores e
de potenciais líderes, orientadas pelo mapeamento das
competências existentes e desejadas;
9.1.3. avalie a oportunidade e a conveniência da criação de banco de
talentos que facilite a identificação e o desenvolvimento de potenciais
líderes para atuarem nos cargos de natureza gerencial;
9.1.4. implemente processo de avaliação de desempenho de
gestores e servidores, vinculada, entre outros, aos resultados
individuais e institucionais alcançados;
9.1.5. utilize as avaliações de desempenho como instrumento de
processo contínuo de identificação das necessidades de capacitação
dos gestores e servidores, levando-as em consideração na
elaboração dos planos de capacitação;
9.1.6. estabeleça, preferencialmente, processo de seleção para
funções e cargos de natureza gerencial, assegurando a avaliação
dos perfis de competência dos candidatos, a transparência e a
concorrência;
9.1.7. priorize a implantação da gestão por competências no órgão,
de forma a permitir melhor planejamento da força de trabalho e a
adoção de critérios técnicos para fundamentar, entre outras, as
decisões relativas a quantitativo, perfil, alocação inicial e
movimentação da força de trabalho;
9.1.8. adote medidas para assegurar a realização periódica de
levantamentos com vistas ao dimensionamento da força de trabalho,
inclusive da área administrativa, levando em consideração a projeção
de necessidades futuras;
9.1.9. defina e monitore informações sobre a força de trabalho
periodicamente, tais como quantitativo real de servidores em relação
ao ideal e projeções de vacância, a fim de que sejam utilizadas como
insumos para planejamento e tomada de decisão (BRASIL. TCU,
2015b, p. 32-33).

5.3

MECANISMOS DE GOVERNANÇA E GESTÃO PARTICIPATIVAS
Como terceiro objetivo específico da presente pesquisa, propõe-se à

instituição

em

estudo

que

considere,

com

a

prioridade

possível,

e

complementarmente às demais práticas já em andamento, a implantação de
procedimentos para aferição dos mecanismos a serem providenciados, com base
em modelo de governança mínimo que vem sendo recomendado pelo TCU, como
resultado dos levantamentos de governança realizados.
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A implantação dos procedimentos propostos não deve ser considerada como
medida única e definitiva, mas gradual e contínua na medida em que deve ser
continuamente avaliada com base nos recursos materiais e humanos disponíveis e
sempre tendo como linha de base o índice geral de governança simplificado (iGG),
no percentual aferido inicialmente pelo TCU para a instituição, conforme Relatório
Individual de Autoavaliação.
A continuidade de aferição desse índice é importante, pois possibilita criar
referências para a geração de séries históricas que permitem aferir a evolução da
maturidade da governança institucional, bem como para constar na prestação de
contas aos órgãos fiscalizadores e para a sociedade.
Isso se revela positivo também para a instituição, não só pelo fato de suas
práticas estarem baseadas em modelo e mecanismos propostos pelos próprios
fiscalizadores, mas principalmente porque a publicidade às ações a serem
disponibilizadas em portal de transparência correspondente e acessível à sociedade
e aos cidadãos irão possuir a fidedignidade e credibilidade necessárias.
A visão do grau de governança que venha gradativamente a ser
alcançado possibilita aos gestores públicos avaliar a efetividade das
ações realizadas e provocar a reflexão sobre os bons e os maus
desempenhos. Além disso, representa uma ferramenta de
comparação com o desempenho de outros entes, o que permitirá
inclusive um intercâmbio de boas práticas (OLIVEIRA, 2015, p. 1285).

Assim, poderá a instituição estudada – caso viabilize a implantação de
procedimento para aferição da evolução dos mecanismos de governança e gestão
participativas, nos termos dos objetivos que compõem a macroestratégia, que é
instituir governança e gestão participativas, definidos pelo PEI 2015-2020, cuja meta
prevista

o atingimento do n vel “aprimorado”, na busca da mel oria do n vel de

referência avaliado pelo TCU – contribuir ainda com o legado de compartilhar as
boas práticas com as instituições similares.
5.3.1 Relativa aos objetivos da macroestratégia
Compõem a macroestratégia definida pela instituição estudada os seguintes
objetivos: a) definir/revisar processos de trabalho relacionados às funções de
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governança, estratégia, gestão e accountability; e b) criar/aperfeiçoar ferramentas a
serem utilizadas na instrumentalização das funções de governança, estratégia,
gestão e accountability.
As ferramentas a serem utilizadas, conforme PEI 2015-2020, devem incluir,
no mínimo: Relatório de Transição, Relatórios de Auditoria, Cadastro de Serviços,
Cadastro de Necessidades e Oportunidades, Gestão de Riscos, Sistema de Projetos
e Sistema de Processos de Trabalho.
Como justificativa para os objetivos, também consta no PEI 2015-2020 o
seguinte: a) dar atendimento às práticas preconizadas pelo TCU, que dividem o
modelo de gestão de órgãos públicos nessas quatro funções principais; e b) sem a
adequada instrumentalização, o mapeamento das funções preconizadas pelo TCU
torna-se inócuo. É preciso colocá-lo em prática.
Conforme

constou

no

detalhamento

dos

indicadores

e

metas

por

macroestratégia, tem-se o seguinte:
Quadro 7 – Detalhamento dos indicadores e metas por macroestratégia

Fonte: BRASIL. TRT, 2015b - Anexo I.

Como já mencionado no capítulo anterior, por meio do Relatório Individual de
Autoavaliação, foi informado pelo TCU que os resultados obtidos pela instituição
estudada, os três mecanismos do modelo de autoavaliação (liderança, estratégia e
controle), considerados em conjunto, indicaram o Índice Geral de Governança
Simplificado (iGGs) como sendo: capacidade 44%, referente ao estágio intermediário.
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Dessa forma, ainda que o índice obtido para o indicador já tenha ultrapassado
a meta definida no PEI para o período atual, conforme quadro 2, é importante à
instituição que revisite os mecanismos de governança do modelo proposto, não só
para identificar os documentos formais que definem os itens de controle para os
quais a organização afirmou que estão formalizados, prevenindo-se de eventuais
ações de fiscalização que venham a ocorrer, mas principalmente para auxiliar na
instrumentalização das funções de governança, estratégia, gestão e accountability,
como definido pela macroestratégia.
Quanto à previsão do PEI 2015-2020 para que, na instrumentalização das
funções de governança sejam incluídas e utilizadas, no mínimo, as ferramentas
mencionadas, cabem algumas considerações acerca da vinculação dessas
ferramentas com as práticas do TCU já mencionadas anteriormente, bem como com
as ações recomendadas para que a instituição possa evoluir na sua maturidade de
governança.
Cabe ressaltar que a evolução da maturidade em governança e gestão não
permite se chegar a um patamar de missão cumprida e finalizada, pois são práticas
que devem ser continuamente exercitadas e que não comportam qualquer
relaxamento de esforços, mas, sim, de preservação de conquistas e de
aperfeiçoamentos para a melhor e mais adequada prestação de serviços aos
cidadãos.
Relacionando-se os objetivos propostos, bem como o rol mínimo de
ferramentas necessárias para a instrumentalização das funções de governança, nos
termos da macroestratégia, com as práticas de governança do modelo referencial
proposto pelo TCU, apresentam-se, no quadro demonstrativo abaixo, algumas
propostas de ações vinculadas:
Quadro 8 – Propostas de ações com base nos objetivos do PEI 2015-2020 do TRT
Ferramenta
Relatório de
Transição

Relação com as práticas TCU
Práticas relacionadas a pessoas e
competências (BRASIL. TCU, 2014d, p.
40):
L1.1 - Estabelecer e dar transparência ao
processo de seleção de membros de
conselho de administração ou equivalente
e da alta administração;

Proposta de ação
Potencializar as ações que permitam garantir
a continuidade no atingimento dos objetivos
institucionais;
Institucionalizar, dar continuidade e ampliar o
processo de capacitação como suporte ao
processo de transição;
Realizar, periodicamente, reuniões de análise
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Relatórios
de Auditoria

Cadastro de
Serviços

Cadastro de
Necessidad
es
e
Oportunidad
e

L1.2 - Assegurar a adequada capacitação
dos membros da alta administração; e
L1.3 - Estabelecer sistema de avaliação
de desempenho de membros da alta
administração.
Práticas relacionadas à auditoria interna
(BRASIL. TCU, 2014d, p. 59-60):
C2.1 - Estabelecer a função de auditoria
interna;
C2.2 - Prover condições para que a
auditoria interna seja independente e
proficiente; e
C2.3 - Assegurar que a auditoria interna
adicione valor à organização.

Práticas relacionadas à accountability e
transparência (BRASIL. TCU, 2014d, p.
61-62):
C3.1 - Dar transparência da organização
às partes interessadas, admitindo-se o
sigilo, como exceção, nos termos da lei;
C3.2 - Prestar contas da implementação e
dos resultados dos sistemas de
governança e de gestão, de acordo com a
legislação vigente e com o princípio de
accountability; e
C3.3 - Avaliar a imagem da organização e
a satisfação das partes interessadas com
seus serviços e produtos.
Práticas
relacionadas
à
liderança
organizacional (BRASIL. TCU, 2014d, p.
45-46):
L3.1 - Avaliar, direcionar e monitorar a
gestão da organização, especialmente
quanto
ao
alcance
de
metas
organizacionais;
L3.2
Responsabilizar-se
pelo
estabelecimento de políticas e diretrizes
para a gestão da organização e pelo
alcance dos resultados previstos;
L3.3 - Assegurar, por meio de política de
delegação e reserva de poderes, a
capacidade das instâncias internas de
governança de avaliar, direcionar e
monitorar a organização;
L3.4 - Responsabilizar-se pela gestão de
riscos e controle interno; e
L3.5 - Avaliar os resultados das

da governança; Permitir às instâncias de
governança
exercer
efetivamente
a
responsabilidade de avaliar, direcionar e
monitorar a gestão.
Revisar e/ou dar cumprimento às disposições
normativas existentes: Ato TRT nº 356/2013,
Instrução Normativa SCI nº 001/2015 e
Instrução Normativa SCI nº 002/2015;
Realizar avaliações objetivas e independentes
a fim de produzir relatórios para as demais
instâncias de governança;
Observar a Estrutura Internacional de Práticas
Profissionais (IPPF) do Instituto dos Auditores
Internos (IIA);
Padronizar e atuar com qualidade, bem como
compartilhar as melhores práticas entre
unidades administrativas similares, por meio
de
fóruns,
grupos
de
debates,
videoconferências, sensibilização conjunta aos
gestores, etc.;
Adicionar valor à organização, conforme
orientações do TCU e conselhos superiores,
tanto do Poder Judiciário (CNJ) como para a
Justiça do Trabalho (CSJT).
Definir e dar publicidade e acessibilidade ao
catálogo de informações com o qual a
instituição se compromete, ativamente, por
meio de carta de serviços dirigida ao cidadão,
de forma clara, abrangente, atualizada,
avaliada e monitorada;
Realizar pesquisas de satisfação dos usuários
da Justiça do Trabalho, de forma contínua e
proativa, repassando os resultados como
subsídios à adequação da estratégia, se
necessário.

Realizar o diagnóstico individualizado dos
papéis, responsabilidades, processos de
trabalho, atribuições e competências;
Definir o planejamento pelas unidades
administrativas, estratégicas e das partes
interessadas, priorizando cada área temática
de forma coordenada, permitindo a respectiva
vinculação com o orçamento disponibilizado;
Avaliar os riscos envolvidos aos objetivos
institucionais;
Definir os controles internos administrativos;
Monitorar os resultados alcançados;
Redirecionar
a
estratégia,
conforme
necessário;
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Gestão
Riscos

de

Sistema de
Projetos e
Sistema de
Processos
de Trabalho

atividades de controle e dos trabalhos de
auditoria e, se necessário, determinar que
sejam adotadas providências.
Práticas relacionadas a relacionamento
com partes interessadas (BRASIL. TCU,
2014d, p. 50):
E1.4 – Assegurar que decisões,
estratégias, políticas, programas, planos,
ações,
serviços
e
produtos
de
responsabilidade
da
organização
atendam ao maior número possível de
partes
interessadas,
de
modo
balanceado,
sem
permitir
a
predominância dos interesses de pessoas
ou grupos; e
Práticas
relacionadas
à
estratégia
organizacional (BRASIL. TCU, 2014d, p.
53):
E.2.3 - Monitorar e avaliar a execução da
estratégia, os principais indicadores e o
desempenho da organização.
Práticas
relacionadas
à
liderança
organizacional (BRASIL. TCU, 2014d, p.
45-46):
L3.2
Responsabilizar-se
pelo
estabelecimento de políticas e diretrizes
para a gestão da organização e pelo
alcance dos resultados previstos; e
L3.4 - Responsabilizar-se pela gestão de
riscos e controle interno;
Práticas relacionadas ao sistema de
governança (BRASIL. TCU, 2014d, p. 47):
L4.2 - Garantir o balanceamento de poder
e a segregação de funções críticas;
Práticas relacionadas à gestão de riscos
e controle interno (BRASIL. TCU, 2014d,
p. 57):
C1.1 - Estabelecer sistema de gestão de
riscos e controle interno; e
C1.2 - Monitorar e avaliar o sistema de
gestão de riscos e controle interno, a fim
de assegurar que seja eficaz e contribua
para a melhoria do desempenho
organizacional; e
Práticas relacionadas à auditoria interna
(BRASIL. TCU, 2014d, p. 60):
C2.3 - Assegurar que a auditoria interna
adicione valor à organização.
O sistema de governança reflete a
maneira como diversos atores se organizam, interagem e procedem para obter
boa governança.
Envolve,
portanto,
as
estruturas
administrativas
(instâncias),
os
processos de trabalho, os instrumentos
(ferramentas, documentos etc.), o fluxo
de informações e o comportamento de

Revisar e/ou dar cumprimento às disposições
do Ato TRT nº 357/2013, que organiza e dá
diretrizes ao Sistema de Controle Interno da
instituição;
Responder, de forma efetiva, à permanente
sinalização dos órgãos de controle quanto à
necessidade da visão de gestão de riscos na
governança do setor público, por meio das
seguintes etapas possíveis:
- Aprovar modelo de governança;
- Desenvolver e implantar modelo de gestão
de risco organizacional;
- Aprovar Sistema de Gestão de Riscos,
tratando-se de princípios, relacionamento,
estrutura, organograma e processos;
- Definir unidades e áreas-piloto;
- Aplicar o sistema em unidade-piloto (ou
unidades-pilotos);
- Promover ajustes no modelo;
- Implantar nas demais unidades;
Definir diretrizes para que a função de
auditoria interna contribua para a melhoria dos
processos de governança, de gestão e de
gerenciamento de riscos e controles;
Utilizar modelos de referência e boas práticas
disponíveis, que permitam atender à
necessidade de gerenciar riscos, tais como:
ISO 31000, Coso, etc.
Promover ampla reflexão interna sobre a
vinculação das demandas sinalizadas pelo
Cadastro de Necessidades e Oportunidades,
em relação aos correspondentes processos de
trabalho mapeados e desenvolvidos para
atendê-las;
Otimizar os processos de trabalho, por meio
da autoavaliação pelas áreas especializadas,
bem como realizar auditorias periódicas das
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pessoas
envolvidas,
direta
ou
indiretamente,
na
avaliação,
no
direcionamento e no monitoramento da
organização (BRASIL. TCU, 2014d, p. 2728);
Enquanto a gestão é inerente e integrada
aos processos organizacionais, sendo
responsável
pelo
planejamento,
execução, controle, ação, enfim, pelo
manejo dos recursos e poderes
colocados à disposição de órgãos e
entidades para a consecução de seus
objetivos,
a
governança
provê
direcionamento, monitora, supervisiona e
avalia a atuação da gestão, com vistas ao
atendimento
das
necessidades
e
expectativas dos cidadãos e demais
partes interessadas (BRASIL. TCU,
2014d, p. 32).

áreas críticas a fim de avaliar a eficiência, a
eficácia e a efetividade dos resultados
alcançados
e
contribuir
com
o
aperfeiçoamento e melhoria contínua dos
processos de trabalho;
Utilizar modelos de referência e boas práticas
disponíveis, que permitam atender à
necessidade de inovação no setor público na
forma de condução dos projetos e processos,
tais como Gespública, CBOK – BPM (ABPM
International – BPM CBOK V 3.0) e PMI –
PMBOK.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

Ressalta-se que a relação das ferramentas mencionadas acima não é
restritiva para a instrumentalização e execução das funções de governança,
estratégia, gestão e accountability, sendo altamente recomendado que sejam
consideradas e utilizadas diversas outras técnicas de gestão complementares,
sempre com a procura pelas melhores práticas de cada área temática
correspondente, tais como: gestão de pessoas, gestão da sustentabilidade, gestão
da comunicação, gestão de custos, gestão do conhecimento.
Reitera-se, por fim, que os itens previstos como conteúdo para a elaboração
do Relatório de Gestão, requisitado anualmente pelo TCU, também se prestam a
demonstrar a abrangência inicial adequada e mínima de temas a serem enfrentados
de forma proativa pela instituição, relativos ao contexto e ambiente específicos da
instituição.
5.3.2 Proposta a partir do Relatório Individualizado de Autoavaliação
Com base nas análises quantitativas, qualitativas e documentais dos
resultados apresentados, complementarmente àquelas propostas no item anterior,
vinculadas ao Planejamento Estratégico Institucional já delineado, propõe-se a
implantação pela instituição de algumas ações e procedimentos relativos ao modelo
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de governança geral simplificado, de acordo com indicações do Relatório Individual
de Autoavaliação do TCU, conforme matriz inserida junto ao Apêndice 4.
Na primeira prática, não obstante tenha sido apresentada a resposta no
sentido de que a instituição não atende ao item de controle porque há
impossibilidade legal de adotá-lo, entende-se que isso não é a forma mais adequada.
A intenção do TCU não é interferir ou imiscuir-se no processo de seleção dos
membros da alta administração, de conselhos ou colegiados correspondentes, mas
tão somente de permitir que o processo esteja claramente definido, formalmente
estabelecido e amplamente divulgado para todas as partes interessadas.
Na apresentação da proposta, enfatiza-se que igualmente deve ser
considerado que, a partir dos valores atribuídos pelo TCU às respostas dadas ao
levantamento, também é adequado à instituição que indique ou identifique quais os
documentos formais que definem os itens de controle para os quais a organização
afirmou que estão formalizados.
No caso da instituição estudada, não há que se falar em identificação prévia
dos relatórios de auditoria que evidenciem a existência de auditoria do determinado
item de controle em face de que não ocorreu nenhuma resposta espontânea nesse
sentido.
Cabe ressaltar, e isso também é fortemente recomendado, que a instituição
estudada tem o poder de direcionar e impulsionar qualquer outro item de controle
dentre os 32 constantes no levantamento, além dos 14 principais indicados pelo
TCU relativas ao modelo simplificado.
Claro que isso deve ser manejado da forma que entender mais adequada e
possível, dentro da limitação de recursos, tanto materiais quanto humanos, bem
como se considerando as prioridades e diretrizes que restarem definidas.
Na sequência, serão apresentados alguns requisitos propostos, ainda, pelo
TCU relativos ao modelo mínimo de governança que igualmente constam entre as
14 práticas.
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Cabe comentar que, segundo a técnica utilizada pelo TCU, estas foram
segregadas dentre as que mais contribuem para o fator governança pública.
Entretanto, o significado dado para tal segregação esteve direcionado para o quanto
a variação na qualidade dessa prática é acompanhada por variações na mesma
direção em outras práticas.
Embora fortemente se recomende que todas as 32 práticas sejam alvo de
atenção, desenvolvimento e melhoria das fragilidades ainda existentes dentro da
instituição, principalmente porque, conforme enfatizado pelo TCU, todas as
assertivas do questionário apresentam boas práticas que podem ser adotadas para
desenvolver a governança na organização, a maior adesão a essas práticas pode
indicar ou pode repercutir em um ambiente de mais governança ou de maior
maturidade institucional (BRASIL. TCU, 2015a, p. 4).
Nesta pesquisa, optou-se por indicar na proposta do Apêndice 4 um exemplo
para as 14 práticas selecionadas pelo TCU a fim de proporcionar uma visão mais
sintética como indicativo inicial de providências para a instituição.
O modelo de governança mínimo, constante no Acórdão nº 1.273/2015, do
Plenário do TCU, é uma proposta mínima que se recomenda aos agentes públicos
para acrescentar à função de accountability externa, já exigida em relação aos
órgãos de fiscalização externa, e também é uma forma de accountability interna à
própria instituição, em relação aos resultados planejados e eventualmente não
alcançados,

embora,

nesse

caso,

ocorra

de

forma

espontânea

e

sem

necessariamente causar responsabilizações respectivas, mas com o objetivo
precípuo de somar aprendizados que possam evitar a repetição de eventuais
insucessos.
Primeiramente, com relação ao componente E2 – Estratégia organizacional e
à prática E2.2 – Estabelecer a estratégia da organização, segundo enfatizado pelo
TCU, não é possível falar em governança em organizações que não tenham
estratégia definida e, em especial, que não tenham definido seus objetivos, pois a
finalidade maior da governança é que a organização atinja seus objetivos.
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Assim, mesmo que nessa prática específica a instituição estudada tenha
declarado que, em quatro dos cinco itens de controle, ela atende em grande parte ou
totalmente, tendo os controles formalizados, ainda que não periodicamente
auditados, vê-se que justamente sobre o item de controle que trata da execução da
estratégia foi declarado que ele atende apenas em parte.
Ou seja, a estratégia não adequadamente executada deixa a instituição
suscetível ao risco de que se perceba como simplesmente inexistente. Foi com base
nessas conclusões que o TCU propôs incluir esse tema (estabelecimento da
estratégia) no modelo de governança mínimo que deve ser implantado pelas
organizações públicas.
Para a instituição em estudo, nesse particular, propõe-se, nos termos da
matriz do Apêndice 4, garantir o funcionamento das reuniões de análise da
estratégia a fim de avaliar e monitorar a evolução no atingimento das metas
definidas, bem como fazer constar nos Planos Anuais de Auditoria (PAAs) a
realização de auditorias periódicas para avaliar os controles relativos à prática, que
permitam avaliar a efetividade na definição da estratégia, na participação das partes
interessadas, bem como na execução da estratégia.
Quanto ao componente seguinte, C1 – Gestão de riscos e controle interno,
bem como à prática C1.1 – Estabelecer estrutura de gestão de riscos, da mesma
forma que o item anterior, não é possível falar em governança sem falar em gestão
de riscos.
Nessa prática, em particular, cabe enfatizar que a instituição em estudo
declarou que relativamente a todos os itens de controle que a compõem, à exceção
do item C1.1.6, decidiu adotar a prática. Isso é importante, mas a instituição não
pode correr o risco de não realizar nenhuma ação concreta nesse sentido,
principalmente porque, ao declarar que decidiu adotá-lo, da mesma forma que em
casos de confirmação de que realiza determinada prática, isso tem o caráter de
compromisso, o qual diretamente fica potencialmente alvo de aferição posterior.
É importante ressaltar, ainda, segundo concluiu o TCU (BRASIL. TCU, 2015a,
p. 49), que, dentre todas as práticas sugeridas no questionário de governança
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pública, a C1.1 - estabelecer o sistema e a estrutura de gestão de riscos e controles
internos - foi a que apresentou o pior cenário, com grande parte das organizações
classificadas no estágio inicial e menos de 10% no estágio de capacidade
aprimorada. De forma semelhante ocorreu também em todos os seus itens de
controle, conforme gráfico abaixo:
Gráfico 2 – Capacidade na prática C1.1 - para organizações federais

Fonte: Brasil. TCU (2015a, p. 48)

As assertivas, chamadas de "itens de controle" dos questionários foram
classificadas em duas categorias: a) (*D) Definição de diretrizes/processos ou
produção de informações/documentos: por exemplo, formulação de estratégia,
fixação de diretrizes, elaboração de planos, levantamento de informações; e b) (*E)
Execução de atividades: por exemplo, execução da estratégia e o desenvolvimento
de competências de membros da alta administração, elaboração de relatórios
(BRASIL. TCU, 2015a, p. 10).
Assim, os itens de controle relativos à prática C1.1, numerados de C1.1.1 a
C1.1.7, são os seguintes:
 C1.1.1. Diretrizes para gestão de riscos e estabelecimento de controles internos
estão definidas, e incluem a definição da tolerância ao risco, de papéis e
responsabilidades, de critérios de classificação de riscos. (*D);
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 C1.1.2. O processo de gestão de riscos está implantado e contempla os seguintes
componentes: ambiente de controle; fixação de objetivos; avaliação de riscos;
atividades de controle; informação e comunicação; atividades de monitoramento.
(*E);
 C1.1.3. Riscos críticos da organização estão identificados. (*D);
 C1.1.4. Controles internos para reduzir os riscos críticos identificados estão
implantados. (*E);
 C1.1.5. Plano de continuidade, relacionado aos elementos críticos de sua área de
atuação, está implantado. (*E);
 C1.1.6. A responsabilidade por coordenar a estrutura de gestão de riscos da
organização está atribuída. (*D); e
 C1.1.7. As instâncias internas de governança utilizam as informações resultantes
do processo de gestão de riscos para apoiar seus processos decisórios. (*E)
Efetuadas algumas reflexões, no sentido de identificar uma possível causa de
tamanha deficiência, o TCU observou que as práticas do componente C2 – Auditoria
interna poderiam explicar o ocorrido (essas práticas serão analisadas adiante neste
estudo). Identificou-se ainda, no questionário completo, a prática L3.4 –
Responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle interno, que também poderia
explicar os dados da prática C1.1 (BRASIL. TCU, 2015a, p. 49).
Levando-se em consideração o previsto na ISO 31000 e comparando-se os
resultados apresentados na prática L3.2 com os da prática C1.1, pode-se sugerir
que a atuação deficiente da alta administração no direcionamento e avaliação da
estrutura de gestão de riscos pode ser um fator determinante para as deficiências na
execução da gestão de riscos e controles internos (BRASIL. TCU, 2015a, p. 50-51).
Assim, considerando as declarações de que grande parte da alta
administração pública não se responsabilizaria de forma adequada pela gestão de
riscos

e

controles

internos,

propôs

o

TCU

incluir

também

esse

tema

(responsabilidade pela gestão de riscos e pelo estabelecimento de controles
internos) no modelo de governança mínima que deve ser implantado pelas
instituições públicas (BRASIL. TCU, 2015a, p. 51).
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Ressalta-se a proposição do TCU no sentido incluir o tema gestão de riscos,
acompanhado do estabelecimento de controles internos, pois da mesma forma que
não se pode falar em governança sem falar em gestão de riscos, não se pode falar
em gestão de riscos sem falar em estabelecimento de controles internos. Cabe
acrescentar, ainda, que não há que se falar em gestão de riscos se não há
estratégia com objetivos estabelecidos, como visto em parágrafos anteriores.
Assim, observa-se que a instituição estudada já tem mais que entendida a
importância da necessidade de estabelecer a estrutura de gestão de riscos, tanto é
que fez constar isso no seu planejamento estratégico, como analisado no item
anterior, dentre as ferramentas mínimas a serem utilizadas na instrumentalização
das funções de governança.
Partindo-se para a análise do componente C2 – Auditoria Interna, e de sua
prática C2.1 – Estabelecer a função de auditoria interna, o TCU desde o relatório do
Acórdão nº 3.023/2013, proferido pelo seu Plenário, registrou a importância da
gestão de riscos e da auditoria interna para as organizações nos seguintes termos:
Cabe mencionar que a gestão de riscos e a auditoria interna são
mecanismos essenciais para implementar a estratégia, tomar
decisões e realizar os objetivos da organização (IFAC, 2001). A
gestão de riscos serve para reduzir o impacto negativo dos riscos
sobre as metas organizacionais, por meio da adoção de controles
internos, concebidos e implementados pelo próprio gestor. Já a
auditoria interna é importante para detectar tempestivamente
riscos ainda não adequadamente tratados e fornecer à
sociedade a certeza de que os controles internos são eficazes e
apoiam o desempenho organizacional (BRASIL. TCU, 2015a, p.
51, grifo do autor).

A baixa adesão à prática da função de auditoria interna pode também ser uma
das explicações do baixo resultado de todas as organizações no estágio inicial na
prática C1.1 – Estabelecer estrutura de gestão de riscos. Assim, conforme o TCU, os
dados da prática C2.1 seriam uma explicação para os dados da prática C1.1.
As deficiências da função de auditoria interna, contribuindo eventualmente
para os resultados negativos da prática C1.1 na esfera federal, e principalmente
outros trabalhos de auditoria realizados pelo TCU, junto ao processo TC nº
017.599/2014-8, o qual já foi alvo de deliberação do Acórdão nº 2.328/2015 do

179
Plenário do TCU, evidenciaram que, em 19 das 20 organizações federais auditadas,
a auditoria não fazia avaliações da eficácia dos processos de gestão de riscos,
controle e governança, fato que corrobora a percepção do parágrafo anterior
(BRASIL. TCU, 2015a, p. 56).
Como consequência dessas análises e avaliações, foi proposta igualmente
pelo TCU a inclusão no modelo de governança mínimo a ser implantado pelas
instituições públicas dos dois principais pontos para o aperfeiçoamento da função de
auditoria: primeiro, como deve ser sua subordinação (administrativamente ao
dirigente máximo e funcionalmente a alguma estrutura acima dele), de forma a lhe
garantir independência, e a que tipo de atividade deve se dedicar prioritariamente
(avaliação dos processos de gestão de riscos, controle e governança), e segundo,
qual tipo de atividade não deve executar (cogestão e implementação de processos
de gestão de riscos e controles) (BRASIL. TCU, 2015a, p. 57).
Nesse particular, trata-se de área crítica do negócio da instituição estudada e
que merece ser tratada como prioridade, em face de que, em análises advindas de
qualquer das EFS, tanto TCU, CNJ ou CSJT, sempre se dirigem primeiramente à
função da auditoria interna como contato, seja requisitando atividade coordenada ou
mesmo sendo alvo de avaliação.
Conforme declarado no Relatório de Gestão, o Sistema de Controle Interno
da instituição estudada não se encontra efetivamente institucionalizado ou
normatizado, o que prejudica qualquer reflexão dos dirigentes e gestores sobre o
referido sistema estar efetivamente contribuindo para a melhora do desempenho e
atingimento dos resultados, além do fato de que uma instituição sem Sistema de
Controle Interno institucionalizado tende a confundir sua percepção acerca dos
verdadeiros papéis e responsabilidades a serem cumpridos por cada uma das
instâncias de governança e de gestão, incidindo, muitas vezes, em avaliações
negativas por parte das EFS, como no presente caso ocorre com o TCU.
Idêntica percepção pôde ser observada no Capítulo 4, ao serem analisadas
as percepções decorrentes dos levantamentos relativos aos questionários
quantitativos, quando ocorreram percentuais acima de 30% de respondentes que
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discordaram total ou parcialmente ou mesmo não têm conhecimento das funções de
governança relacionadas, como sendo: 7.4. Gerenciamento dos riscos estratégicos;
7.5. Gerenciamento dos conflitos internos; 7.6. Auditoria interna e avaliação dos
sistemas de gestão e controle; 7.7. Promoção da accountability (prestação de contas
e definição de responsabilidades); e 7.8. Transparências.
Resultaram, igualmente, das percepções decorrentes das entrevistas
qualitativas alguns comentários que reforçam a fragilidade de atuação das funções
de governança, gestão de riscos e de controles internos na instituição. Houve alguns
comentários de entrevistados que disseram nada saber sobre o Sistema de Controle
Interno, que a percepção a respeito era meramente intuitiva ou que aparentemente
funciona, mas nenhum taxativo no sentido de conhecer ou saber efetivamente como
funcionam ou como devem funcionar tais funções dentro da instituição.
Da mesma forma, são extraídas do Relatório Individual de Autoavaliação
algumas fragilidades não só pelas conclusões do TCU, mas também na comparação
com todas as demais organizações participantes do levantamento, razão pela qual
se indicou como ação proposta a ser implantada, constante no Apêndice 4, a
necessidade de que sejam definidas, explicitadas e dado ampla publicidade às
instâncias de governança que devem se dirigir à função da auditoria interna, bem
como aos processos de trabalho para reporte funcional e administrativo da função
da auditoria interna, além de definir diretrizes para o tratamento de conflitos de
interesse na função de auditoria interna e identificar as competências necessárias ao
desempenho das responsabilidades da auditoria interna.
Dessa forma, fortalecer e reconhecer a importância da função de auditoria
interna na instituição propiciarão o ganho efetivo de valor com as atividades de
avaliação de controles internos, gerenciamento de riscos e avaliação dos processos
de governança.
Conforme destacado pelo TCU nas conclusões e deliberações do acórdão
que concluiu o levantamento, em consonância com o art. 74 da Constituição Federal
e com as boas práticas internacionais de controle, os Tribunais de Contas poderão
maximizar a sua eficiência ao priorizarem as auditorias sobre o sistema de controle
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interno, verificando se a gestão de riscos está efetivamente implantada, se a função
auditoria interna está efetivamente implantada e se essas duas, sob patrocínio e
liderança da alta administração e do colegiado superior, estão de fato contribuindo
para que as quatro práticas sejam implementadas (BRASIL. TCU, 2015a, p. 70).
Ao mesmo tempo, enfatizou o TCU que a recomendação basilar daquele
trabalho é que os Órgãos Governantes Superiores (OGS) federais (Casa Civil, CNJ
e CNMP) elaborem um modelo de governança para as organizações públicas da sua
esfera de atuação, onde esteja previsto:
265.1. Os princípios de governança que devam ser observados;
265.2. Estabelecimento da estratégia da organização (alinhado com
o argumentado na seção 3.2.2.1 e no final da seção 4.2);
265.3. Estabelecimento da estrutura de gerenciamento de riscos na
organização (alinhado com o argumentado na seção 3.3.1.1 e no
item 381 supra);
265.4. Estabelecimento da função de auditoria interna (alinhado com
o argumentado na seção 3.3.2.1 e no item 381 supra), garantindo
que:
265.4.1. Suas atribuições contemplem a avaliação da eficácia dos
processos de gerenciamento de riscos, controle e governança, não
lhe cabendo conceber, implementar ou executar esses processos,
pois são de responsabilidade dos gestores (alinhado com o
argumentado na seção 3.3.2.2);
265.4.2. Reporte-se administrativamente ao dirigente máximo da
organização e funcionalmente ao responsável pelo direcionamento
estratégico e pela supervisão da organização, que pode ser um
conselho de governança ou uma autoridade supervisora (alinhado
com o argumentado ao final da seção 3.3.2.2).
265.5. Definição explícita de que o dirigente máximo da organização
é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da
organização e da estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo o
estabelecimento, manutenção, monitoramento e aperfeiçoamento do
sistema de controle interno (alinhado com o argumentado ao final da
seção 3.3.1.1 e no final da seção 4.2).
265.6. Definição explícita de que o responsável pelo direcionamento
estratégico e pela supervisão da organização, que pode ser um
conselho de governança ou uma autoridade supervisora, é o principal
responsável pelo estabelecimento da função de auditoria interna da
organização (alinhado com o argumentado ao final da seção 3.3.2.2
e no final da seção 4.2). (BRASIL. TCU, 2015a, p. 70).

No que diz respeito mais diretamente à instituição estudada, cabe enfatizar
que, no mesmo acórdão, constou recomendação ao CNJ para que elabore modelo
de governança a fim de aprimorar a atuação das organizações públicas a ele
vinculadas e que contemple medidas para a solução das fragilidades detectadas no
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presente levantamento afetas à estratégia, gerenciamento de risco, atuação das
unidades de auditoria interna, aprovação formal de planos pelo dirigente máximo,
direcionamento estratégico e supervisão de resultados.
Para todas as demais práticas, conforme consta na matriz do Apêndice 4,
mesmo não inseridas no rol do modelo de governança mínimo proposto pelo TCU,
indica-se fortemente que sejam levadas em consideração pela instituição estudada
para que se verifique a oportunidade e conveniência de inseri-las dentre as funções
de governança, as quais contribuirão com o aperfeiçoamento das práticas e a
consequente elevação de maturidade institucional.
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6 CONCLUSÕES
Tendo sido realizadas algumas reflexões sobre a implantação dos
mecanismos e práticas de governança recomendados pelo TCU, espera-se ter
contribuído com a ampliação da discussão e dos estudos acadêmicos, bem como
que sejam úteis aos demais órgãos e entidades públicas interessadas.
Quanto ao estudo de caso proposto como tema de pesquisa, espera-se que
possa servir como importante contributo para os órgãos vinculados ao Poder
Judiciário, especificamente notadamente os tribunais pertencentes ao ramo
especializado da Justiça do Trabalho.
Como

principais

contribuições

do

presente

trabalho,

ressalta-se

primeiramente o fato de que qualquer entidade ou órgão, público ou privado,
depende intimamente da vontade e do convencimento da sua liderança para que
possa ao menos iniciar as reflexões sobre adotar ou não as práticas de governança
em seu ambiente ou contexto de atuação.
Superado esse primeiro desafio, caberá à liderança liderar. E liderar significa
ser capaz de convencer seus pares e subordinados de que a caminhada irá começar
e necessitará que todos, cada qual com sua parcela de responsabilidade e
atribuição, colaborem e se comprometam com a inovação institucional que é
esperada por toda a sociedade.
Ao mesmo tempo, caberá ao líder liderar sempre e sensibilizar aquele que o
suceder que continue a liderar e motivar permanentemente os colaboradores, pois o
desafio de implantar a inovação por meio de práticas de governança e de gestão
adequadas às expectativas da sociedade não termina jamais. É um processo
contínuo e indeterminado.
Foi com essa motivação que o presente esforço de pesquisa pôde atender ao
objetivo de avaliar e comparar as práticas de gestão e de governança adotadas em
relação às práticas recomendadas pelo TCU por um Tribunal Regional do Trabalho,
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e propor a implantação de procedimentos, a partir da análise da percepção dos
colaboradores, bem como sobre os relatórios produzidos.
6.1

PRINCIPAIS ASPECTOS E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
Entre as diversas vantagens do estabelecimento do processo de governança,

encontra-se uma ampla retaguarda formada por um forte arcabouço de critérios
definidos com base em premissas e valores estabelecidos. Todo esse suporte
permitirá nortear e orientar o alcance dos resultados esperados pelas instituições,
porque constaram em planejamentos cuja execução foi estabelecida como
prioridade real e efetiva.
A

estruturação

e

sistematização

necessárias

dependerão

desses

fundamentos e combinados com os arranjos institucionais, necessários à adaptação
ao ambiente específico, que deverão compreender as intenções do mandatário, em
forma de políticas e diretrizes gerais de gestão, os objetivos, os mandatos de
delegação

e

o

comprometimento

esperado,

juntamente

com

os

planos,

relacionamentos, responsabilidade, recursos, processos e atividades compartilhados
e inseridos entre todos os colaboradores e partes interessadas.
Assim, desenvolvidos os processos de governança, estarão claramente
estabelecidos os papéis e responsabilidades dos líderes, dirigentes e gestores, os
quais permitirão que sejam descritos critérios e parâmetros para avaliação dos
resultados atingidos e, por fim, a utilização dos instrumentos e mecanismos de
governança, seja de incentivos ou de monitoramento, pelo caráter estruturado e
sistemático, propiciando um equilíbrio harmônico entre os interesses dos agentes e
das partes interessadas envolvidos, aproximando de maneira convergente os
objetivos perseguidos por todos e sempre direcionados em proveito da instituição.
As reflexões e análises realizadas durante a presente pesquisa, possíveis de
serem replicados, contribuirão para que os gestores do Poder Judiciário possam
compreender, valorizar e praticar o ciclo das premissas para a boa governança.
Esquematicamente, as premissas devem seguir a sequência do planejamento,
o

relacionamento

com

as

partes

(sociedades,

unidades

e

pessoas),

o
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estabelecimento dos processos de gestão, a adequada prestação de contas
(Relatórios de Gestão e demais relatórios obrigatórios), garantia da transparência e
disponibilidade de acesso à informação, a conferência, validação e monitoramento
contínuos (feedback) ,e assim sucessivamente, conforme características específicas
adaptadas ao contexto de cada instituição pública.
Nesse particular, especificamente para os órgãos da Justiça do Trabalho, há
que se ter em evidência que a busca pelo envolvimento, colaboração e participação
ativa por parte de todos os colaboradores nos aspectos de políticas e diretrizes para
a governança e gestão não deve ser considerada novidade nem causar insegurança
de exposição por parte dos dirigentes, gestores, conselhos e colegiados.
Ressalta-se que essa forma de atuação já é bastante presente na prestação
jurisdicional voltada à instrução e composição de conflitos e dissídios coletivos de
categorias diversas, as quais rotineiramente comparecem aos órgãos da Justiça do
Trabalho competentes para exercer tal atribuição.
Ao se analisar documentalmente os Relatórios de Gestão, tanto relativos às
instituições similares quanto para a instituição em estudo, principalmente quando
comparados aos mecanismos de governança propostos mais recentemente pelo
TCU, foi possível perceber que a escala estabelecida para os Relatórios de Gestão,
conforme analisados no Capítulo 4, está sujeita ao risco de subjetividade da
avaliação realizada pelos gestores, cumulativamente ao risco de haver uma
subavaliação ou superavaliação dos controles internos da unidade em relação a
cada afirmativa.
Dessa forma, entende-se importante que a escala estabelecida pelo TCU
para a atribuição das notas seja revista, de modo que haja uma maior clareza em
relação à avaliação efetuada pelos administradores. Essa escala poderia abranger
níveis de aplicabilidade do fundamento do componente de controle de forma que
possibilite o enquadramento em opções que afirmem a existência de tal item nos
controles da unidade ou descarte a utilização dele por parte da unidade e, caso o
fundamento não se aplique

UJ, que seja claramente pontuado com “não se aplica”.
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Na prática, a situação atual na escala de autoavaliação compromete, de certa
forma, o próprio objetivo do Tribunal de Contas da União, de identificar a opinião da
administração sobre a efetividade do Sistema de Controles Internos, pelo qual tem
responsabilidade objetiva. A dificuldade, ou até impossibilidade, de se identificar o
que a administração afirma ao quando seus gestores se auto atribuem a nota 3 pode
comprometer a adequada avaliação dos órgãos de controle e, por consequência, da
própria sociedade.
Entende-se conveniente que sejam inseridos os itens de controle iguais ou,
ao menos, similares em parte àqueles elaborados para o Levantamento de
Governança do TCU, para fins de padronização que permitam o mais adequado
acompanhamento, não só pelos órgãos de controle interno e externo como também
pela sociedade.
Além disso, como já mencionado no item das limitações, remanesce ainda
bastante dificuldade de se promover as avaliações do conteúdo referente às
estruturas de governança das instituições similares, em face de que os dados
existentes nos Relatórios de Gestão, além de não estarem tabulados, não são
fornecidos de forma padronizada.
Cabe ressaltar, todavia, que tal percepção deve ser complementada por
análise posterior, em face de que, no decorrer desta pesquisa, constatou-se que a
sistemática de coleta dos dados e informações para o Relatório de Gestão tem se
inovado com o advento do sistema e-Contas, a partir dos exercícios de 2015 e 2016,
ou seja, posteriores ao objeto desta análise, o que não permitiu maior
aprofundamento.
Percebe-se, ainda, conforme análise dos itens 4.1.2 e 4.1.3, a possibilidade
que as instituições ainda se limitam à postura reativa em relação ao preenchimento
dos conteúdos e informações solicitados pelo TCU para os Relatórios de Gestão.
Isso pode demonstrar uma conduta aleatória e de imprecisão e desconexão das
informações, impactando direta e frontalmente os princípios da publicidade e
transparência.
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Outro ponto relevante desta pesquisa está relacionado com a possibilidade de
serem replicadas as análises, discussões e reflexões, bem como a proposta para
adoção de modelo mínimo de governança para a instituição estudada, ou mesmo as
propostas para implantação de procedimentos, conforme matriz constante no
Apêndice 4, cujo objetivo serve, precipuamente, para impulsionar as boas práticas
de instituições similares, desde que adaptadas aos respectivos contextos e
ambientes de atuação.
Ainda, como colaboração à compreensão de pesquisas realizadas por meio
de estudo de caso, principalmente em instituições públicas vinculadas ao Poder
Judiciário, foi possível perceber que devem preceder de amplo planejamento, que
inclua a possibilidade de sensibilização prévia tanto dos dirigentes como dos
colaboradores, em face da cultura institucional estabelecida ainda estar pouco
acessível a maior abrangência de discussão dos temas de governança e de gestão.
Na presente pesquisa, mesmo com a vinculação ao Edital 2015 da Escola
Judicial, foi evidente que a não realização de sensibilização prévia certamente
trouxe o impacto da pouca participação de respondentes, tanto em relação aos
questionários quantitativos quanto para a realização das entrevistas qualitativas.
Uma das reflexões possíveis para entender tal fenômeno pode estar
relacionada ao fato de os tribunais geralmente possuírem estrutura bastante formal e
ainda um pouco distanciada da sociedade. Um indicativo desse distanciamento pode
ser verificado da percepção extraída da assertiva do questionário quantitativo,
quanto à prática de realização de medição da satisfação dos cidadãos, em que o
percentual dos que discordam total ou parcialmente ou mesmo não têm
conhecimento fica acima de 73%.
Isso pode indicar que o beneficiário final dos serviços prestados não tem tido
a oportunidade de ser consultado e participar das propostas de ações de melhoria
que possam resultar das avaliações que venham a oferecer. Nesse campo, situa-se
provavelmente o meio acadêmico, como na presente pesquisa, quando se teve a
intenção de aproximar com a experiência teórica e prática de todo o corpo docente e
discente vinculados a um programa de mestrado profissional.
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Mesmo assim, não foram poucas as dificuldades e limitações encontradas
para levar a bom termo este projeto como, por exemplo, a falta de familiaridade dos
servidores e magistrados com o tema e o desconhecimento das possibilidades do
alcance e dos benefícios a serem alcançados na execução da estratégia e no
desenvolvimento organizacional e das pessoas, por meio do desenvolvimento da
governança institucional com os preceitos trazidos pelos próprios órgãos
fiscalizadores.
De qualquer forma, foi possível ampliar o conhecimento pela abordagem de
estudo de caso para um órgão público, no caso o tribunal, principalmente ao se
perceber pelas manifestações que ocorreram, tanto relativas ao questionário
quantitativo quanto nas entrevistas qualitativas, a nítida e significativa separação
entre as áreas de atuação vinculadas ao desempenho da atividade-fim, denominada
prestação jurisdicional, em relação à área de atuação vinculada ao desempenho da
atividade-meio, típicas de governança e de gestão.
Isso enfatiza a necessidade de especialização em face do desempenho de
atividades distintas, mas permanece igualmente como um desafio a necessidade de
maior interação entre as atividades, principalmente para a condução dos processos
de governança, cuja iniciativa parte notadamente das unidades administrativas e
estratégicas, sendo que beneficiário final são as unidades judiciárias.
O desafio é potencializado também pelo fato de que os responsáveis pela
liderança dos processos de governança e gestão se sucedem a cada dois anos,
sendo magistrados provenientes da atividade-fim e, portanto, não familiarizados com
o tema.
Ao mesmo tempo, cabe enfatizar o que constou nas percepções do
questionário quantitativo, quando quase 70% dos respondentes concordam parcial
ou totalmente que a formação e a capacitação dos membros da alta administração e
principais gestores garantem o exercício da liderança e a assunção da
responsabilidade pelos processos de governança e de gestão.
Registra-se que, ao mesmo tempo, houve percepções de forma contrária nas
respostas prestadas espontaneamente para o levantamento de governança do TCU,
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relativas às práticas de governança da instituição estudada, em que o iGGs, como
mencionado no Capítulo 4, foi indicado no percentual de 44%, correspondente ao
estágio intermediário, ao passo que, se visto o percentual de práticas apenas para o
mecanismo da liderança, o percentual ficou em 38%, correspondente ao estágio
inicial.
Independentemente de restar confirmada a presunção de que o nível de
percepção dos servidores e magistrados pudesse ser baixo em relação ao tema
debatido e que constou dos questionários e entrevistas, optou-se por manter o
discurso e os termos utilizados pelo TCU, não só porque já se trata de atividade
inserida na rotina do calendário anualmente requisitada às instituições, como
principalmente pelo objetivo de inspirar maior sensibilização ao tema.
Entende-se que isso é importante porque, mesmo sendo o assunto
governança pública ainda de certa forma ou de aparente complexidade, ele não é,
entretanto, inatingível. Ao mesmo tempo, pode e deve ser enfrentado e debatido de
forma proativa principalmente em momentos e situações de contingenciamento
orçamentário e de crise de valores, com os quais fortemente as instituições públicas
têm se deparado mais diretamente.
Reafirma-se que os conceitos e as categorias trazidos ao debate pelos
modelos e referenciais de boas práticas devem ser priorizados, assimilados e
entendidos, sem a pretensão de engessar quaisquer outros modelos e práticas
utilizados, cuja aplicação se entenda como adequada, mas que contribuam para
criar os modelos mínimos de comparação e que sejam passíveis de monitoramento
e aperfeiçoamento na prestação dos serviços jurisdicionais e administrativos.
Evidenciou-se, portanto, com a presente pesquisa, tanto pelas percepções
obtidas quantitativa ou qualitativamente quanto pela análise documental, que se faz
necessária a implantação ao menos do modelo de governança mínimo, com a
participação efetiva dos responsáveis pela liderança e que envolva todos os
servidores, magistrados e demais partes interessadas em um ciclo de melhoria
contínua e gradativa dos resultados prestados em prol da sociedade.
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6.2

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Recomenda-se, para futuras pesquisas, o aprofundamento das análises das

metas que têm sido estabelecidas anualmente pelo CNJ para os órgãos do Poder
Judiciário e que devem se vincular aos objetivos de cada instituição, em face da
supervisão administrativa exercida pelo CNJ e principalmente porque também são
relacionadas com a melhoria da governança e o aperfeiçoamento da gestão.
São apresentados como indicativos importantes, igualmente, a verificação dos
relatórios de cumprimento das metas pelos respectivos órgãos, bem como a
execução de ações em continuidade, mesmo depois de ultrapassado o exercício aos
quais as metas se referem, a fim de garantir a eficiência por meio da continuidade
das gestões e de execução das estratégias institucionais, embora a esse respeito
ocorra a limitação de eventual dificuldade de confrontar os dados e informações
prestadas em relação ao cumprimento da meta com a prática realmente executada
nas unidades administrativas e judiciárias da instituição estudada, pela ausência de
padronização e sistematização no tratamento das respectivas informações.
Também, como sugestão de trabalhos futuros, ressalta-se a possibilidade de
adaptação do modelo de excelência do Gespública, como instrumento para a
melhoria da gestão, embora originariamente instituído e estruturado pelo Poder
Executivo, pelo Decreto nº 5.378/2005, foi concebido intencionalmente de forma a
tornar-se prático para permitir sua utilização no âmbito dos demais órgãos e
entidades de quaisquer dos poderes que busquem, nos respectivos contextos de
atuação, atuar em um bom modelo de gestão para resultados, ou seja, dinâmico,
abrangente e multidimensional.
Como se observa, o instrumento de avaliação do referido programa é
composto por oito partes do modelo (dimensões) que foram transformadas em oito
critérios e passam a conter, cada critério, um conjunto de requisitos. Tais requisitos
permitem avaliar o grau de aderência do sistema de gestão de um órgão ou entidade
pública ao Modelo de Referência da Gestão Pública. O conjunto de critérios de
excelência constitui o Instrumento para Avaliação da Gestão Pública e são descritos
como: elaboração do perfil do órgão; estrutura e conteúdos dos critérios (dimensões)
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de excelência institucional (governança, estratégia e planos, público-alvo, interesse
público e cidadania, informação e conhecimento, pessoas, processos, resultados)
(BRASIL. MPOG, 2014, p. 10-13).
Ainda, julga-se importante e com forte potencial de exploração para os
tribunais, mais diretamente relacionada com a instituição estudada, a ocorrência de
novos estudos com o objetivo de aprofundamento no ambiente específico de
atuação e na cultura institucional existente em tribunais, principalmente na relação
entre os agentes, servidores e magistrados, bem como seus efeitos em relação à
capacidade e ao desempenho dos processos de governança, uma vez que
necessitam atuar em conjunto, mas inseridos em carreiras e estatutos singulares e
distintos.
Tendo em vista que existem diferenças nítidas sobre a acumulação de
experiência e capacitação exigidas para o desempenho dos cargos de direção,
principalmente relacionadas com a governança e gestão, talvez possa ser verificada
a viabilidade de se utilizar a técnica de grupo focal, composta por ambas as
categorias, para autoavaliação do modelo de maturidade em governança.
Recomenda-se, ainda, para trabalhos futuros o envolvimento maior de
pesquisadores em estudos relativos ao Poder Judiciário, onde têm sido realizadas,
mesmo que ainda de forma incipiente, atividades de chamamento para atividades de
pesquisas, como por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, vinculado ao
CNJ, e da Escola Judicial, vinculada à instituição estudada.
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APÊNDICE 1
Categorias de análise – Definição
constitutiva

Roteiro semiestruturado
Unidades de análise
Percepção qualitativa para as entrevistas em profundidade

Liderança – AVALIAR
Liderança refere-se ao conjunto de
práticas, de natureza humana ou
comportamental, que assegura a
existência das condições mínimas
para o exercício da boa governança,
quais sejam: pessoas íntegras, com
valores
éticos,
capacitadas
e
competentes pelo desenvolvimento
das capacidades (das organizações,
da liderança e dos indivíduos)
necessárias àquele fim, pessoas
responsáveis e motivadas ocupando
os principais cargos das organizações
e liderando os processos de trabalho.
Esses líderes são responsáveis por
conduzir
o
processo
de
estabelecimento
da
estratégia
necessária à boa governança –
Referencial Básico de Governança:
Aplicável a Órgãos e Entidades da
Administração Pública (BRASIL. TCU,
2014d, p. 37);

Como percebe sua responsabilidade em exercer a representação e liderança, mesmo delegando parcela desta, pelo andamento
dos objetivos de uma instituição pública;

Pessoas e
competências

Em que medida é importante o autoconhecimento sobre as matérias sob sua responsabilidade, bem como o conhecimento do
ambiente interno (ambiente de controle), sob o ponto de vista da instituição;
Foi recebida alguma formação e a capacitação dos membros da alta administração e principais gestores? Ela garante o exercício da
liderança e a assunção da responsabilidade pelos processos de governança e de gestão;
Qual é a importância de que o desempenho da liderança seja avaliado com base em indicadores de eficiência da governança e da
gestão;

Princípios e
comportamentos

Em que medida a conduta dos responsáveis pela liderança pode influenciar a força de trabalho da sua instituição? Como se objetiva
exercer a influência como propagador de conhecimentos e de boas práticas de forma exemplar (tom do topo);
Balanceamento e equilíbrio da liderança com relação ao forte comando, necessidade de exercer a mediação de conflitos internos,
bem como a supervisão direcionada ao atingimento dos resultados planejados;
Já teve acesso a modelos e referenciais importantes e úteis para a implementação de boas práticas de governança e de gestão
para instituições públicas?

Liderança
organizacional

A relação entre a credibilidade da liderança com a necessidade de os liderados receberem diretrizes e orientações claras e precisas
sobre as políticas a serem praticadas, bem como serem alvos de constante monitoramento sobre os resultados e a adequada
prestação de contas;
Sobre a necessidade de classificar e definir papéis e responsabilidades, bem como realizar o seu monitoramento e a vinculação
com o retorno aos cidadãos-usuários dos serviços prestados;

Sistema de
governança

“Não estou sozin o”, mas a quem posso recorrer; Existem, podem e devem ser aperfeiçoadas instâncias internas de apoio à
governança e à gestão; Relacionadas com a definição de papéis e de responsabilidades – princípios, valores, missão, obrigação,
etc.
Tribunal – realidade de atuação (autonomia versus agente público): Gestão judiciária (prestação jurisdicional trabalhista) e Gestão
administrativa (como função atípica, porém indelegável) – Não podem funcionar desassociadas, mas integradas, estruturadas e
equilibradas;
Sobre as políticas e ações, claramente estabelecidas, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e contribuir
para o alcance dos objetivos da instituição;

Estratégia – DIRECIONAR
Estratégia envolve aspectos como:

Relacionamento com
partes interessadas

Sobre a avaliação e considerações acerca da pesquisa de satisfação realizadas; De que forma podem ser consideradas e
priorizadas as demandas para o atendimento pelas instâncias de governança e gestão;
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escuta ativa de demandas, abertura
às necessidades e expectativas das
partes interessadas a fim de conseguir
o engajamento; avaliação do ambiente
interno e externo da organização;
avaliação e prospecção de cenários;
definição e alcance da estratégia;
definição de resultados e de
benefícios sustentáveis em termos
econômicos, sociais e ambientais,
definição
e
monitoramento
de
objetivos de curto, médio e longo
prazo; alinhamento de estratégias e
operações das unidades de negócio e
organizações envolvidas ou afetadas;
e
definição
de
intervenções
necessárias para potencializar e
otimizar resultados e benefícios.
Entretanto, para que esses processos
sejam executados, existem riscos, os
quais devem ser gerenciados, por
meio da avaliação e tratamento
adequado – Referencial Básico de
Governança Aplicável a Órgãos e
Entidades da Administração Pública
(BRASIL. TCU, 2014d, p. 37).
Controle – MONITORAR
Controles, portanto, devem ser
estabelecidos de forma robusta pela
gestão para sustentar o desempenho
da instituição, bem como serem
avaliados continuamente e adotados
práticas e relatórios com transparência
e
segundo
o
princípio
da
accountability, que envolve, entre
outras coisas, a prestação de contas
das ações e a responsabilização pelos
atos praticados – Referencial Básico
de Governança Aplicável a Órgãos e
Entidades da Administração Pública
(BRASIL. TCU, 2014d, p. 37);
1. No planejamento da auditoria nas
contas, o órgão de controle interno
deve considerar o contexto e as
particularidades da gestão da unidade
jurisdicionada auditada, tendo ainda
como referência, para a definição do

As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente (apropriada, tempestiva, atual, precisa e
acessível, bem como atende às expectativas dos diversos grupos e pessoas) e permitem ao gestor tomar as decisões apropriadas;
A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da instituição, de forma clara e transparente, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura;

Estratégia
organizacional

Especificamente sobre a macroestrat gia 6, “instituir governança e gestão participativas”, constante no PEI 2015-2020, como pode
se dar tal participação e compartilhamento de esforços e competências: 1. Definir/revisar processos de trabalho relacionados às
funções de governança, estratégia, gestão e accountability; 2. Criar/aperfeiçoar ferramentas a serem utilizadas na
instrumentalização das funções de governança, estratégia, gestão e accountability, incluindo, no mínimo Relatório de Transição,
Relatórios de Auditoria, Cadastro de Serviços, Cadastro de Necessidades e Oportunidades, Gestão de Riscos, Sistema de Projetos,
e Sistema de Processos de Trabalho; 3. Realizar pesquisas de satisfação e de clima organizacional; e 4. Desdobrar a estratégia,
estabelecendo resultados esperados e disponibilizando ferramentas de controle e acompanhamento às unidades administrativas e
judiciárias.
Liderada pelas instâncias de governança? Induzida pelas estruturas de gestão? Caráter institucional? Boas práticas em evolução e
disseminadas na administração pública ou suporte personalíssimo? Interpretação exclusiva;
Sobre frentes de atuação: custos, infraestrutura, pessoas, planejamento estratégico, projetos e processos, gestão de riscos,
tecnologia e sistema de controle interno; estruturado, sistêmico, multidisciplinar, harmônico (eficiência, eficácia e efetividade);
Instituições parceiras e conviventes (MPT, TRF, TRE, TJ/PR, OAB, etc.)

Alinhamento
transorganizacional

Em se tratando dos controles internos administrativos, segundo definido no inciso X do parágrafo único do art. 1º da IN TCU nº
63/2010, como o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a
assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para a unidade sejam
alcançados, qual a percepção sobre a qualidade do funcionamento dos controles internos administrativos da UJ, principalmente
quanto à suficiência desses controles para garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das informações financeiras
produzidas; a obediência (compliance) às leis e regulamentos que a regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda dos seus recursos,
de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a eficiência de suas operações diante dos objetivos traçados;
Gestão de riscos e
controle interno

Exemplificar algumas diferenças percebidas entre o tratamento intuitivo e reativo das demandas em oposição ao tratamento
planejado e proativo das mesmas demandas que poderiam ter resultado em ações efetivas e com uso mais adequado dos recursos,
sejam materiais ou humanos;
Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.
É prática da instituição o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem
como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
Conceitos: controle, controle interno, controle interno administrativo, processos, sistemas, sistema de controle interno, auditoria
externa, auditoria interna, etc. (similaridades, diferenças, complementaridade, interação e compartilhamento);

Auditoria interna

Subordinação funcional e hierárquica – supervisão, fiscalização e garantias; Estrutura, subordinação e importância constitucional de
atuação;
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escopo: I. o exercício a que se
Programa de qualidade e referencial de boas práticas estabelecido nacional e internacionalmente pelo Instituto de Auditores
referem as contas auditadas; II. os
Internos (IIA Brasil);
conteúdos exigidos nos relatórios de
gestão das unidades jurisdicionadas
Padronização dentro do Poder Judiciário, bem como na Justiça do Trabalho (Acórdão TCU nº 1.074/2009, Resolução CNJ nº
nas Partes A, B e C do Anexo II da DN
86/2009, Meta CNJ nº 9/2009, Resolução CNJ nº 171/2013, Meta CNJ nº 16/2013, Parecer CNJ nº 002/2013, Processo CSJT-ATCU nº 134/2013; III. os conteúdos
1982-73.2013.5.90.0000 e Decisões Normativas do TCU);
indicados no Quadro 1 do Anexo IV
dessa decisão normativa; IV. os
Estatuto, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos (Ato TRT nº 356/2013, Instrução Normativa SCI nº 001/2015 e Instrução
trabalhos de acompanhamento da
Normativa SCI nº 02/2015);
gestão realizados com base nas
Planejamento anual de auditoria;
competências
estabelecidas
nos
incisos I, II e III do art. 74 da
Conhecimento dos normativos que disciplinam a elaboração anual do Relatório de Gestão; Sobre a necessidade de ampla
Constituição Federal; 2. O órgão de
divulgação para os dirigentes e gestores responsáveis pelas informações da íntegra dos conteúdos e orientações nele contidos;
controle interno deve utilizar-se de
abordagem baseada em risco para
Sobre a necessidade de estruturação, sistematização e harmonia entre todos os conteúdos e informações, principalmente quanto às
definição do escopo da auditoria e da
estruturas de governança e de gestão, bem como em relação aos resultados alcançados; Sobre a relevância e a importância do
extensão dos procedimentos a serem
referencial e posicionamento do TCU, com relação ao relato anual de cada organização sobre sua governança e gestão;
aplicados, nos termos do art. 9º, § 1º,
E, finalmente, quanto à publicidade do relatório para os cidadãos e aos órgãos de fiscalização superior (transparência, controle
Decisão Normativa TCU nº 140/2014
social e avaliação independente); Prestação de Contas: obrigação, compromisso ou vontade; Fortalecimento e expansão de uma
(BRASIL. TCU, 2014d, p. 4).
cultura de transparência e accountability na administração pública;
Ementa: o TCU explicitou a existência
de fragilidades nos controles internos
do TRE/AC relacionadas à baixa
aderência do órgão a critérios de
Accountability e
avaliação de risco, notadamente
transparência
quanto à inexistência de diagnóstico
claro dos riscos existentes na
execução dos projetos vinculados à
sua área de atuação, de forma a
permitir a avaliação da probabilidade
de ocorrências de eventos de risco e a
consequente adoção de medidas para
a sua mitigação, situações que
vulneram o princípio da eficiência
previsto no art. 37, caput, da
Constituição Federal (BRASIL. TCU,
2015f).
Fonte: Brasil. TCU (2014d), IIA (2015), Brasil. TCU (2015f) e acórdãos do TCU.
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APÊNDICE 2
Apresentação do Questionário Quantitativo
A Escola Judicial do TRT convida a todos os magistrados e servidores em atividade e que compõem a força de trabalho deste Regional a participar
da atividade referente ao Grupo de Pesquisa selecionado no Edital 2015, e que também faz parte do desenvolvimento de dissertação de mestrado vinculada
ao Programa de Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade do ISAE.
Para

tanto,

solicita-se

o

apoio

com

o

preenchimento

do

questionário

disponível

no

seguinte

link:

https://ead.trt9.jus.br/moodle/course/view.php?id=34641.
O objetivo do presente questionário é identificar a percepção dos servidores e magistrados de um Tribunal Regional do Trabalho acerca da estrutura
de governança existente e seu alinhamento com as práticas recomendadas pelo TCU para evolução do estágio de maturidade desejável aos órgãos e
entidades da administração pública.
Essas práticas estão relacionadas no questionário a seguir, onde o participante deve assinalar a opção que esteja relacionada com a sua percepção
sobre o alinhamento de cada prática em relação ao seu contexto e ambiente de atuação. Também são solicitados alguns dados para caracterização do perfil
do respondente.
Estima-se que serão necessários aproximadamente 30 minutos para preenchimento total das informações.
Ressalta-se que o uso das informações se presta exclusivamente para uso científico e profissional, garantida a preservação do sigilo correspondente.
Estamos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

1

Atualmente não mais disponível.
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Agradecemos a participação.
Para o preenchimento do questionário, devem ser considerados os critérios descritos na tabela abaixo, onde estão relacionadas as escalas
indicativas da sua percepção em relação às afirmativas propostas com os respectivos valores atribuídos, devendo ser marcada sua escolha na coluna
correspondente:

Práticas relativas à governança, sustentabilidade e gestão na instituição onde trabalho.
Ocorrência da prática

Valor

Significado

Concordo totalmente

1

A prática é integralmente percebida e realizada.

2

A prática é percebida e realizada em grande parte.

3

A prática é percebida e realizada em menor parte.

4

A prática é muito pouco percebida ou inexistente.

5

Não tenho condições de indicar minha percepção a respeito da ocorrência da prática.

Concordo parcialmente
Discordo parcialmente
Discordo totalmente
Não tenho
conhecimento
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Práticas relativas à governança, sustentabilidade e gestão na instituição onde trabalho.
1. A formação e a capacitação dos membros da alta administração e principais gestores garantem o exercício da liderança e a assunção da responsabilidade pelos
processos de governança e de gestão.
2. As competências e o desempenho dos membros da alta administração e principais gestores são avaliados com base em indicadores de eficiência da governança e
da gestão.
3. Estão estabelecidos mecanismos que evitam que as decisões e as ações sejam influenciadas por conflitos de interesse contrários aos princípios constitucionais e
legais, aos padrões de comportamento e aos valores da instituição.
4. Existe comissão de ética ou equivalente designada tanto para ações de promoção e de conscientização como para a orientação e julgamento dos conflitos éticos e
de interesse em relação ao Código de Ética e de Conduta da instituição.
5. Estão formalmente estabelecidas instâncias internas de governança, que garantem que o agente que age por delegação se comporte de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo delegante na busca dos resultados desejados.
6. As instâncias de governança, caso estabelecidas, garantem o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas.
7. Dentre as diversas funções de governança, indique aquelas que você percebe como praticadas na sua instituição:
7.1. Definição do direcionamento estratégico;
7.2. Supervisão da gestão;
7.3. Envolvimento das partes interessadas;
7.4. Gerenciamento dos riscos estratégicos;
7.5. Gerenciamento dos conflitos internos;
7.6. Auditoria interna e avaliação dos sistemas de gestão e controle;
7.7. Promoção da accountability (prestação de contas e definição de responsabilidades); e
7.8. Transparência.
8. Estão definidos mecanismos de liderança, de estratégia e de controle que permitem avaliar, direcionar e monitorar a gestão.
9. São realizadas reuniões periódicas da alta administração e principais gestores a fim de disseminar a cultura dos mecanismos de liderança, de estratégia e de
controle, bem como realizar avaliações, direcionamento e monitoramento da atuação da gestão.
10. As decisões vinculadas à elaboração, execução e monitoramento da estratégia são tomadas com base em informações de qualidade, de forma transparente e
divulgadas de forma ampla.
11. Dentre as diversas funções de gestão, indique aquelas que você percebe como praticadas na sua instituição:
11.1. Implementação de programas;
11.2. Garantia da conformidade com leis e regulamentos;
11.3. Revisão e relatórios de progresso das ações;
11.4. Garantia da eficiência administrativa;
11.5. Manutenção da comunicação com as partes interessadas; e
11.6. Avaliação do desempenho.
12. As políticas e diretrizes adotadas pela instituição são claras e transparentes e os normativos correspondentes estão publicados e acessíveis a todos.
13. As informações importantes para condução dos processos de trabalho são constantemente compartilhadas por canais de comunicação apropriados e estão
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acessíveis a todos os colaboradores.
14. Estão implantados e definidos os processos de trabalho prevendo a participação e o envolvimento de todas as partes interessadas com as estruturas de
governança e de gestão (dirigentes, gestores, colaboradores, empregados terceirizados, empresas fornecedoras, órgãos reguladores, entidades de classes,
instituições parceiras e vinculadas).
15. Os canais de comunicação estabelecidos asseguram e promovem a participação da sociedade, o envolvimento dos usuários e demais partes interessadas na
governança e na gestão da instituição.
16. Estão estabelecidos mecanismos de relacionamento objetivo e profissional com a mídia, organizações de controle, entidades de classe, fornecedores e instituições
em geral.
17. Estão definidas as responsabilidades pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão, bem como ao monitoramento do alcance dos resultados.
18. Estão estabelecidos os mecanismos que asseguram, por meio de política de delegação e reserva de poderes, a capacidade das instâncias internas de governança
de avaliar, direcionar e monitorar a instituição.
19. Existem mecanismos que asseguram que as decisões, estratégias, políticas, programas, projetos, planos, ações, serviços e produtos atendam, de modo
balanceado, ao maior número possível das legítimas expectativas das diferentes partes interessadas.
20. Estão definidas as responsabilidades pela gestão de riscos enfrentados pela instituição e que ameaçam seus objetivos.
21. Está estabelecido formalmente o Sistema de Gestão de Riscos da instituição.
22. Avaliam-se, permanentemente, os resultados das atividades de controle e dos trabalhos de auditoria, bem como se determina a adoção de providências, quando
necessárias.
23. Está estabelecido formalmente o Sistema de Controle Interno da instituição.
24. A alta administração avalia os riscos-chave que podem comprometer o alcance dos principais objetivos organizacionais e fornece direção clara para que tais riscos
sejam gerenciados, a fim de contribuir para a melhoria do desempenho organizacional e para o atingimento dos resultados.
25. Estão descritos os principais riscos e processos críticos relacionados com a gestão de pessoas, bem como são estabelecidos indicadores gerenciais e adotadas
providências para minimizá-los.
26. Dentre os componentes do Sistema de Controle Interno, indique aqueles que você percebe como praticados na sua instituição:
26.1. Papéis e responsabilidades definidos para cada estrutura e instância de governança e de gestão;
26.2. Segregação de funções;
26.3. Sistema de Processos de Trabalho;
26.4. Controladoria, Coordenadoria ou similar;
26.5. Pareceres técnico-jurídicos elaborados por Assessoria Jurídica;
26.6. Planejamento Estratégico Institucional;
26.7. Planejamento e priorização da execução orçamentária;
26.8. Planejamento e priorização de obras e serviços de engenharia;
26.9. Planejamento e priorização de aquisição de produtos e serviços;
26.10. Planejamento e priorização do uso e disponibilidade de recursos humanos;
26.11. Sistema de Gestão de Riscos;
26.12. Plano Anual de Auditoria Interna;
26.13. Sistema de Corregedoria;
26.14. Sistema de Ouvidoria; e
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26.15. Comissão ou Comitê de Ética.
27. A função de auditoria interna está formalmente estabelecida, subordinada ao dirigente máximo da instituição, e estão definidos em estatuto o seu propósito,
autoridade, mandato e responsabilidade.
28. A auditoria interna atua de forma independente e proficiente e os auditores internos possuam, coletivamente, as competências necessárias ao desempenho das
atribuições, bem como possuem amplo e geral acesso às informações e sistemas relevantes à realização dos trabalhos.
29. A auditoria interna atua com base em planejamento anual, executa os trabalhos em conformidade com as diretrizes e os planos definidos e produz relatórios às
instâncias de governança.
30. A auditoria interna participa como órgão de apoio das Entidades de Fiscalização Superior (EFS), das ações de monitoramento dos acórdãos, diligências e
deliberações oriundas do TCU, CNJ e CSJT, contribuindo, por meio de avaliação e abordagem sistemática, para a melhoria dos processos de governança, de
gerenciamento de riscos e controles.
31. Publicam-se, em portal acessível a todos os interessados, os dados e informações relacionados com a governança e a gestão dos recursos orçamentários,
admitindo-se o sigilo, apenas como exceção, nos termos da lei.
32. Elaboram-se e são enviados, tempestivamente, ao TCU os relatórios de gestão e as prestações de contas anuais contendo os dados estruturados, sistematizados
e harmônicos relativos às estruturas de governança, de gestão e de sustentabilidade da instituição, bem como os resultados obtidos em relação aos planejados.
33. Divulgam-se, de forma ampla, os serviços prestados pela instituição por meio da Carta de Serviços ao Cidadão.
34. Mede-se, periodicamente, a satisfação dos cidadãos, usuários da prestação jurisdicional, e implantam-se ações de melhoria com base nos resultados das
avaliações.
35. Mede-se, periodicamente, a satisfação dos colaboradores, servidores e magistrados, e implantam-se ações de melhoria com base nos resultados de avaliações
resultantes das pesquisas de clima organizacional.
36. Existem mecanismos efetivos que garantem que indícios de irregularidades praticadas, na condição de agentes públicos, sejam apurados de ofício, promovendo a
responsabilização em caso de comprovação de desvio de conduta.
37. O Sistema de Ouvidoria recebe e compartilha informações voltadas para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho, tanto judiciários como administrativos.
38. A sustentabilidade, considerada nas dimensões social, econômica e ambiental, integra-se à estratégia da instituição e divulgam-se relatórios periódicos da prática.
39. Nas tomadas de decisão para a execução da estratégia, avaliam-se os impactos sociais e ambientais, além dos orçamentários.
40. Nas tomadas de decisão para a execução da estratégia, avaliam-se os programas de gerenciamento de riscos.
41. Nas tomadas de decisão para a execução da estratégia, avalia-se o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ).
42. Adotam-se, continuamente, critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações para aquisições de produtos e serviços de terceiros, bem como para as obras
e serviços de engenharia.
43. Existem mecanismos efetivos que garantem, em conjunto com os limites orçamentários e o cuidado ao meio ambiente, o cumprimento das normas relativas à
acessibilidade, à segurança, à saúde e à manutenção da qualidade de vida no ambiente de trabalho.
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Sobre o perfil do entrevistado – para caracterização da análise por cotas ou por conveniência, conforme o número de respondentes
Marque a opção correspondente ao seu enquadramento funcional:
Servidor
Magistrado
Marque a opção correspondente ao seu local de trabalho:
Vara do Trabalho – interior
Vara do Trabalho – capital
Unidade de apoio administrativo
Unidade de apoio judiciário – 1ª instância
Unidade de apoio judiciário – 2ª instância
Gabinete de Desembargador
Marque a opção correspondente ao seu tempo de serviço no TRT:
Mais de 5
Mais de 10
Mais de 15
Menos de 5
Mais de 20
anos e menos anos e menos anos e menos
anos
anos
de 10 anos
de 15 anos
de 20 anos
Marque a opção correspondente:
Ocupa FC – Função
Ocupa CJ – Cargo em
Nenhuma das opções
Comissionada
Comissão
Marque a opção correspondente ao seu grau de escolaridade:
Ensino
Ensino
Pós-Graduação
Ensino
Superior
Superior
(Especialização, Mestrado
Doutorado
Médio
Incompleto Completo
MBA)
Marque a opção correspondente:
Feminino
Masculino
Marque o intervalo correspondente à sua idade:
Acima de 60
18-29 anos
30-39 anos
40-49 anos
50-59 anos
anos
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APÊNDICE 3
Quadro: Categoria “Liderança”
Definição: Liderança refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou comportamental, que assegura a existência das condições mínimas para o exercício da boa
governança, quais sejam: pessoas íntegras, capacitadas, competentes, responsáveis e motivadas ocupando os principais cargos das organizações e liderando os processos de
trabalho.
Unidade de análise
Pessoas e competências – Responsabilidade, objetivos, autoconhecimento, capacitação, avaliação de desempenho da liderança.
Manifestações
E4: O autoconhecimento é muito importante para dar segurança e credibilidade às decisões, para se ter noção mais precisa do tamanho da responsabilidade e para conhecer as
dimensões e consequências das decisões tomadas.
E1: Entendo que a avaliação não deve ser de maneira isolada e individualizada; ela deve ocorrer e estar direcionada ao grupo, ao trabalho executado e aos resultados obtidos.
E1: A governança não pode ser exercida por uma única pessoa, sob pena de se revelar temerária.
E2: Fico ressentido pela estruturação de competências, o que acarreta colisão de responsabilidades ou mesmo algumas áreas recebem matérias para análise sem a certeza das
ações ou encaminhamentos a serem tomados ou apenas se é para ter conhecimento.
E2: A escolha dos líderes é aleatória, o que explicita a dificuldade da alta administração para escolher os responsáveis pela liderança por falta de preparo prévio, com poucas
pessoas já formadas ou com notória capacidade de liderança.
E2: A avaliação é fundamental, pois eu enfrento a sensação no cargo desempenhado de que não sei a que vim nem por que estou indo.
E2: O conhecimento é importante a fim de evitar as ações paralelas para resolver o mesmo problema.
E3: Não exerço o papel de líder, efetivamente, mas vejo a liderança como algo que deve ocorrer num contexto participativo, contexto esse em que a liderança ocorre sendo
compartilhada, de maneira que se dá na unidade de todos, quase como um comitê de liderança coletiva. O responsável atualmente tem menor impacto em relação às chefias
diretamente, mas pode causar maior impacto quanto atua com o gerenciamento e a coordenação de agendas múltiplas.
E5: Percebo de forma delicada e que necessita estabelecer contato permanente com todas as demais unidades vinculadas, principalmente internas à instituição, a fim de que
possa articular as necessidades requeridas. Com esse contato e a articulação, pretendo influenciar positivamente o uso dos recursos de forma eficaz, econômica e com ênfase em
otimização de projetos e processos. Sinto a necessidade de interação constante entre as áreas.
E5: Quando passei a exercer a função, senti que estava defasado teoricamente, principalmente quanto à regulamentação existente na instituição. Percebo que o
autoconhecimento é importante para que num quadro de coisas novas possa estabelecer o controle para não tomar decisões precipitadas e que possam causar repercussões não
adequadas nas outras unidades vinculadas, assim é importante uma grande dose de inteligência emocional.
E6: Sinto-me totalmente habilitado, principalmente pelos 30 anos de vida pública.
E5: Está havendo algumas palestras como suporte ao processo de transição, iniciadas nos meses de outubro e novembro, tendo sido interrompidas, e agora reiniciaram em
janeiro. As informações recebidas não garantem o exercício pleno que se faz necessário para o desempenho da liderança, mas são muito importantes para conhecer as matérias e
onde e no que aprofundar quando necessário.
Unidade de análise
Princípios e comportamentos – Conduta, influência em relação aos liderados, balanceamento e equilíbrio do líder, mediação de conflitos.
Manifestações
E2: A influência da conduta é total, até porque, como a responsabilidade pela governança é da alta administração, ela é a responsável por todo o processo.
E2: Sobre o balanceamento entre equilíbrio e forte comando na liderança, até o ar que se respira é diferente dependendo do líder que comanda.
E4: Os responsáveis colocam-se em evidência e ficam expostos e sujeitos à avaliação constante, tornam-se paradigmas e influenciam diretamente comportamentos. Meu objetivo
é exercer influência a partir de comportamento sereno, equilibrado, aberto ao diálogo e em busca de soluções conjuntas.
E4: A direção é responsável pela condução da instituição, onde surgem conflitos naturais. É necessário muito equilíbrio nas decisões, pois vários interesses estarão envolvidos. O
diálogo é a ferramenta para evitar imposições e desgastes decorrentes de reações a eventual tendência a comando autoritário.
E5: O exemplo do líder é fundamental.
E5: O líder deve chamar os conflitantes para debate e, aí sim, com os fatos expostos, pode criticar posteriormente os respectivos lados; é absolutamente necessária a mescla entre
ambas as características de forte comando e mediador de conflitos internos.
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E1: Na medida em que o líder deve dar o exemplo, ele não pode exigir condutas sem a contrapartida respectiva porque, dessa forma, não adianta nada. O líder deve demonstrar
comprometimento e reiterar condutas; entretanto, deve propiciar ao grupo os subsídios, com imparcialidade para não influenciar e com menos afinco, para que todos possam
participar e a ideia do líder não se sobrepor aos demais pela mera condição que detém.
E3: O comando da liderança dá-se num contexto de poder, no qual convivem diversos centros de poder que se deslocam e que geram conflitos e aspectos de acomodação da
política por meio de troca de objetivos e interesses de determinados categorias e indivíduos.
E3: De qualquer forma que se observe, entretanto, esse poder não se dá mais da forma concentrada; mas cada vez mais descentralizado. Um grande problema nesse contexto é a
existência de “poderes paralelos”.
E3: O balanceamento “pol tico” fundamental e que se dirige ao jogo de interesses reinante, isso exige que se chegue a meios-termos ou a consensos, sob pena do inevitável
conflito. O ser umano tem essa dificuldade de conv vio decorrente da necessidade constante de “marcar território”, tal como uma carência de cunho nitidamente psicológico.
E6: Influência positiva. A construção dos resultados e a propagação dos conhecimentos deve se dar pelo consenso, pelo diálogo e pela participação de todos.
Unidade de análise
Liderança organizacional – Acesso a modelos e referenciais para implementação de boas práticas de governança e de gestão pública, credibilidade do líder relacionada com
diretrizes e orientações claras e precisas sobre as políticas a serem praticadas, monitoramento de resultados e prestação de contas.
Manifestações
E2: Não, apenas gradativamente à medida que se deparava com as matérias trazidas à análise;
E2: A relação é ampla e significativa, mesmo porque a liderança também depende de falar e ouvir, de haver clareza de pensamentos e ampla possibilidade de diálogo com os
liderados.
E4: Ainda não tive oportunidade de aprofundar análise de modelos úteis e importantes para implementar boas práticas especificamente. O acesso será gradativo.
E4: Estabelecer regras/diretrizes claras é fundamental em todas as atividades da vida. Na administração pública é imprescindível, especialmente nos cargos de direção, porque as
decisões assumem dimensões inimagináveis. Liderança com credibilidade é sinônimo de estabelecimentos de metas/regras claras e de monitoramento constante para evitar
problemas e para solucionar aqueles com o menor impacto possível.
E5: Não tive acesso.
E5: Os liderados se ressentem da ausência de diretrizes. As diretrizes claras e precisas facilitam a prestação de contas, bem como o atingimento dos resultados.
E1: Não lembro diretamente, mas recentemente pude ter acesso a algum material específico a esse respeito.
E1: As soluções devem se dar de forma negociada, conjunta e com participação igualitária de todos os membros do grupo, onde todos tenham a oportunidade de contribuir.
Entendo que esse grupo não depende e acho desnecessário que exista um rol de políticas complexas e formais.
E3: Desconheço ou não me lembro de tais modelos, mas entendo ser importantes. Mas a maior dificuldade de qualquer modelo é conquistar a aceitabilidade.
E3: Mesmo que as diretrizes sejam boas, podem carecer da necessária credibilidade; ou seja, a credibilidade está sempre relacionada com o marketing necessário; e a
credibilidade de qualquer diretriz deve ser prévia.
E3: O resgate da credibilidade deve se dar em ambiente de transparência, de confiança e de sinceridade, onde se admitem erros e se busca corrigi-los, e não escondê-los ou
transmiti-los a terceiros.
E6: Não tive acesso.
Unidade de análise
Sistema de governança – Sobre definição de papéis e responsabilidades, aperfeiçoamento de instâncias de governança, políticas e ações de natureza preventiva para diminuir
riscos e contribuir para alcance dos objetivos da instituição.
Manifestações
E2: O Grupo de Desenvolvimento (GD), cuja definição existe há mais de cinco anos e é formada por gestores das diferentes áreas estratégicas, pode ser considerado como na
fase da "adolescência", pelo fato de ter sua composição recentemente ampliada e que pode funcionar com o papel fiscalizador sobre ações, prazos, projetos e competências e que
se trata, portanto, de importante passo para o atingimento de maior maturidade institucional.
E4: Uma organização não funciona só com cargos de direção. Ela deve funcionar como um todo, o que exige que cada integrante, órgão ou setor tenha seus papéis e
responsabilidades bem definidos. No caso do Poder Judiciário, os cidadãos devem ter clareza do que ocorre na justiça, a quem devem recorrer e a quem se dirigir para buscar
orientação/informação. O monitoramento das ações deve propiciar respostas adequadas ao cidadão. A direção deve ter clareza das atribuições de cada setor, órgão e membro da
instituição para poder estabelecer as diretrizes e cobrar desempenho satisfatório.
E4: Concordo que devem ser criados mecanismos de apoio à governança e gestão, a exemplo de estatísticas, comissões, comitês e grupos de análise. O próprio Planejamento
Estratégico funciona como o ponto inicial dessa organização e precisão administrativa.
E4: A prestação de justiça é uma atividade peculiar, que não se compara com outras formas de serviços, pois envolve diretamente os anseios humanos de paz social e individual.
A gestão da atividade judiciária é complexa, pois envolve a instituição como um todo, seus órgãos colegiados, cada unidade judiciária, os juízes e suas posturas, os servidores e os
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órgãos de suporte administrativo. Há, também, a interferência de elementos externos, como as leis, os regulamentos internos e o controle de tribunais superiores e CNJ.
E4: Deve-se buscar equilíbrio entre a autonomia (pouca) e as diretrizes traçadas em lei, nos princípios administrativos e na justiça. As políticas de cada unidade devem se afinar às
políticas do Tribunal e deste com o TST e com o CNJ, o que revela uma complexa rede de relações e trocas, que se não for bem gerenciada pode levar a um estado de
desorganização e até ao caos.
E4: São fundamentais as diretrizes de atuação e as ações preventivas para identificar problemas e minimizar riscos e prejuízos.
E5: É necessário, entretanto sem estar acompanhado de hierarquia formal e pesada. O sistema permite o planejamento e o controle, com a definição clara dentro do organograma
das atribuições esperadas de cada unidade vinculada;
E5: A prioridade é da atribuição jurisdicional.
E1: Têm que ser definidos os papéis e responsabilidades, previamente, para que se possa medir e delimitar as competências (tanto implícitas como explícitas) e serem cobrados
pelos resultados correspondentes.
E1: Com relação à autonomia dos tribunais, atualmente está limitada às decisões judiciais. Quanto às decisões e atuações de gestão administrativa, em face do complexo de
normas e controladores externos, como CNJ e CSJT, a autonomia está relativizada e o poder discricionário está reduzido.
E3: Ainda não se consegue visualizar tal classificação, percebe-se que existe um cipoal, muito abrangente e desconexo de normativos e atuações que, por vezes, explicitam
atuações paralelas, repetidas ou conflitantes, o que se configura como desperdício de recursos e ineficiência na atuação, por consequência. Nos falta habilidade de nos reunirmos
num consenso prévio e normatizar após definidos os objetivos e valores pré-estabelecidos, calcados em pressupostos éticos. As propostas devem partir de conjugação de esforços
de pessoas “desarmadas” e empen adas “sem cera” e que permitam emitir normas e regulamentos, na sua essência, que a de conquistar a “materialização de um consenso”.
E3: Os tribunais revelam-se como órgãos técnicos, cada qual com sua menor abrangência de área. As políticas públicas de atuação são restritas e bem definidas, ou seja, parte da
tutela jurisdicional propriamente dita da qual esperam os cidadãos. Tal tutela, entretanto, deve buscar maior aproximação com a sociedade, não só pela sentença, muitas vezes
distante da realidade e traduzido em oferta de “direito artificial”, meramente positivista.
E3: É necessário buscar formas alternativas de entrega da jurisdição, aproximando o direito com a realidade. Essa autonomia, em regra, não existe ou não deveria existir, mas não
apenas na preservação das regras de convivência, guardadas as peculiaridades. Nenhum segmento pode ter autonomia absoluta porque se sustenta da “receita derivada”,
condicionada e compromissada com a missão de bem prestar serviços. Essa perda de autonomia gradativamente tem se consolidado, principalmente após a criação dos
conselhos, CNJ e CSJT.
E6: Já são feitos com base nos projetos que são desenvolvidos. As instâncias devem estar em constante aperfeiçoamento. São suficientes e em constante aprimoramento.
E6: Disse que é possível e necessária a conjugação da gestão judiciária e administrativa;
Quadro: Categoria “Estratégia”
Definição: Estratégia refere-se ao processo de estabelecimento da estratégia necessária à boa governança, envolvendo aspectos como: escuta ativa de demandas, necessidades
e expectativas das partes interessadas; avaliação do ambiente interno e externo da organização; avaliação e prospecção de cenários; definição e alcance da estratégia; definição e
monitoramento de objetivos de curto, médio e longo prazo; alinhamento de estratégias e operações das unidades de negócio e organizações envolvidas ou afetadas.
Unidade de análise
Relacionamento com partes interessadas – Avaliação e priorização de demandas advindas de pesquisas de satisfação realizadas, qualidade das informações relacionadas com
a tomada de decisão apropriadas, comunicação perpassando todos os níveis hierárquicos da instituição.
Manifestações
E4: Devem-se aperfeiçoar os meios de pesquisa. Deve haver um sistema de coleta de informação seguro e de divulgação interna de resultados. Deve-se pensar em formas
adequadas de monitoramento de resultados e investimentos para solução. O conhecimento dos resultados e o diálogo entre os setores são fundamentais para evitar que
prossigam fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros ou destinando esforços para a obtenção dos mesmos propósitos.
E4: Há grandes dificuldades, na instituição, quanto à comunicação das informações, quanto à clareza e a transparência das informações, devido em parte, à grande estrutura.
Espera-se que cada setor estabeleça diálogo com a instituição e vice-versa.
E1: Quanto a isso, compartilha da opinião de que devem ser realizadas pesquisas de satisfação com maior frequência (até mais de uma por ano), mas que não sejam genéricas, e
sim direcionadas a ações específicas, setoriais, múltiplas, curtas e que as demandas eventualmente insatisfatórias sejam alvo de correções e melhorias respectivas.
E1: Sinto falta de relatórios gerenciais vinculados à administração, não tomei conhecimento da existência destes; estão restritos à alta administração. Esses relatórios se bem
divulgados poderiam expandir o interesse sobre governança a toda a comunidade de colaboradores envolvida com a instituição.
E2: Quanto às pesquisas, devem ser realizadas com a viabilidade de que sejam praticadas as ações eventualmente trazidas nas manifestações coletadas. As pesquisas, internas
ou externas, deveriam ocorrer na mesma época. Sei que as últimas pesquisas realizadas atingiram um público pequeno em relação à comunidade envolvida, pois circulam cerca
de 5 mil pessoas diariamente aqui, mas na última pesquisa foram menos de 200 respondentes, muitas vezes porque não entendem o motivo específico para a realização da
pesquisa. Faz-se necessária a realização de "pós-pesquisa", cujas ações advindas das sugestões e manifestações coletadas possam impactar no PEI, bem como em suas
revisões. As perguntas devem ser mais bem realizadas para ir ao encontro das expectativas dos usuários e não se esqueçam de que o cidadão existe, nem redundem meramente
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numa gestão TRT por TRT.
E2: As informações para tomada de decisão ainda carecem de qualidade.
E2: A comunicação dentro da instituição ainda é deficiente e falha em muitos aspectos.
E5: A pesquisas de satisfação se tratam de termômetros! São ferramentas essenciais a serem utilizadas ao lado de tantas outras, principalmente por estarem vinculadas com a
implicação social que o desempenho da atividade da instituição causa nos atores envolvidos, tanto internos como externos. Ela permite, ainda, ter acesso aos pontos fracos da
atuação institucional a fim de que possam ser corrigidos, adaptados ou aperfeiçoados.
E5: (Qualidade das informações) Entendo essencialmente que sim, na gestão administrativa. Quanto aos servidores envolvidos com o desempenho de atividades vinculadas com a
atividade-fim, isso é menos possível de acesso. A comunicação é boa! Mas, entretanto, ainda carece de maior busca tanto por servidores quanto magistrados.
E6: Entendo como importantes. Na formatação das pesquisas, deve-se atentar para que não sejam indutivas e possam direcionar as respostas ao interesse da instituição.
Unidade de análise
Estratégia organizacional – Sobre a macroestratégia 6, constante do PEI 2015-2020, instituir governança e gestão participativas, participação, compartilhamento de esforços e
competências, liderada pelas instâncias de governança ou induzidas pelas estruturas de gestão, caráter institucional, suporte personalíssimo e frentes de atuação.
Manifestações
E2: O aspecto “participativas” traz uma s rie de problemas, entre os quais o de que deveria se dar de forma ampla, com o envolvimento de magistrados e servidores. Entretanto, a
participação, segundo o que entendo, deve se dar em uma via de mão dupla, ou seja, a administração deve compartilhar as informações e os colaboradores devem participar. Essa
participação dos colaboradores, todavia, deve estar acompanhada pelo sentimento de que ela será efetivamente levada em conta e considerada, no sentido de que contribui para o
objetivo que se persegue (comunicação, nesse sentido, deve ser efetiva e liderada para motivar a participação).
E2: Com relação à estratégia ser liderada pelas instâncias de governança ou induzida pelas estruturas de gestão, não tenho opinião formada, mas a princípio o GD poderia ser um
indutor, sem que necessariamente sejam criadas estruturas formais para tanto, começando por definir papéis e responsabilidades específicos para cada instância atuar com
eficiência e efetividade.
E2: Com relação à estratégia e governança em relação às diversas frentes de atuação, entendo que já existe em algumas áreas, mas que deve sim ser estendida a todas as áreas
estratégicas a fim de garantir o recebimento de informações adequadas. Também se faz necessário que os líderes recebam/possuam a formação a respeito dos processos e das
estruturas.
E4: A inspiração dessa macroestratégia é democrática. A gestão participativa passa por mecanismos de distribuição de competências, tarefas e responsabilidades entre os vários
setores, órgãos e unidades. A administração já vem sendo auxiliada por comissões específicas e alguns comitês de acompanhamento e avaliação. Governança participativa supõe
participação mais aberta, mais espaço para o diálogo e certa disposição dos líderes à abertura para opiniões, sugestões e colaboração.
E4: Governança e gestão devem estar juntas para atingir o mesmo objetivo. Esse objetivo é o institucional, o que descarta tentativas de se fazer prevalecerem interesses ou
vaidades pessoais. No que se refere à atividade-fim do Poder Judiciário, que é a prestação jurisdicional, observa-se que as decisões judiciais são compartilhadas, especialmente
nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior. No primeiro grau, embora monocráticas, as decisões submetem-se a um segundo olhar, o que denota maior participação em seu
processo de elaboração. Quanto às decisões administrativas, a maioria é tomada de forma monocrática, embora às vezes sejam levadas à discussão e à apreciação de
Colegiados. As decisões de maior relevância deveriam ser discutidas sempre.
E4: Não disponho de maiores informações, ainda, para avaliar como a instituição vem conduzindo seus projetos e ações, mas nas várias frentes de atuação percebe-se a
participação de diversos órgãos que se aproximam e se relacionam.
E5: Deve haver mais reuniões que tragam o debate ao chão de fábrica (brainstorming) e mais realização de oficinas com a participação essencial de magistrados que permitam um
maior debate das ideias necessárias para desenvolver a estratégia, como a oficina desenvolvida para implantação do planejamento estratégico.
E5: Nesse particular, a iniciativa da execução da estratégia deve partir do topo para a base, mantida em consonância com as OFS a fim de permanecer em harmonia com o
cenário nacional traçado. Tal iniciativa decorre porque são os representantes do topo quem detêm a competência de conduzir o órgão. A atuação por frentes é importantíssima e
vejo com bons olhos.
E1: Poderiam ser realizados fóruns de debates, divulgados os relatórios gerenciais, abertos para que todos os interessados possam participar e emitir sua opinião, ainda que sem
direito a voto.
E1: A execução da estratégia deve ser liderada pelas instâncias de governança, em primeiro lugar, e em segundo induzida pelas estruturas de gestão, e não o contrário. A
execução da estratégia deve possuir caráter institucional para que possa prevalecer, pela alternância de poder, a continuidade das ações.
E3: Entendo como fundamental essa estratégia, e pode e deve ser coordenada pelo GD, minimizando, pela sua composição multidisciplinar e horizontal, a atuação meramente
verticalizada que não funciona, principalmente quando a comunicação é falha. A multidisciplinaridade permite que sejam minimizados os “choques” de competências e que a
atuação ocorra de forma coordenada, por exemplo com reuniões mensais entre todas as áreas de mesmo patamar para que possam ser aglutinados os pontos comuns que todos
os setores devem trilhar a fim de se preservar o referencial macro da instituição e também para que as áreas não se percam em atuações concorrentes e conflitantes.
E6: Sim, tenho conhecimento, tal processo cabe à administração. Deve ser providenciada coletivamente e deve ser subdividido em frentes de atuação, embora com comunicação
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entre todas elas.
Unidade de análise
Alinhamento transorganizacional – Sobre a participação e o envolvimento de instituições parceiras e conviventes (MPT, TRF, TRE, TJ, OAB, entre outras).
Manifestações
E2: Com relação às parcerias, acho ótimo que assim aconteça, como as iniciativas importantes que já ocorrem acerca da erradicação do trabalho infantil com a participação do
MPT.
E4: Estreitar laços, manter relações amistosas, diálogo, ações de colaboração e participação ativa em políticas desses órgãos têm sido fundamental para a instituição dar conta de
suas responsabilidades e objetivos.
E1: Quanto ao alinhamento, a administração pública é “uma coisa só”; devem, portanto, todos os órgãos e segmentos envolvidos estarem integrados, mesmo que não totalmente,
com os pontos de conexão direcionados ao bem da população.
E6: Acontece, mas de forma incipiente. Deve haver o aprimoramento.
Quadro: Categoria “Controle”
Definição: Controle refere-se ao conjunto de práticas para que os riscos existentes sobre os processos a serem executados para alcance dos objetivos sejam avaliados e tratados.
Para isso, é conveniente o estabelecimento de controles e sua avaliação, transparência e accountability, que envolve, entre outras coisas, a prestação de contas das ações e a
responsabilização pelos atos praticados.
Unidade de análise
Gestão de riscos e controle interno – Controles internos administrativos, definição, percepção sobre a qualidade do funcionamento, identificação dos processos críticos para
alcance dos objetivos, prática de diagnóstico de riscos.
Manifestações
E4: O TRT tem sido extremamente cuidadoso com suas ações. É tradicional neste TRT atuação cautelosa, especialmente no que se refere a comprometimento financeiro.
E4: Não disponho de muitas informações, mas parece que os controles internos têm sido eficazes, pois o TRT não tem enfrentado muitos problemas perante o TCU ou outros
mecanismos de fiscalização. Há, ao menos, a aparência de que esses controles são exercidos com qualidade.
E4: Estamos em fase de mapeamento e reconhecimento de muitas demandas, para poder traçar, a partir do início do próximo ano, diretrizes mais claras e visar resultados mais
precisos. A instituição dispõe de relatórios anuais de unidades, setores e órgãos. Cada um faz prestação de contas e procura demonstrar, especialmente nas unidades judiciárias,
o cumprimento de uma série de metas e imposições de órgãos superiores. Há controle institucional e de fora da instituição, como CNJ, TCU e a própria advocacia.
E4: Além disso, a obtenção de eficácia e eficiência exigem processo contínuo de estudos, experiências, informações sobre o andamento das ações e controle de resultados.
Naturalmente, ainda não se está em condições ideais, mas parece que, com investimento na área, é possível aperfeiçoar esse processo. O tratamento intuitivo das demandas
relaciona-se com atuação sem muita base, frágil, o que pode ser facilmente contestado e fugir do controle. Já o tratamento planejado e proativo, por se sustentar em dados reais e
concretos, em informações confiáveis e em estratégias desenvolvidas com maior grau de certeza e expectativa, permite melhor conhecimento dos riscos.
E1: Não sei sobre o Sistema de Controle Interno, porque nunca tive retorno da prática ou de resultados, bem como focos de atuação.
E1: Sobre identificação de processos críticos, seria necessário, sem dúvida.
E2: Com relação à qualidade existente dos controles internos, não consigo perceber.
E2: Não consigo perceber a qualidade existente dos controles internos e percebo como meramente intuitivo o diagnóstico de riscos, sem mapeamento e catálogos prévios e
conhecidos, estando à mercê dos colaboradores mais experientes e antigos das unidades administrativas e estratégicas.
E3: Minha percepção é meramente intuitiva a respeito dos controles internos administrativos.
E3: A administração pública, por meio de seus órgãos e agentes, deve estar sempre aberta à inovação, criando sempre novas formas e inteligentes de disciplina organizacional,
resultando em atuação clara, transparente e com funcionalidade indiscutíveis.
E5: Os maiores riscos envolvidos estão vinculados com os temas “financeiros” e “atividade jurisdicional”.
E5: Alguns processos críticos já existem mapeados, embora eu ainda visualize como processos críticos da unidade em que atuo a necessidade de reestruturação de setores, em
face do remanejamento constante de pessoal.
E5: Um grande controle possível de ser exercitado diz respeito à realização de reuniões mensais, com pauta e objetivos definidos, a fim de possibilitar o alinhamento entre os
setores, bem como o monitoramento dos resultados.
E6: Não sinto necessidade de identificação dos processos críticos, pois os objetivos vão acontecendo naturalmente. Não vejo nada a respeito de diagnóstico de riscos na
instituição.
Unidade de análise
Auditoria interna – Subordinação funcional e hierárquica, estrutura, importância constitucional de atuação, programa de qualidade, padronização de atuação, estatuto, métodos,
técnicas e procedimentos estabelecidos, planejamento anual de auditoria.
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Manifestações
E1: Acho que deve ter programa de qualidade.
E1: A atuação deve estar padronizada.
E1: Entende que deve ter estatutos de atuação e métodos definidos, embora desconheça algo a respeito, bem como da atuação com base em planejamento anual;
E2: Quanto à padronização, é importante e pode permitir que passe a ter papel de orientação às demais seções e unidades sobre as atuações e processos críticos, desvinculandose da mera sensação de vigiar e apontar os erros das unidades auditadas.
E2: Descon eço sobre estatuto e plano anual, devido ausência de “marketing” eficiente.
E3: Entende que o papel reservado às auditorias internas de propor correções é importante, mas é fundamental que tenha independência para tanto; Devem ser os auditores
plenamente e continuamente capacitados;
E5: Hoje sei, mas até ter tido contato com a gestão eu desconhecia, pois enquanto atuava na atividade-fim nem ouvia falar e sequer imaginava a existência dessa atribuição.
E5: Sobre a existência de programa de qualidade, para mim é novidade, eu desconheço.
E5: E quanto à atuação padronizada, estatuto e plano anual, não sei dizer ao certo, desconheço a existência de plano de atuação, mas suponho que existam.
E6: Da auditoria interna tenho conhecimento, ela deve ter papel independente, embora de colaboração para orientar a atuação da instituição, e não como mero denuncismo.
Unidade de análise
Accountability e transparência – Relatórios de gestão, prestação de contas, cultura de transparência.
Manifestações
E4: Não tenho conhecimento desses normativos. A ampla divulgação é fundamental, pois são subsídios jurídicos que legitimam boa parte das condutas dos administradores.
Transparência é um dever do administrador, até para permitir que se desenvolva controle social adequado da gestão pública.
E1: Sim, concordo com a necessidade de publicidade, em face do princípio da transparência. Entendo como uma obrigação da instituição os relatórios de gestão. O conteúdo deve
estar estruturado, com todos os processos mapeados e definidos. Sobre a relevância de atuação do TCU, teria muito pouco a dizer, porque nunca acompanhei uma fiscalização.
E2: Tenho conhecimento dos relatórios de gestão, mas entendo importante que sejam amplamente divulgados para o público interno. Quanto à prestação de contas, as
informações são prestadas como obrigação, e não como vontade legítima do administrador.
E3: Tenho conhecimento dos normativos. Entretanto, quanto ao conteúdo dos relatórios, entendo que deve ser dado destaque ao que é importante e que permita a inteligência na
comunicação com os administradores. A prestação de contas é obrigação e dever. Todavia, tal prestação não deve ser reduzida a um relatório, mas ocorrer de forma diária e
constante. Obviamente, que a prestação de contas no final de mandato é importante, mas apenas como histórico e registro.
E5: Tenho conhecimento dos relatórios de gestão. A prestação de contas se trata de obrigação do gestor dirigida à sociedade, tanto interna como externamente à instituição.
E6: Tenho conhecimento de alguns normativos. Entendo que devem ser divulgados para aqueles que trabalham com o assunto, e cabe ao “controle interno” identificar e divulgar
os normativos.

215

APÊNDICE 4

Prática

Descrição

Item de controle

L1.1.1. As características e competências desejáveis ou
necessárias a membros da alta administração e de conselhos
ou colegiado superior estão identificadas.

L1.1.

Estabelecer e dar
transparência ao
processo de
seleção de
membros da alta
administração e
de conselhos ou
colegiado
superior.

Valor
atribuído
(*)

(1,00)

Ação a ser realizada, considerado o estágio de
capacidade “aprimorada”
Identificar as
características
e
competências
desejáveis ou necessárias a membros da alta
administração e de conselhos ou colegiado superior.
Capacitar os membros da alta administração.

L1.1.2. Os critérios de seleção de membros da alta
administração e de conselhos ou colegiado superior estão
definidos.
L1.1.3. O processo de seleção de membros da alta
administração e de conselhos ou colegiado superior está
estabelecido e inclui ampla divulgação das características e
competências requeridas, dos critérios de seleção e do
processo de escolha.

(1,00)

(1,00)

Definir e explicitar os critérios de seleção de membros
da alta administração e de conselhos ou colegiado
superior.
Executar e dar transparência ao processo de seleção,
pautando-se pelos critérios e competências previamente
definidos.
Avaliar o desempenho
administração.

dos

membros

da

alta

Realizar auditoria periódica que permita avaliar que o processo de seleção está estabelecido é executado de forma transparente, permitindo aos membros da alta
administração capacitar-se adequadamente e atingir o desempenho esperado.
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Definir, explicitar e adotar código de ética e de
conduta para membros de colegiado superior ou
conselhos.

L2.1.1. O código de ética e de conduta adotado é aplicável aos
membros dos conselhos ou colegiado superior.

(0,56)

L2.1.

Adotar código de
ética e conduta
que defina
padrões de
comportamento
dos
membros da alta
administração e
dos conselhos ou
colegiado
superior.

L2.1.2. O código de ética e de conduta adotado é aplicável aos
membros da alta administração.
L2.1.3. O código de ética e de conduta adotado possui as
seguintes características: a) detalha valores, princípios e
comportamentos esperados dos agentes públicos; b) define
tratamento de conflitos de interesses; c) estabelece a
obrigatoriedade de manifestação e registro, de forma explícita
e transparente, de aspectos que podem conduzir a conflitos de
interesse (empregos anteriores, candidaturas a cargos
eletivos, atividades políticas nos últimos cinco anos); d) proíbe
o recebimento de benefícios que possam, de forma efetiva ou
potencial, influenciar ou parecer influenciar as ações da alta
administração, dos membros da alta administração e de
conselhos ou colegiado superior.
L2.1.4. O código de ética e de conduta define: a) sanções
cabíveis em caso de seu descumprimento; b) mecanismos de
monitoramento e avaliação do seu cumprimento; c) papéis e
responsabilidades dos envolvidos no monitoramento e na
avaliação do comportamento de agentes públicos.

(0,56)

(0,27)

(0,07)

Definir, explicitar e adotar código de ética e de
conduta para membros da alta administração.
Garantir que o código de conduta contemple todas as
características que permitam encorajar e reforçar o
comportamento ético de suas lideranças e agentes e que
permita demonstrar aos cidadãos que estão agindo e
gerindo os recursos públicos sempre de acordo com o
interesse da sociedade.

Definir e explicitar no código de ética e de conduta
todas as sanções cabíveis em caso de seu
descumprimento, os mecanismos de monitoramento e
avaliação do seu cumprimento, bem como os papéis e
responsabilidades dos envolvidos no monitoramento e
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na avaliação do comportamento de agentes públicos.

L2.1.5 Ações de divulgação e promoção do conhecimento do
código de ética e de conduta são efetivamente realizadas para
seu público-alvo.

(0,00)

Realizar ações de divulgação e promoção do
conhecimento do código de ética e de conduta para seu
público-alvo.

Realizar auditoria periódica que permita avaliar a aplicação, o monitoramento e a avaliação do cumprimento do código de ética e de conduta.

L2.2.

Estabelecer
mecanismos de
controle para
evitar que
conflitos de
interesse
influenciem as
decisões e as
ações de
membros da alta
administração e
dos conselhos ou
colegiado
superior.

L2.2.1. Os mecanismos de controle para evitar que decisões e
ações relevantes sejam tomadas com a participação de
pessoas envolvidas em possíveis conflitos de interesse estão
implantados (norma antinepotismo).
L2.2.2. Os mecanismos para receber e tratar denúncias,
incluindo as relacionadas à violação do código de ética e, em
especial, conflitos de interesse estão implantados.

L2.2.3. Os mecanismos para submissão de denúncias
diretamente às instâncias internas de governança estão
implantados (corregedoria, ouvidoria, comitê de ética,
conselho).
L2.2.4. Os mecanismos para acompanhamento de denúncias
pelas partes interessadas estão implantados.

(0,07)

Implantar mecanismos de controle para evitar que
decisões e ações relevantes sejam tomadas com a
participação de pessoas envolvidas em possíveis
conflitos de interesse.

(0,27)

Implantar mecanismos para garantir o recebimento e
tratamento das denúncias, incluindo as relacionadas à
violação do código de ética e, em especial conflitos de
interesse.

(0,27)

(0,27)

Implantar mecanismos para garantir a submissão de
denúncias diretamente às instâncias internas de
governança.

Implantar
mecanismos
para
acompanhamento
de
denúncias
interessadas.

garantir
o
pelas
partes

Realizar auditorias periódicas a fim de avaliar a efetividade dos mecanismos de controles implantados para evitar que conflitos de interesse influenciem as decisões e
as ações de membros da alta administração e dos conselhos ou colegiado superior.

L3.2.

Responsabilizarse pelo
estabelecimento

L3.2.1. Controles internos para mitigar riscos decorrentes de
atos praticados pelos agentes delegados estão implantados.

(0,03)

Implantar Sistema de Controle Interno para mitigar
riscos decorrentes dos atos praticados pelos agentes por
delegação de competência.
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de políticas e
diretrizes para a
gestão
da organização e
pelo alcance dos
resultados
previstos.

L3.2.2. As metas de resultado a serem alcançadas pela
organização foram definidas pela alta administração.
L3.2.3. O dirigente máximo da organização se responsabiliza
pelo estabelecimento de diretrizes e políticas para a gestão da
organização.

L3.2.4. O dirigente máximo da organização se responsabiliza
pelo alcance dos resultados.

(0,66)

Definir metas de resultados para a instituição.

(0,66)

Definir explicitamente em normativo que cabem ao
dirigente máximo o papel e a responsabilidade de
estabelecer as diretrizes e políticas para a gestão da
instituição.

(0,66)

Definir explicitamente em normativo que cabem ao
dirigente máximo o papel e a responsabilidade pelo
alcance dos resultados.

Realizar auditorias periódicas para avaliar o Sistema de Controle Interno definido e implantado, os riscos vinculados aos objetivos, as diretrizes e políticas
estabelecidas, bem como o alcance dos resultados por parte da gestão.

(0,00)

Identificar as decisões críticas, que demandam
segregação de funções, bem como as funções a elas
relacionadas.

L4.2.2. Há controles implantados de modo a reduzir o risco de
decisões críticas serem tomadas sem respeitar a segregação
de funções.

(0,00)

Criar mecanismos de controle efetivos para evitar que
o poder para decisões críticas do negócio fique
concentrado em uma única pessoa ou instância.

L4.2.3. O limite de tempo para que indivíduos exerçam a
mesma função ou papel associado a decisões críticas de
negócio está definido.

(0,11)

Definir os limites de tempo para que o mesmo indivíduo
possa exercer uma mesma função ou papel associado a
decisões críticas do negócio.

(0,00)

Criar mecanismos de controle efetivos para evitar que
o poder para funções relacionadas a decisões críticas do
negócio fique concentrado em uma única pessoa ou
instância.

L4.2.1. As decisões críticas da organização que demandam
segregação de funções estão identificadas.

L4.2.

Garantir o
balanceamento
de poder e a
segregação de
funções críticas.

L4.2.4. Funções relacionadas a decisões críticas de negócio
estão segregadas de modo a não concentrar em uma única
pessoa o poder para tais decisões.

Realizar auditorias periódicas a fim de avaliar o funcionamento do sistema de governança, com poderes de decisão balanceados e funções críticas segregadas, que
permitam garantir a efetividade dos mecanismos de controle e reduzir o risco de ocorrência de decisões críticas em desrespeito ao princípio da segregação de funções.
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E1.2.1. Diretrizes para participação social na governança da
organização (avaliação, direcionamento e monitoramento)
estão definidas (planejamento e orçamento participativo,
envolvimento da sociedade civil organizada, controle social).

E1.2.

Promover a
participação
social, com
envolvimento dos
usuários, da
sociedade e
das demais
partes
interessadas na
governança da
organização.

E1.2.2. Mecanismos que viabilizam a participação social na
governança da organização estão implantados (conferências
de políticas públicas, mesas de diálogo, audiências e
consultas públicas presenciais ou virtuais).

Definir diretrizes para a
governança da instituição.
(0,07)

participação

social

na

Estabelecer mecanismos que garantam a relação
objetiva e profissional com a mídia, organizações de
controle e com as outras instituições.
Implantar mecanismos que viabilizem a participação
social na governança.

(0,00)

Estabelecer e divulgar canais de comunicação com as
diferentes partes interessadas que assegurem a
efetividade da participação.
Observar e pôr em prática as diretrizes definidas para
a participação social na governança da instituição.

E1.2.3. As diretrizes de participação social são observadas e
postas em prática, em conformidade com as definições.
(0,00)

Assegurar
que
decisões,
estratégias,
políticas,
programas, projetos, planos, ações, serviços e produtos
atendam ao maior número possível de partes
interessadas, de modo balanceado.

Auditar, periodicamente, a observância das diretrizes definidas, bem como avaliar a efetividade dos mecanismos de controle que viabilizam a participação social na
governança da instituição.
E2.2.1. A missão, a visão e os valores da organização estão
definidos.
E2.2.

Estabelecer a
estratégia da
organização.

E2.2.2. As instâncias internas de governança, os gestores e os
colaboradores (servidores e empregados) participam da
formulação da estratégia.

(0,66)

Explicitar
papéis
e
responsabilidades
pelo
cumprimento, bem como dar ampla divulgação aos
objetivos, iniciativas, indicadores e metas de
desempenho relativo à execução da estratégia.

(0,66)

Criar mecanismos que garantam o envolvimento das
instâncias internas de governança, os gestores e os
colaboradores (magistrados e servidores), tanto na
formulação como na execução ou reavaliação da
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estratégia.
E2.2.3. Na formulação da estratégia, a organização adota
práticas participativas que consideram os anseios das partes
interessadas externas (sociedade).
E2.2.4. A estratégia da organização está definida e explicita
objetivos, iniciativas, indicadores de desempenho e metas.

(0,66)

Criar mecanismos que garantam o envolvimento das
partes interessadas, tanto na formulação quanto
execução ou reavaliação da estratégia.

(0,66)

Criar mecanismos que permitam a supervisão por
parte das instâncias de governança do cumprimento
dos objetivos, iniciativas, indicadores de desempenho
e metas definidos.

(0,33)

Garantir o funcionamento das reuniões de análise da
estratégia a fim de avaliar e monitorar a evolução no
atingimento das metas definidas.

E2.2.5. A estratégia da organização é executada.

Fazer constar dos Planos Anuais de Auditoria (PAAs) a realização de auditorias periódicas para avaliar os controles relativos à prática que permitam avaliar a
efetividade da definição da estratégia, da participação das partes interessadas, bem como da efetividade da execução da estratégia.

(0,66)

Definir as diretrizes para monitoramento e avaliação
da execução da estratégia e acompanhar a execução
dela.

E2.3.2. O desempenho da organização é avaliado com base
nos indicadores e metas definidos.

(0,66)

Avaliar o desempenho da instituição com base nos
indicadores e metas definidos.

E2.3.3. Ações são adotadas quando o desempenho é
insatisfatório
e,
também,
quando
comprovadamente
necessário.

(0,66)

E2.3.4. A estratégia da organização é executada de acordo
com os objetivos e metas definidos.

(0,66)

E2.3.1. A execução das iniciativas estratégicas é avaliada e
monitorada.

E2.3.

Monitorar e
avaliar a
execução da
estratégia, os
principais
indicadores e o
desempenho da
organização.

Adotar, registrar e divulgar as ações de melhoria,
sempre que necessário, para melhorar o desempenho.

Executar, efetivamente, a estratégia de acordo com os
objetivos e metas definidos.

Realizar auditorias periódicas que permitam avaliar o alcance dos objetivos e metas definidos, por meio da análise sistemática de processos ou resultados, em
comparação com um conjunto explícito ou implícito de padrões e indicadores, a fim de contribuir para o seu aperfeiçoamento.
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(0,03)

Definir diretrizes para gestão de riscos e
estabelecimento de controles internos, sendo incluída
nesta a definição da tolerância ao risco, de papéis e
responsabilidades e de critérios de classificação de riscos.

C1.1.2. O processo de gestão de riscos está implantado e
contempla os seguintes componentes: ambiente de controle;
fixação de objetivos; avaliação de riscos; atividades de
controle, informação e comunicação; atividades de
monitoramento.

(0,03)

Implantar o processo de gestão de riscos,
contemplando os componentes: ambiente de controle;
fixação de objetivos; avaliação de riscos; atividades de
controle, informação e comunicação; atividades de
monitoramento.

C1.1.3. Riscos críticos da organização estão identificados.

(0,03)

Identificar os riscos críticos da instituição.

C1.1.4. Controles internos para reduzir os riscos críticos
identificados estão implantados.

(0,03)

Implantar controles internos para reduzir os riscos
críticos identificados.

C1.1.5. Plano de continuidade, relacionado aos elementos
críticos de sua área de atuação, está implantado.

(0,03)

Implantar plano de continuidade, relacionado aos
elementos críticos da área de atuação da instituição.

(0,66)

Atribuir
formalmente
a
responsabilidade
pela
coordenação da estrutura de gestão de riscos da
instituição.

(0,03)

Utilizar as informações resultantes do processo de
gestão de riscos para apoiar os processos decisórios
das instâncias internas de governança.

C1.1.1. Diretrizes para a gestão de riscos e estabelecimento
de controles internos estão definidas e incluem a definição da
tolerância ao risco, de papéis e responsabilidades e de
critérios de classificação de riscos.

C1.1.

Estabelecer
estrutura de
gestão de riscos.

C1.1.6. A responsabilidade por coordenar a estrutura de
gestão de riscos da organização está atribuída.

C1.1.7. As instâncias internas de governança utilizam as
informações resultantes do processo de gestão de riscos para
apoiar seus processos decisórios.

Realizar auditorias periódicas a fim de avaliar a efetividade dos riscos definidos e dos controles estabelecidos, bem como dos planos de continuidade, dos papéis e
responsabilidades definidos e do uso efetivo das informações resultantes dos processos e planos estabelecidos.

C2.1.

Estabelecer a
função de
auditoria interna.

C2.1.1. O propósito, a autoridade, o mandato e a
responsabilidade da auditoria interna estão definidos em
estatuto.

(0,66)

Definir, explicitar e divulgar, em estatuto, o propósito, a
autoridade, o mandato e a responsabilidade da
auditoria interna.
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Autorizar e dar ampla divulgação sobre o acesso aos
recursos organizacionais relevantes e necessários à
realização do trabalho de auditoria.

C2.1.2. Normas estabelecem a posição da função de auditoria
interna na organização, autorizam o acesso aos recursos
organizacionais (informações, acesso a sistemas) relevantes à
realização do trabalho de auditoria e definem o escopo de
suas atividades.

(0,66)

C2.1.3. A função de auditoria interna está implantada.

(0,66)

Implantar, efetivamente, a função de auditoria interna.

C2.1.4. A auditoria interna produz relatórios destinados às
instâncias internas de governança.

(0,66)

Produzir relatórios de auditoria relevantes e destinados
às instâncias internas de governança.

Definir o escopo de suas atividades.

Realizar, periodicamente, a autoavaliação da qualidade nos trabalhos de auditoria executados, bem como da observância das normas e do exercício da atividade, tanto
requeridos pelas Entidades de Fiscalização Superior (TCU, CNJ, CSJT) como pelos padrões internacionais do IIA.
C2.2.1. A auditoria interna se reporta funcionalmente à mais
alta instância interna de governança e administrativamente à
alta administração.

C2.2.

Prover condições
para que a
auditoria interna
seja
independente e
proficiente.

(0,00)

Definir, explicitar e dar ampla publicidade às instâncias
de governança a quem se deve dirigir a função da
auditoria interna, bem como os processos de trabalho
para reporte funcional e administrativo da função da
auditoria interna.
Definir diretrizes para o tratamento de conflitos de
interesse na função de auditoria interna.

C2.2.2. Diretrizes para o tratamento de conflitos de interesse
(não participação em atos de gestão) na função de auditoria
interna estão definidas.

(0,66)

C2.2.3. As competências necessárias ao desempenho das
responsabilidades da auditoria interna estão identificadas.

(0,66)

Identificar
as
competências
necessárias
ao
desempenho das responsabilidades da auditoria interna.

(0,27)

Prover condições para que os auditores internos
possuam, coletivamente, as competências necessárias
ao desempenho das atribuições da função de
auditoria interna.

C2.2.4. Condições são providas para que os auditores internos
possuam, coletivamente, as competências necessárias ao
desempenho das atribuições da função de auditoria interna.

Avaliar a conformidade de atuação do exercício da função da auditoria interna, bem como a sua independência, proficiência e o desempenho, assegurando que ela
adicione valor à organização.
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(0,66)

Identificar e explicitar as exigências normativas e
jurisprudenciais de publicidade, bem como as demandas
de informação requeridas pelas partes interessadas.

(0,66)

Definir as diretrizes e os critérios da alta
administração para a abertura e classificação dos
dados, divulgação das informações relacionadas à área
de atuação, bem como a comunicação com as
diferentes partes interessadas.

(0,66)

Definir e dar publicidade e acessibilidade ao catálogo
de informações que a instituição se comprometeu,
ativamente, a divulgar.

C3.1.4. As informações às quais a organização se
compromete a dar transparência ativa estão acessíveis às
partes interessadas.

(0,66)

Publicar, efetivamente, e garantir a disponibilidade e
acessibilidade das informações que a instituição se
comprometeu a divulgar.

C3.1.5. As informações publicadas estão de acordo com as
exigências normativas e jurisprudenciais.

(0,66)

Publicar as informações de acordo com as exigências
normativas e jurisprudenciais.

(0,00)

Avaliar e monitorar, periodicamente, a satisfação das
partes interessadas com relação ao reconhecimento de
que suas necessidades de informação foram
atendidas.

C3.1.1. As necessidades de publicidade de informações
decorrentes de exigências normativas e jurisprudenciais e de
demandas das partes interessadas estão identificadas.
C3.1.2. Diretrizes da alta administração para abertura de
dados, divulgação de informações relacionadas à área de
atuação da organização e comunicação com as diferentes
partes interessadas estão definidas.

C3.1.

Dar transparência
da organização
às partes
interessadas,
admitindo-se o
sigilo, como
exceção, nos
termos da lei.

C3.1.3. O catálogo de informações às quais a organização se
compromete a dar transparência ativa está definido e é
acessível às partes interessadas.

C3.1.6. A satisfação das partes interessadas com as
informações providas (transparência ativa) é avaliada e
monitorada.

Auditar, periodicamente, a publicidade, acessibilidade e correção das informações publicadas a fim de avaliar a qualidade e integridade do processo de trabalho
correspondente.

C3.2.

Prestar contas da
implementação e
dos resultados

C3.2.1. Relatórios produzidos pela organização, relativos à
implementação e aos resultados dos sistemas de governança
e de gestão da organização, estão publicados.

(0,33)

Publicar os relatórios produzidos pela instituição,
relativos à implementação e aos resultados dos
sistemas de governança e de gestão.
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dos sistemas de
governança e
de gestão, de
acordo com a
legislação vigente
e com o princípio
de accountability.

C3.2.2. Informações produzidas por instâncias externas de
governança, relativas à implementação e aos resultados dos
sistemas de governança e de gestão da organização, estão
publicados.

(0,00)

Publicar os relatórios produzidos pelos órgãos de
controle (TCU, CNJ e CSJT), relativos à implementação
e aos resultados dos sistemas de governança e de
gestão.

C3.2.3. As informações publicadas estão de acordo com as
exigências normativas e jurisprudenciais.

(0,66)

Observar as exigências normativas e jurisprudenciais
nas informações publicadas.

(0,00)

Avaliar a imagem da instituição, bem como seus
serviços prestados e produtos oferecidos, para garantir
que as partes interessadas reconheçam a prestação de
contas como satisfatória.

C3.2.4. A satisfação das partes interessadas com o conteúdo
e a qualidade da prestação de contas é avaliada e monitorada.

Avaliar, periodicamente, por meio de auditorias a regularidade e a qualidade das informações publicadas pela instituição a fim de contribuir com o aperfeiçoamento e a
melhoria das diretrizes de transparência, sistema de prestação de contas e responsabilização dos agentes públicos.

C3.4.

Garantir que
sejam apurados,
de ofício, indícios
de
irregularidades,
promovendo a
responsabilização
em caso de
comprovação.

C3.4.1. Diretrizes para a apuração de irregularidades,
incluindo desconformidades com o código de ética e de
conduta e com diretrizes de governança e de gestão, estão
definidas.

(0,33)

C3.4.2. Indícios de irregularidades são
conformidade com as diretrizes definidas.

(0,66)

apurados

em

C3.4.3. Casos comprovados de irregularidades resultam na
aplicação de sanções, em conformidade com as diretrizes
definidas.

(0,66)

C3.4.4. Casos comprovados de irregularidade resultam no
encaminhamento tempestivo de informações para os órgãos
de controle competentes.

(0,66)

Definir diretrizes para a apuração de irregularidades,
incluindo desconformidades com o código de ética e de
conduta e com diretrizes de governança e de gestão.

Apurar os indícios de irregularidades, em conformidade
com as diretrizes definidas.
Aplicar sanções nos casos comprovados,
conformidade com as diretrizes definidas.

em

Encaminhar, tempestivamente, para os órgãos de
controle competentes as informações relativas aos
casos comprovados.

Auditar, periodicamente, os processos administrativos disciplinares autuados para avaliar o cumprimento das diretrizes e a efetividade na sua aplicação.
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*Em relação à ação informada como resposta ao levantamento do TCU.

A figura abaixo mostra a lógica explicitada para os valores atribuídos a cada tipo de resposta dada pela instituição ao questionário do TCU, bem como a
classificação das respostas segundo os estágios de capacidade correspondente:

Fonte: Brasil. TCU (2015e).
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ANEXO A

2.1

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

Objetivo Específico
Demonstrar a percepção da própria unidade jurisdicionada (UJ), representada pelo seu nível estratégico de direção, da qualidade do funcionamento dos controles internos
administrativos da UJ, principalmente quanto à suficiência desses controles para garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das informações financeiras produzidas; a
obediência (compliance) às leis e regulamentos que a regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a
eficiência de suas operações frente aos objetivos traçados.
Para fins de atendimento deste subitem, consideram-se controles internos o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com
vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para a unidade sejam alcançados, conforme definido no inciso
X do Parágrafo único do art. 1º da IN TCU nº 63/2010.
Estrutura de Informação
A informação está estruturada conforme o Quadro A.2.4 a seguir, que contém diversas afirmativas classificadas em cinco elementos do sistema de controles internos da UJ
que se pretende avaliar: ambiente de controle; avaliação de riscos; atividades de controle; informação/comunicação e monitoramento. A avaliação representada pela
elaboração do Quadro A.2.4 deve ser complementada por análise crítica, em forma de texto, sobre as percepções trazidas pelo Quadro.
Para melhor compreensão do resultado da avaliação, a UJ deve declarar a estratégia adotada para a emissão da opinião sobre os diversos componentes do Quadro.
Abrangência
A avaliação dos controles internos deve ser feita por todas as UJ relacionadas no Anexo I da DN 134/2013, ainda que não seja possível o pronunciamento sobre todas as
afirmativas contidas nos cinco elementos do Quadro. No caso de impossibilidade de pronunciamento sobre alguma afirmativa, a UJ deve utilizar o valor 3 (posição neutra em
relação à afirmativa).
No caso de relatório consolidado, a avaliação deve ser feita pela UJ consolidadora e pelas UJ expressamente destacadas como consolidadas no Anexo I da DN 134/2013,
considerando os respectivos contextos.
No caso de relatório agregado, a avaliação deve ser feita pela unidade agregadora e pelas UJ agregadas, considerando os respectivos contextos.
Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dá suporte adequado ao seu
funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da
unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

VALORES
1

2

3

4

5
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4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração
dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.
12. São prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a
identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
13. São prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos
níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos
ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à
tomada de decisão.
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
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26. A informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das
responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a
sua estrutura.
Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

1

2

3

4

5

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.
Análise crítica e comentários relevantes:
Escala de valores da avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
ORIENTAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS
a) Para cada afirmativa dentro de cada elemento, a UJ deverá indicar um valor na escala de 1 a 5, assinalando um “X” na coluna “VALORES” de acordo com a percepção dos avaliadores e com
base na situação do final do exercício de referência do relatório de gestão. Para fins de posicionamento da opinião na escala de valores, a UJ deve considerar o seguinte:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. No caso de relatório de gestão consolidado, o quadro deve ser preenchido
considerando o contexto da unidade consolidadora somente.
b) A UJ deve indicar valor para todas as afirmativas, sendo que, conforme já dito, caso uma determinada afirmativa não seja passível de avaliação no âmbito da UJ, deve ser indicado o valor 3
(significando posição neutra em relação à afirmação).
c) Para analisar as afirmativas constantes do quadro, devem-se reunir pessoas que representem as áreas estratégicas da unidade, podendo, inclusive, participar representantes da unidade de
auditoria interna, caso exista na estrutura do órgão, desde que a participação da auditora interna não interfira na sua independência para avaliar a gestão.
d) Com base nas informações do Quadro, a UJ deve fazer análise concisa dos pontos que considerar de maior relevância no seu contexto ou merecerem explicações adicionais. Na análise, a UJ
deve contemplar, também, a descrição da metodologia utilizada pela UJ para analisar os quesitos e as áreas envolvidas no processo de avaliação. A análise crítica poderá ser feita na forma de
texto adicional, preferencialmente fora do Quadro de Avaliação.

Fonte: BRASIL. TCU, 2014d, p. 28-29.

