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ACÓRDÃO Nº 675/2015 - TCU - Plenário 

 
1. Processo TC-017.005/2014-0.  
2. Grupo I - Classe:  V - Assunto: Relatório de Auditoria.  

3. Interessado: Tribunal de Contas da União.  
4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou.  
7. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará (Secex/CE).  

8. Advogado constituído nos autos: não há. 
 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada junto ao Tribunal 

Regional do Trabalho no Estado do Ceará - TRT-7ª Região, com o objetivo de avaliar a maturidade do 

processo de trabalho de gestão de contratos de Tecnologia da Informação,  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 
8.443/1992, bem como no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: 

9.1. recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE que:  

9.1.1. avalie o quantitativo de contratos fiscalizados por cada fiscal e por cada gestor de contrato, 
com vistas a garantir a eficácia da atividade de acompanhamento e fiscalização dos contratos de TI à 

semelhança das boas práticas contidas no Cobit 5, práticas de gestão APO10.03 - gerenciar o 
relacionamento com fornecedores e contratos e APO10.05 - monitorar a conformidade e a performance 
dos fornecedores, em atenção ao disposto na Constituição Federal, art. 37, caput (princípio da 

eficiência), bem como na Lei 8.666/1993, art. 58, inciso III c/c art. 67, caput, e no Acórdão 
2.831/2011-Plenário, item 9.1.3; 

9.1.2. implemente mecanismos que garantam que os fiscais e gestores de contrato de TI 

detenham a qualificação técnica necessária para o exercício de suas atividades, à semelhança das boas 
práticas contidas no Cobit 5, APO07.03 - manter as habilidades e competências da equipe, de forma a 

atender ao disposto na Constituição Federal, art. 37, caput (princípio da eficiência), bem como no 
Decreto 5.707/2006, incisos I e III, e nos Acórdãos 594/2012-TCU-Plenário, item 9.3.1, e Acórdão 
1.382/2009-TCU-Plenário, itens 9.2.28 e 9.2.29; 

9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE acerca das seguintes 
impropriedades verificadas por ocasião da auditoria objeto destes autos:  

9.2.1. ausência de avaliação da qualidade dos serviços prestados, identificada no processo de 
gestão da contratação do Contrato 15/2012, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 3º, caput, 
art. 66, no Acórdão 2.393/2013-TCU-Plenário, item 9.6 e, subsidiariamente, na IN/SLTI/MP 4/2014, 

art. 34, inciso II; 
9.2.2. ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução do Contrato 15/2012 em 

local próprio, separado do resto dos autos do processo, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 
67 e, por se tratar de órgão pertencente ao Poder Judiciário, subsidiariamente ao disposto no art. 34, 
XIV, da IN 4/2014-SLTI-MP, a qual estabelece a obrigatoriedade de o gestor do contrato manter 

devidamente registrado o histórico de gestão do contrato; 
9.2.3. excessiva quantidade de contratos fiscalizada pelo mesmo servidor, identificada por meio 

de pesquisa junto aos fiscais do Contrato 48/2012, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 58, 
inciso III c/c art. 67, caput, e no Acórdão 2.831/2011-Plenário, item 9.1.3, e 

9.3. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU. 

 
10. Ata n° 11/2015 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 1/4/2015 – Ordinária. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52660361.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0675-11/15-P. 

13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência) e Walton Alencar Rodrigues.  
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), Marcos Bemquerer 

Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.  
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

Vice-Presidente, no exercício da Presidência Relator 
 
 

Fui presente: 
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52660361.


