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Resumo

O presente trabalho é resultado da realização de Auditoria Operacional com 
o intuito de avaliar os sistemas de controles internos utilizados no processo de concessão 
de ajuda de custo, bem como os controles preventivos e detectivos adotados para mitigar 
eventuais riscos que possam impedir ou dificultar o alcance de seus objetivos.

Para avaliação do sistema de controle interno foi adotado o modelo Coso II, 
desenvolvido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treaway Commission 
(Comitê das Organizações Patrocinadoras), o qual descreve os elementos essenciais de um 
sistema de controle interno eficaz, voltado para gerenciamento de riscos. Nessa auditoria 
foram avaliados os seguintes elementos da matriz tridimensional que compõe o Coso II: a) 
Objetivo: operacional, b) Objeto de controle: atividade, e c) Componente: atividades de 
controle.

As técnicas de auditoria utilizadas nesse trabalho foram questionário, análise 
documental  dos  processos  de  ajuda  de  custa  do  ano  de  2013  e  consulta  a  sistemas 
informatizados (ADMEletrônico e Sistema de Recursos Humanos).
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Fundamentação 
O  Acórdão  nº  1.074/2009  -  Plenário  do  Tribunal  de  Contas  da  União 

recomendou que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região realizasse auditorias de 
avaliação de sistemas de controles internos, conforme item 9.1.3.

O Conselho Nacional  de Justiça,  por meio  da Meta 16 do ano de 2013, 
questionou  se  as  unidades  de  controle  interno  realizavam  auditoria  de  avaliação  de 
controles  internos  visando  aferir  a  adequação  dos  controles  administrativos  no 
enfrentamento de riscos (Pergunta 16.14 da Meta 16 -  Fortalecer a estrutura de controle 
interno no Tribunal).

Destaca-se  que  a  presente  auditoria  encontra-se  prevista  no  item 1.7  do 
Plano  Anual  de  Auditoria  (PAA)  desta  Seconti  –  Exercício  2014  (PA  0008716-
29.2013.5.04.0000),  aprovado pela  Presidência e  publicado na página desta  Seconti  no 
portal deste Tribunal na Internet1

1.2 Avaliação de controles internos

A avaliação dos controles internos, dependendo dos seus objetivos, pode ser 
realizada em dois níveis: em nível de entidade ou em nível de atividades.

O controle interno em nível de entidade visa a avaliação global do sistema 
de controle  interno da organização ou parte  dela  com o propósito  de verificar  se  está 
adequadamente concebido e se funciona de maneira eficaz.

O  objetivo  da  avaliação  de  controles  internos  em  nível  de  atividades, 
também chamada avaliação do controle  interno em nível  operacional,  é verificar se  os 
controles internos, no nível operacional das atividades, estão apropriadamente concebidos, 
na  proporção  requerida  pelos  riscos  e  se  funcionam  de  maneira  contínua  e  coerente, 
alinhados com as respostas a riscos definidas pela Administração. Em síntese, consiste em 
revisar objetivos-chave de processos e atividades neles contidas, identificar e avaliar riscos 
relevantes relacionados a esses objetivos, bem como os controles que a gestão adota para 
administrá-los.2 

Nesse tema cabe esclarecer que a responsabilidade por conceber, implantar, 
manter e monitorar controles internos para assegurar os objetivos acima mencionados é da 
administração do órgão ou entidade pública cabendo à auditoria interna ou ao órgão de 
controle interno da entidade avaliar a qualidade desses processos (Acórdão nº 1.543/2013 – 
TCU -  Plenário).
1 http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/institucional/controleinterno
2 Curso de avaliação de controles internos/ Tribunal de Contas da União; Conteudistas: Antônio Alves de 

Carvalho
 Neto, Bruno Medeiros Papariello. 2. ed. - Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, 2012.
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1.3 Visão geral do objeto 
A  ajuda  de  custo  é  a  vantagem  destinada  a  compensar  despesas  com 

instalação  de  magistrados  e  servidores  da  Justiça  do  Trabalho  que,  no  interesse  da 
Administração, passem a ter exercício em outra localidade, com mudança de domicílio em 
caráter permanente.1

Essa  vantagem  esta  prevista  na  Lei  Complementar  nº  35/1979,  Lei  nº 
8.112/1990  e  foi  regulamentada  pela  Resolução  nº  112/2012  do  CSJT  e  Portarias 
8.601/2013 e 1.371/2014 deste Regional.

O processo de concessão da ajuda de custo inicia com o requerimento do 
magistrado/servidor  encaminhado  a  SEGESP  que recebe  o  pedido,  autua  o  processo 
administrativo (PA), confere a documentação, elabora as informações e  a portaria. No 
caso  de  magistrados  esses  procedimentos  são  executados  pela  Seção  de  Assuntos  da 
Magistratura (SAM) e no caso de servidores pela Seção de Vantagens.

Posteriormente a portaria é encaminhada para assinatura do Presidente, se 
for magistrado, ou do Diretor-Geral, se for servidor. Após a assinatura ocorre o pagamento, 
efetuado pela SECOF e a publicação da Portaria, retornando o processo para as Seções que 
iniciaram  o  processo  para  verificar  se  foram comprovados  todos  os  pressupostos  que 
podem acarretar a devolução da vantagem (SV).

1.4 Objetivo
O  objetivo  geral  desse  trabalho é  a  realização  de  uma  Auditoria  de 

Avaliação de Controles Internos com a finalidade de avaliar os procedimentos adotados no 
processo de concessão de ajuda de custo.

1.5 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria
A metodologia utilizada para avaliação dos sistemas de controles internos 

administrativos  adotados  no processo de  concessão de ajuda de custo,  pode ser  assim 
resumida:

(i)  Inicialmente,  foi  enviado à  unidade auditada um questionário  visando 
obter uma visão geral acerca do funcionamento e dos processos de trabalho, conforme 
Requisição  de  Informações  nº  01/2013.  Essa  requisição  e  as  respostas  e  evidências 
apresentadas encontram-se no Anexo 01 desse Relatório.

(ii)  Em um segundo  momento,  após  análise  das  respostas  obtidas  nesse 
questionário, foram solicitadas informações complementares para embasar essa auditoria. 
As  questões,  as  respostas  e  evidências  apresentadas  encontram-se  no  Anexo  02  desse 
Relatório..

1 Resolução nº 112/2012, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, art. 2,º caput.
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(iii) Ao final, foram selecionados alguns processos para exame documental 
com o intuito de confirmar as informações prestadas e testar os controles existentes. Os 
processos examinados referem-se as concessões da vantagem no ano de 2013.

1.6 Legislação  
- Resolução CSJT nº 110/2012, que dispõe sobre o instituto da remoção dos servidores dos 
quadros de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus;
- Resolução CSJT nº 112/2012, que regula os procedimentos para a concessão de ajuda de 
custo a magistrados e servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus;

- Resolução Administrativa TRT4 nº 04/2012, que dispõe sobre a concessão de ajuda de 
custo a magistrados de primeiro grau para Varas do Trabalho de difícil  provimento no 
âmbito da Justiça do Trabalho;
- Resolução Administrativa TRT4 nº 10/2013, que dispõe sobre o dever do juiz de residir 
na comarca em que atua e regulamenta o pedido de autorização para residência fora da 
comarca;

-  Portaria  TRT4  nº  8.602/2013,  que  estabelece  procedimentos  para  a  aplicação  da 
Resolução  112/2012,  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  no  âmbito  deste 
Tribunal;

1.7 Critérios da auditoria
Em auditorias de avaliações de controles internos, conforme Jurisprudência 

do Tribunal de Contas da União, os critérios são tipicamente baseados em bom senso e 
boas práticas administrativas. 

Entre  os  diversos  modelos  de  referência  reconhecidos  na  literatura  para 
implementação e  avaliação de controles  internos,  destaca-se o modelo  estrutural  Coso, 
desenvolvido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treaway Commission 
(Comitê das Organizações Patrocinadoras) e incorporado nas normas de boa governança 
INTOSAI GOV 9100 e 9130, da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Intosai). 

O  modelo  adotado  nesta  auditoria  foi  o  Coso  II,  o  qual  descreve  os 
elementos essenciais de um sistema de controle interno eficaz, voltado para gerenciamento 
de riscos. Tais elementos, no formato de uma matriz tridimensional (Figura 1), podem ser 
assim  resumidos:  a)  Objetivos: estratégicos,  operacionais,  de  comunicação  e  de 
conformidade (1ª Dimensão do cubo); b) Objetos de controle: nível da organização ou de 
partes dela e em nível de atividades (2ª Dimensão do cubo); c)  Componentes: ambiente 
interno, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta a risco, 
atividades de controle, informações e comunicações, e monitoramento (3ª Dimensão do 
cubo).
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Figura 1 - Estrutura Tridimensional Integrada de Gestão de Riscos e  
Controles Internos (Cubo COSO II)

O escopo dessa auditoria envolveu os seguintes elementos:

a) Objetivo: operacional; 
b) Objeto de controle: atividade (processo de concessão de ajuda de custo);

c) Componente: atividades de controle.
As  atividades  de  controle  consistem  em  políticas  e  procedimentos 

estabelecidos,  e de fato executados,  para atuar sobre os riscos e contribuir  para que os 
objetivos da organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos1. 

2. POSSÍVEIS DEFICIÊNCIAS CONSTATADAS
A seguir  são  descritas  as  possíveis  deficiências  encontradas  nas  atividades  de 

controle avaliadas nessa auditoria.

2.1 Insuficiência na comprovação de deslocamento dos dependentes

Situação encontrada
Nos termos da Resolução CSJT nº 112/2012 e Portaria TRT4 nº 8.602/2013 

foram  encontradas  deficiências  na  comprovação  de  deslocamento  dos  dependentes  de 

1 Curso de avaliação de controles internos/ Tribunal de Contas da União; Conteudistas: Antônio Alves de 
Carvalho Neto, Bruno Medeiros Papariello. 2. ed. - Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, 2012.
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servidores  e  magistrados,  quando  do  pagamento  da  ajuda  de  custo.  A  justificativa 
apresentada,  em muitos  casos,  resume-se  ao  dependente  estar  cadastrado  nos  registros 
funcionais.

A Resolução CSJT nº 112/2012 prevê:

Art. 5º O valor da ajuda de custo será calculado com base na remuneração  
bruta  percebida  pelo  magistrado  ou servidor  no  mês  em que ocorrer  o  
deslocamento para a nova sede e não poderá exceder à importância relativa  
a três meses de remuneração. 
§ 1º. A ajuda de custo corresponderá a uma remuneração, caso o magistrado 
ou servidor possua até um dependente; a duas remunerações, caso possua 
dois  dependentes;  ou  a  três  remunerações,  se  possuir  três  ou  mais 
dependentes. 
…
Art.  6º  Para  os  fins  desta  Resolução  entende-se  como  dependente  do  
magistrado ou servidor: 
...
§ 2º Os dependentes de que trata este artigo deverão estar registrados nos  
assentamentos funcionais do magistrado ou servidor. 
...
Art.  9°  A ajuda  de  custo  será  restituída  e  as  despesas  realizadas  com 
transporte,  inclusive  de  mobiliário,  bagagem  e  automóvel,  deverão  ser  
ressarcidas à Administração: 
...
II - proporcionalmente, observados os prazos do inciso I, alínea a quando  
não ocorrer  o deslocamento de qualquer dependente do magistrado ou  
servidor, cuja desconsideração, para efeito de cálculo da parcela, resultar  
na minoração do valor devido. 

Em  05/11/2013  foi  publicada  a  Portaria  TRT4  nº  8.602/2013  que 
regulamenta  a Resolução CSJT nº  112/2012 neste  regional,  e  prevê a necessidade de 
comprovação de mudança de domicílio dos dependentes:

Art. 1º Para a obtenção do benefício da ajuda de custo em face de remoção 
ou  promoção,  o  magistrado deverá  firmar  declaração  de  alteração  de  
domicílio, que fará prova da sua mudança, não excluindo a necessidade de  
comprovação quanto a dependente considerado para efeito de apuração  
do seu valor.

Art. 2º  Para fazer jus ao benefício da ajuda de custo,  o servidor deverá 
comprovar  a  realização  da  sua  mudança  de  domicílio,  bem  como  de  
dependente considerado para efeito de fixação do seu valor.

A área  auditada,  quando questionada sobre  a  metodologia  utilizada  para 
evitar a concessão indevida de ajuda de custo nos casos de não comprovação de realização 
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de mudança de domicilio do servidor e do dependente, informa que realiza controle por 
meio de planilha e que até o momento não registrou nenhum caso.

Evidências
– PA nº  0001746-13.2013.5.04.0000  –  Ajuda de  custo  concedida  ao  Juiz  Renato 

Barros Fagundes em face da remoção de oficio da 4ª VT  de Passo Fundo para a VT 
de  Camaquã  (Portaria  de  remoção  nº  994/2013),  no  valor  de  02  (duas) 
remunerações brutas mensais. A comprovação de mudança de domicílio juntada ao 
processo consiste da declaração do sócio-gerente do Hotel Bartz Ltda, da cidade de 
Camaquã,  que refere que o magistrado está utilizando um dos apartamentos do 
empreendimento  para  fins  de  residência  na  cidade.  Não  consta  no  processo  o 
comprovante de deslocamento dos dependentes Artur Stefani Fagundes e Martina 
Stefani Fagundes, nascidos em 01/08/1999 e 21/01/2008,  cadastrados nos assentos 
funcionais do magistrado.

– PA  nº  00003358-83.2013.5.04.0000  –  Ajuda  de  custo  no  valor  de  03  (três) 
remunerações brutas mensais,  concedida ao servidor Delmar Silva dos Santos em 
face da remoção da 22ª VT de Porto Alegre para a 1ª VT de Bagé decorrente da 
nomeação  para  cargo  em comissão  (Portaria  nº  3.147/2013).  No  formulário  de 
requerimento da vantagem, o servidor declara a mudança de domicílio e informa o 
novo  endereço.  Não  junta  comprovante  da  alteração  domicílio.  Não  consta  no 
processo o comprovante de deslocamento dos dependentes Jean Pablo Garcia dos 
Santos, Delmar Silva dos Santos Júnior,  Janine Garcia dos Santos, nascidos em 
01/03/1991,  03/12/1999  e  02/02/1996,   cadastrados  nos  assentos  funcionais  do 
servidor.  Em  relação  ao  filho  Jean  Pablo  junta  comprovante  de  matrícula  em 
instituição de ensino superior (Centro Universitário Ritter dos Reis em Canoas-RS) 
e declaração de que não exerce atividade remunerada.

Esclarecimento dos responsáveis

“Cumpre  salientar,  primeiramente,  que  esta  Secretaria  atua  em absoluta 

consonância  com  o  princípio  da  legalidade,  razão  pela  qual  atém-se  ao  exame  da 

legislação em vigor à época dos fatos que ensejam o reconhecimento de qualquer direito a 

magistrado ou servidor. 

Nos casos apontados, levou-se em conta a data da publicação das Portarias 

de remoção que geraram o direito à vantagem (Portaria nº 994, de 14/02/2013 e Portaria nº 

3.147,  de 20/05/2013),  ocasião  em que se encontrava  em vigor  a  Resolução CSJT nº 

112/2012, mas ainda não vigia a Portaria TRT4 nº 8.602, de 06 de novembro de 2013, a 

qual passou a exigir o comprovante de deslocamento dos dependentes do titular do direito 
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à ajuda de custo. Por tal motivo, aplicou-se, à hipótese, as disposições contidas na primeira 

norma, que assim dispõem:

Art. 6º Para os fins desta Resolução entende-se como dependente  
do magistrado ou servidor: 
I  -  o  cônjuge  ou  o  companheiro,  desde  que  comprovada união  
estável  como entidade familiar; 
II - os filhos e os enteados, bem assim o menor de vinte e um anos  
que,  mediante  autorização  judicial,  viva  sob  sua  guarda  e  
sustento; e  
III  -  os  pais,  desde  que,  comprovadamente,  vivam  às  suas  
expensas. 
 (...)
§  2º  Os  dependentes  de  que  trata  este  artigo  deverão  estar  
registrados  nos  assentamentos  funcionais  do  magistrado  ou  
servidor. 

Consoante se depreende, à época do fato gerador do direito, a legislação em 

vigor previa a comprovação da dependência nos termos do parágrafo 2º do artigo 6º, isto é, 

estarem  os  dependentes  registrados  nos  assentamentos  funcionais  do  magistrado  ou 

servidor, parâmetro que foi devidamente observado pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

À vista do esclarecimento prestado, entende-se que,  ao contrário do que 

sustenta  a  Seconti,  os  casos  paradigmas  se  encontram  em  perfeita  sintonia  com  a 

legislação que vigorava à época dos fatos, descabendo examinar tais hipóteses em face de 

requisito legal que passou a vigorar em momento posterior ao fato gerador do direito.

Equivocadas,  portanto,  as  evidências  apontadas  pela  unidade  de controle 
interno, não havendo falar de ausência de cultura institucional acerca da importância da  
comprovação dos atos, bem como de ausência de revisão dos processos.”

Conclusão da equipe de auditoria

Em sua manifestação a Segesp informa que atua em absoluta consonância 
com o princípio da legalidade e, nos casos apontados, levou em conta a data de publicação 
das Portarias de remoção que geraram o direito a vantagem.  Que a época do fato gerador 
do direito, o parâmetro adotado pela legislação em vigor para comprovação da dependência 
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era o registro dos dependentes nos assentamentos funcionais do magistrado ou servidor 
(Resolução CSJT nº 112/2012,  art. 6º, § 2º ).

Embora a manifestação não esclareça como é verificado a ocorrência  do 
previsto no art. 9º, II  da Resolução CSJT nº 112/2012, caso de restituição proporcional da 
ajuda de custo quando não ocorrer o deslocamento de qualquer dependente de magistrado e 
servidor,  entende-se que restou justificada  a ausência de comprovação, uma vez  que a 
regulamentação   da  obrigatoriedade  da  referida  comprovação  do  deslocamento  dos 
dependentes ocorreu através das Portarias TRT4 nº 8.602/2013 e 1.373/2014

2.2 Ausência de análise crítica das remoções com concessão de FCs por um período 
reduzido de tempo

Situação encontrada
Procedeu-se uma análise comparativa entre os processos de concessão de 

ajuda  de  custo  e  os  processos  de  designação  de  servidores  para  assumir  funções 
comissionadas.  Constatou-se  servidores  como  titulares  dessas  funções  por  período 
reduzido  de  tempo.  Decorrido  esse  tempo  exíguo,  em  torno  de  um  mês,  a  função 
comissionada retorna para a titularidade do servidor anteriormente designado.  

Essa situação pode evidenciar uma forma de acelerar o processo de remoção 
em detrimento dos demais candidatos.

Pode, também,  onerar indevidamente os cofres públicos,  uma vez que a 
concessão da ajuda de custo a servidor é devida quando a remoção ocorre no interesse da 
administração  e  para  atender  um dos  casos  previstos  no  §  2º  da   Resolução CSJT nº 
112/2012 que prevê:

Art. 2º A ajuda de custo destina-se a compensar despesas com instalação de  
magistrados  e  servidores  da  Justiça  do  Trabalho  que,  no  interesse  da  
Administração, passem a ter exercício em outra localidade, com mudança 
de domicílio em caráter permanente. 
...
§ 2º O servidor fará jus à ajuda de custo, quando a mudança da sede 
ocorrer em virtude de: 
I – remoção de ofício; 
II – redistribuição; 
III – nomeação para cargo em comissão; e 
IV – designação para o exercício de função comissionada. 

E,  como a função comissionada retornou para  a  titularidade  do servidor 
anteriormente  designado,  entende-se  que  o  fundamento  contido  na  resolução  não  foi 
plenamente atendido.
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Evidências
– PA nº 0004491-63.2013.5.04.0000 e Portarias: 7058/2013, 7059/2013, 7291/2013, 

8460/2013, 8461/2013 -  No referido PA foi concedido ajuda de custo a servidora 
Gabriela Martins Neumann em face de remoção da VT de Soledade para PAJT de 
Capão  da  Canoa  decorrente  de  nomeação  para  exercício  de  FC  (Portaria  nº 
7059/2013).  Em 30/09/2013 foi publicada a Portaria 7059 que dispensa a servidora 
Gabriela Martins Neumann da função de Executante-FC1 na VT Soledade, remove 
para o PAJT de Capão da Canoa e designa para o exercício da função de Assistente 
FC-2. Na mesma data foi publicada a Portaria 7058 que dispensa a servidora Odite 
Maria Woiciechavski da função de Assistente FC-2 no PAJT de Capão da Canoa. 
Em  06/11/2013 foi  publicada a Portaria 8460 que dispensa a servidora Gabriela 
Martins Neumann da função de  Assistente FC-2, no PAJT de Capão da Canoa  e, 
na mesma data, a Portaria 8461 que retorna a função de Assistente FC-2 no PAJT 
de  Capão  da  Canoa  para  a  servidora  Odite  Maria  Woiciechavski.  Tempo  de 
exercício da servidora Gabriela Martins Neumann no exercício da FC-2 = 37 dias.

– PA nº 0007930-82.2013.5.04.0000,  PA nº 0008767-40.2013.5.04.0000 e Portarias: 
8925/2013, 8926/2013, 9053/2013, 9171/2013, 9172/2013 -  No PA nº 0007930-
82.2013.5.04.0000 foi concedido ajuda de custo a servidor Geovane Dutra de Souza 
em face de remoção da VT de Carazinho para a 2ª VT de Porto Alegre decorrente 
de nomeação para exercício de FC (Portaria nº 8926/2013).  No PA nº 0008767-
40.2013.5.04.0000  foi  deferido  ao  servidor   o  ressarcimento  das  despesas 
decorrentes de transporte de mobiliário e bagagem. Em 21/11/2013 foi publicada a 
Portaria 8925 que dispensa o servidor Tiago da Luz da função de Assistente-FC2 na 
2ª VT de Porto Alegre. Na mesma data foi publicada a Portaria 8926 de remoção do 
servidor  Geovane Dutra de Souza  para  a 2ª VT de Porto Alegre e designação para 
o exercício da função de Assistente FC-2. Em 03/12/2013 foi publicada a Portaria 
9171 que dispensa o servidor  Geovane Dutra de Souza da função de  Assistente 
FC-2 na 2ª VT de Porto Alegre e, na mesma data, a Portaria 9172 que retorna a 
função de Assistente FC-2 da 2ª VT de Porto Alegre para o servidor Tiago da Luz. 
Tempo de exercício do servidor Geovane Dutra de Souza  no exercício da FC-2 = 
12 dias.

Esclarecimento dos responsáveis

“Cumpre esclarecer, no tocante ao presente item, que os requisitos para a 

concessão  da  ajuda  de  custo  na  hipótese  de  designação  para  o  exercício  de  função 

comissionada  são  analisados  pela  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  por  ocasião  da 

publicação da respectiva portaria, atendendo-se, desta forma, ao disposto em lei à época do 

fato gerador da vantagem. De salientar, outrossim, que inexiste, em tais casos, previsão 

legal que fixe prazo para a manutenção da função comissionada, especialmente porque é 

sabido ser essa demissível ad nutum. 
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À vista de tais considerações, conclui-se que a concessão da ajuda de custo 

nos casos apontados pela Seconti encontra-se dentro dos ditames legais vigentes.

Acresça-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pela unidade de 

controle interno, a Seção de Vantagens da Secretaria de Gestão de Pessoas, responsável 

pela concessão da ajuda de custo aos servidores de nosso quadro de pessoal, realiza o 

controle mensal da movimentação de servidores que receberam a citada vantagem, não 

tendo sido identificado, até o presente momento, nenhum caso em que caiba a respectiva 

devolução.”

Conclusão da equipe
A Segesp esclarece que os requisitos para a concessão da ajuda de custo, na 

hipótese  de  designação  para  o  exercício  de  função  comissionada,  são  analisados  por 
ocasião da publicação da respectiva portaria, atendendo ao disposto em lei à época do fato 
gerador da vantagem. Acrescenta, também,  que  a Seção de Vantagens da Secretaria de 
Gestão de Pessoas, responsável pela concessão da ajuda de custo aos servidores, realiza o 
controle mensal  da movimentação de servidores que receberam a citada vantagem, não 
tendo sido identificado, até o presente momento, nenhum caso em que caiba a respectiva 
devolução. Referencia, ainda, que inexiste previsão legal que fixe prazo para a manutenção 
da função comissionada, especialmente porque é sabido ser essa demissível ad nutum.

A  manifestação  desta  Secretaria  foi  no  sentido  de  acompanhamento  da 
movimentação dos servidores posteriormente a concessão da ajuda de custo e da análise do 
atendimento da finalidade a que se destina a vantagem concedida. Também foi levado em 
consideração a existência neste Regional do concurso interno de remoção que estabelece 
critérios de prioridade na remoção de servidores. E, tendo sido constatado  a exíguo tempo 
de permanência  dos  servidores  na titularidade da função comissionada e o retorno  da 
função para a titularidade do servidor anteriormente designado, entendeu esta secretaria 
existir possibilidade de oneração indevida dos cofres públicos e inobservância ao concurso 
interno de remoção.

Diante da manifestação da Segesp, e considerando que os requisitos para a 
concessão  da  ajuda  de  custo  atende  os  requisitos  previstos  na  legislação  pertinente  a 
matéria,  esta  equipe  entende  que  restou  justificado  quanto  a  concessão  da  referida 
vantagem.

2.3 Insuficiência ou inadequação da infraestrutura tecnológica

Situação encontrada
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Com base nas informações obtidas através das Requisições de Informações 
nº 01 e 04/2014, verificou-se que nas atividades realizados para a concessão de ajuda de 
custo  são utilizados sistemas administrativos, como o Sistema Recursos Humanos (RH) e 
o ADMEletrônico. Contudo, não existe integração entre os referidos sistemas. 

O auditado,  quando questionado se os  sistemas  informatizados  utilizados 
atendem às necessidades, informou que há necessidade de alguns ajustes no Sistema RH, 
que já foram solicitados, porém demandam análise pela Unidade competente (STI).1

Referencia, também, que não existe integração, via sistema informatizado, 
entre as diversas áreas envolvidas no processo. Que em contato anterior com a STI, foi 
questionada a possibilidade de serem criadas críticas com disparos de alertas informando 
sobre  a  concessão  da  vantagem  em  determinado  período.  Recebido  o  alerta,  a 
Secretaria/Seção (Aposentadoria e Pensões, Ingresso e Remoção, Secretaria de Apoio aos 
Magistrados e outros),  informaria  à Seção de Assuntos  e Magistraturas  ou à  Seção de 
Vantagens sobre a ocorrência (aposentadoria, vacância, remoção, com retorno a origem). 
Acerca  da  implementação  dessas  rotinas,  a  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e 
Comunicação informou que  o pedido somente poderia ser atendido posteriormente, após 
outras alterações ainda sem prazo.2

Nas respostas fornecidas nas requisições de informações, verifica-se que são 
feitas  consultas  a  diversas  fontes  com a finalidade de comprovar  o preenchimento  dos 
requisitos necessários a concessão da ajuda de custo ou verificar a ocorrência de situações 
que acarretem a sua devolução. Também são realizados controles por meio de planilhas e 
por  meio  de  relatórios  emitidos  pelo  discovere  para  acompanhar  a  movimentação  do 
servidor.

Esse grande número de consultas  manuais  que  precisam ser  realizadas  e 
controles por meio de planilhas,  base de dados que precisam ser alimentadas, tornam o 
processo moroso e ineficaz quanto a sua exatidão.

Evidências
– Requisição de Informações nº 01/2014 (Anexo 01)
– Requisição de Informações nº 04/2014 (Anexo 02)

Esclarecimento dos responsáveis

“Conforme exsurge das  considerações  da unidade de controle  interno,  a 

Secretaria de Gestão de Pessoas, ante a constatação da necessidade de alguns ajustes nos 

sistemas  habitualmente  utilizados,  encaminhou tais  demandas à área de Tecnologia da 

Informação deste Regional, a qual vem implementando, dentro do possível e, conforme 

ordem  de  prioridades  previamente  determinada,  as  alterações  de  melhoria  sugeridas. 

1 Requisição de Informações nº 01/2014, questão 4.
2 Requisição de Informações nº 04/2014, questão 2.
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Dentre tais  demandas,  incluem-se as sugestões de melhoria encaminhadas pelas seções 

responsáveis pela concessão da ajuda de custo a magistrados e servidores, notadamente a 

Seção de Assuntos da Magistratura e a Seção de Vantagens, as quais serão implementadas 

em data oportuna.”

Conclusão da equipe
O auditado, em sua manifestação, esclarece que as demandas referentes a 

infraestrutura tecnológica já foram encaminhadas à área de Tecnologia de Informação deste 
Regional. Que a área técnica vem implementando gradualmente as melhorias requeridas.

Uma vez que as deficiências constatadas já vem sendo supridas, essa equipe 
deixa de fazer recomendação e aguarda a implementação das melhorias tecnológicas já 
requeridas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  relatório  preliminar  de  auditoria  verificou  três  possíveis  deficiências 
pertinentes ao processo de concessão de ajuda  de custo: insuficiência na comprovação de 
deslocamento dos dependentes,ausência de análise crítica das remoções com concessão de 
FCs por um período reduzido de tempo,  insuficiência  ou inadequação da infraestrutura 
tecnológica.

A  Segesp,  em  resposta  ao  relatório  preliminar  encaminhado  para 
manifestação (anexo 03), esclareceu os procedimentos adotados e esta Seconti absteve-se 
de fazer  recomendações  e  considerou regular  os  procedimentos  adotados  para os  itens 
tratados nessa auditoria.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em concordância com o papel do controle interno preconizado no art. 74 da 
Constituição Federal e com o intuito de auxiliar a Administração deste TRT-4ª Região no 
controle, eficiência e legalidade dos procedimentos,  levamos à consideração de V.Exa., 
sugerindo que o presente expediente seja encaminhado à Diretoria-Geral para ciência.

Em 23 de junho de 2014.

Tânia Mara de Araújo Borges
Diretora da Secretaria de Controle Interno
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5. ANEXOS
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5.1 ANEXO 1: Requisição de informações nº 01/2014

5.1.1 Resposta da Seção de Assuntos Magistraturas
5.1.2 Organograma da Seção de Assuntos Magistraturas
5.1.3 Resposta da Seção de Vantagens
5.1.4 Organograma da Seção de Vantagens
5.1.5 Formulário de requerimento de ajuda de custo
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AJUDA DE CUSTO

Questionário

1. Existe  mais  de  uma Unidade  envolvida  no  processo  de  concessão  de  ajuda  de 
custos? Quais?

2. Existe um fluxograma ou mapa de procedimentos definidos para a concessão da 
ajuda de custos (entradas, áreas consultadas, demandantes...)?

3. Existem procedimentos ou instruções de trabalho padronizados para a realização 
dos procedimentos?

4. Quais os sistemas informatizados utilizados pela(s) Unidade(s) para a realização 
das tarefas? Esses sistemas atendem as necessidades?

5. Quais as Unidades que fornecem informações ou demandam informações relativas 
ao processo de ajuda de custos?

6. Qual a legislação utilizada para a concessão da vantagem?

7. Existe metodologia que possibilite evitar a concessão indevida de ajuda de custos?
– duplo pagamento (Art. 2º, § 4º,  Resolução nº 112/2012 do CSJT)
– nova remoção ou permuta em período inferior a 24 meses (Art. 3º, § 1º,  Resolução 

nº 112/2012 do CSJT e Art. 3º, Portaria nº 8602/2013, TRT 4ª Região)
– dependentes não registrados nos assentos funcionais (Art. 6º, § 2º,  Resolução nº 

112/2012 do CSJT)
– ausência de declaração de alteração de domicílio, em face de remoção ou promoção 

de magistrado e comprovação quanto a dependente (Art. 1º, Portaria nº 8602/2013, 
TRT 4ª Região)

– ausência  de  comprovação  de  mudança  de  domicílio  quando  a  remoção  ou 
promoção de magistrado ocorrer dentro de uma mesma região metropolitana ou 
microrregião (Art. 1º, parágrafo único, Portaria nº 8602/2013, TRT 4ª Região)

– não  comprovação  da  realização  de  mudança  de  domicilio  do  servidor  e  do 
dependente (Art. 2º, Resolução Administrativa nº 10/2013, TRT 4ª Região)

– magistrado autorizado pelo Órgão Especial do Tribunal a residir fora da comarca 
(Art. 4º, Portaria nº 8602/2013, TRT 4ª Região)

8. Após a concessão da ajuda de custos como a unidade  é informada da ocorrência 
dos casos que acarretam a restituição do benefício?
- quando, injustificadamente, não ocorrer o deslocamento do titular do direito para a 
nova  localidade  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  e,  em  qualquer  hipótese,  for 
ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato 
que determinar o deslocamento (Art. 9º, I, a,  da Resolução nº 112/2012 do CSJT)
- quando, antes de decorridos 3 (três) meses do deslocamento,  o magistrado ou 
servidor pedir exoneração, aposentar-se ou regressar à localidade de origem, exceto 
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na hipótese em que tais eventos decorram de doença comprovada mediante perícia 
médica oficial, própria ou de dependente; (Art. 9º, I, b,  da Resolução nº 112/2012 
do CSJT)
- quando ocorrer abandono de serviço (Art. 9º, II,  da Resolução nº 112/2012 do 
CSJT)
- quando não ocorrer o deslocamento de qualquer dependente do magistrado ou 
servidor,  cuja  desconsideração,  para  efeito  de  cálculo  da  parcela,  resultar  na 
minoração do valor devido.  (Art. 9º, I, c,  da Resolução nº 112/2012 do CSJT)
- o magistrado for autorizado pelo Órgão Especial  do Tribunal a residir  fora da 
comarca (Art. 4º, Portaria nº 8602/2013, TRT 4ª Região)
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5.1.1 Resposta da Seção de Assuntos Magistraturas

1. Existe  mais  de  uma Unidade  envolvida  no  processo  de  concessão de  ajuda  de 
custo? Quais? 

Sim.  Presidência,  Direção-Geral,  Secretaria  de  Orçamento  de  Finanças,  Seção  de 
Assuntos da Magistratura (SAM) e Seção de Vantagens (SV).

2. Existe um fluxograma ou mapa de procedimentos definidos para a concessão da 
ajuda de custo (entradas, áreas consultadas, demandantes...)?

Sim. Vide anexo 1 (SAM).

3. Existem procedimentos ou instruções de trabalho padronizados para a realização 
dos procedimentos? 

Sim. Vide anexo 1 (SAM).

4. Quais os sistemas informatizados utilizados pela(s) Unidade(s) para a realização das 
tarefas? Esses sistemas atendem as necessidades?

Sistema ADMEletrônico e Sistema Recursos Humanos (RH). 
Entende-se  que  há  necessidade  de  alguns  ajustes  no  Sistema  RH,  que  já  foram 
solicitados, porém demandam análise pela Unidade competente (informática).

5. Quais as Unidades que fornecem informações ou demandam informações relativas 
ao processo de ajuda de custos?

Direção-Geral (DG),  Seção de Assuntos da Magistratura (SAM) e Seção de Vantagens 
(SV) 

6. Qual a legislação utilizada para a concessão da vantagem?

A vantagem prevista na Lei Complementar nº. 35/1979 (magistrados) e Lei nº 8.112/90 
(servidores),  está  regulamentada pela Resolução CSJT 112/2012 e  Portaria  TRT4 nº 
8.602/2013.

7. Existe metodologia que possibilite evitar a concessão indevida de ajuda de custo?

Sim, conforme especificado abaixo:
:

– duplo pagamento - Ao requerer a concessão de ajuda de custo em formulário próprio 
(formulário SEGESP 56),  o Magistrado firma declaração de ciência dos termos da 
Resolução CSJT nº 112/2012 e da Portaria TRT4 nº 8.602/2013, notadamente quanto 
à vedação de duplo pagamento (vide anexo 2 - SAM);

– nova remoção ou permuta em período inferior a 24 meses – controle pelo sistema 
RH. Em caso de permuta ou remoção de Magistrado oriundo de outro Regional,  é 
encaminhada  mensagem  eletrônica  ao  respectivo  Tribunal,  solicitando  informação 
quanto  ao  recebimento,  ou  não,  de ajuda  de  custo  nos  24 meses imediatamente 
anteriores à remoção/permuta e o motivo (remoção ou promoção);
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– dependentes  não  registrados  nos  assentamentos  funcionais –  controle  pelo 
sistema RH;

– ausência  de  declaração  de  alteração  de  domicílio,  em  face  de  remoção  ou 
promoção de magistrado e comprovação quanto a dependente – controle pelo 
sistema  RH e alerta  pelo  sistema de mensagem  eletrônica  acerca  do  prazo para 
comprovação;

– ausência  de  comprovação  de  mudança  de  domicílio  quando  a  remoção  ou 
promoção de magistrado ocorrer dentro de uma mesma região metropolitana ou 
microrregião – idem resposta anterior;

– Magistrado autorizado pelo Órgão Especial do Tribunal a residir fora da comarca 
– conforme estabelecido, quando há autorização pelo Órgão Especial de residência 
fora da comarca, o PA próprio é encaminhado a esta Seção para que seja certificada a 
concessão,  ou não, de ajuda de custo,  relativamente à remoção/promoção àquela 
comarca. Caso tenha havido concessão de ajuda de custo, retoma-se o PA e propõe-
se a restituição.

8. Após a concessão da ajuda de custo, como a Unidade é informada da ocorrência 
dos casos que acarretam a restituição do benefício?

A informação à Unidade acerca da ocorrência dos casos que acarretam a restituição da 
vantagem (nos termos do art. 9º, inciso I, alíneas a, b e c, e inciso II, da Resolução nº  
112/2012 do CSJT), ocorre da seguinte forma:

- comunicação do magistrado;

-  comunicação entre as unidades (Secretaria de Apoio aos Magistrados informa sobre 
alteração de endereço dos Magistrados de 1º grau e regresso à localidade de origem; 
Seção de Aposentadorias e Pensões informa sobre aposentadoria; etc.); 

- controle dos registros no sistema RH (exoneração, abandono de serviço – atividades da 
Seção de Assuntos da Magistratura). 

Caso o Magistrado obtenha autorização para  residir  fora  da comarca,  o  PA próprio  é 
encaminhado a  esta  Seção  de  Assuntos  da  Magistratura  para  que  seja  certificada  a 
concessão,  ou não, de ajuda de custo,  relativamente à remoção àquela Comarca.  Se 
houve  concessão da  vantagem,  retoma-se  o  PA de  pagamento  da  ajuda  de  custo  e 
propõe-se a restituição. 
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Seção de Vantagens
Respostas ao questionamento da SECONTI

AJUDA DE CUSTO

1. Existe  mais  de  uma Unidade  envolvida  no  processo  de  concessão de  ajuda  de 
custo? Quais? 

Sim.  Presidência,  Direção-Geral,  Secretaria  de  Orçamento  de  Finanças,  Seção  de 
Assuntos da Magistratura (SAM) e Seção de Vantagens (SV).

2. Existe um fluxograma ou mapa de procedimentos definidos para a concessão da 
ajuda de custo (entradas, áreas consultadas, demandantes...)?

Sim. Vide anexo 1 (SV).

3. Existem procedimentos ou instruções de trabalho padronizados para a realização 
dos procedimentos? 

Sim. Vide anexo 1 (SV).

4. Quais os sistemas informatizados utilizados pela(s) Unidade(s) para a realização das 
tarefas? Esses sistemas atendem as necessidades?

Sistema ADMEletrônico e Sistema Recursos Humanos (RH). 
Entende-se  que  há  necessidade  de  alguns  ajustes  no  Sistema  RH,  que  já  foram 
solicitados, porém demandam análise pela Unidade competente (STI).

5. Quais as Unidades que fornecem informações ou demandam informações relativas 
ao processo de ajuda de custos?

Direção-Geral (DG),  Seção de Assuntos da Magistratura (SAM) e Seção de Vantagens 
(SV) 

6. Qual a legislação utilizada para a concessão da vantagem?

A vantagem prevista na Lei Complementar nº. 35/1979 (magistrados) e Lei nº 8.112/90 
(servidores),  está  regulamentada pela Resolução CSJT 112/2012 e  Portaria  TRT4 nº 
8.602/2013.

7. Existe metodologia que possibilite evitar a concessão indevida de ajuda de custo?

Sim, conforme especificado abaixo:

– duplo pagamento - ao requerer a concessão de ajuda de custo em formulário próprio 
(formulário  SEGESP  04),  o  servidor  firma  declaração  de  ciência  dos  termos  da 
Resolução CSJT nº 112/2012 e da Portaria TRT4 nº 8.602/2013, notadamente quanto 
à vedação de duplo pagamento (vide anexo 2 - SV);

– nova remoção ou permuta em período inferior a 24 meses – controle pelo sistema 
RH. 

– dependentes  não  registrados  nos  assentamentos  funcionais –  controle  pelo 
sistema RH;

– não  comprovação  da  realização  de  mudança  de  domicílio  do  servidor  e  do 
dependente – controle por meio de planilha. Uma vez decorrido o prazo, retomamos o 
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Processo  de  Ajuda  de  Custo  e  propomos  a  devolução  (até  o  momento  não 
registramos nenhum caso).

8. Após a concessão da ajuda de custo, como a Unidade é informada da ocorrência 
dos casos que acarretam a restituição do benefício? 

Identificamos as hipóteses de restituição das seguintes formas:

- comunicação do servidor;

-  relatório  emitido  pelo  discoverer  para  acompanhar  a  movimentação  do  servidor 
(exoneração, aposentadoria, regresso à localidade de origem ou abandono de serviço).
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5.2 ANEXO 2: Requisição de informações complementares nº 04/2014

Resposta da Seção de Assuntos Magistraturas e da Seção de Vantagens
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AJUDA DE CUSTO 

Informações Complementares

Solicitação de informações complementares ao questionário de requisição 
de informações nº 1/2014.

1. Em relação ao item 7, solicita-se explicar e anexar evidências sobre o controle utilizado 
para evitar a concessão indevida de ajuda de custo:

- Como é feito o controle pelo sistema RH?
- Existe sistema automatizado avisando da ocorrência de situações impeditivas para a 
concessão do benefício ou que acarretem a sua devolução?

2. Em relação ao item 8, solicita-se explicar e anexar evidências do o controle utilizado 
para identificar as situações em que a ajuda de custo deve ser restituída:

- Existe integração, via sistema informatizado, entre as diversas áreas envolvidas?
- São disparados alertas quando ocorre alguma das situações elencadas no art. 9º, 
Resolução CSJT nº 112/2012?
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Seção de Assuntos da Magistratura e Seção de Vantagens
Respostas ao questionamento complementar da SECONTI

AJUDA DE CUSTO

Informações Complementares

Solicitação de informações complementares ao questionário de requisição de informações 
nº 1/2014.

1. Em  relação  ao  item  7,  solicita-se  explicar  e  anexar  evidências  sobre  o 
controle utilizado para evitar a concessão indevida de ajuda de custo:

- Como é feito o controle pelo sistema RH?

O controle pelo sistema RH consiste em:

Para magistrados:
– análise do histórico de lotações do Magistrado, na aba “Dados Cadastrais”, para 

verificação das datas das remoções, no caso de requerimento de ajuda de custo 
por remoção/promoção (v. Anexo I - SAM);

– verificação na aba “Cadastro - Dependentes, da existência de registro, ou não, do 
dependente arrolado;

– verificação de alteração de endereço, na aba “Dados Cadastrais”, visto declaração 
do  Magistrado  e/ou  comprovação  de  mudança  de  endereço.  Caso  não  haja 
comprovação e/ou declaração no prazo previsto no art.  9º da Resolução CSJT 
112/2012, propõe-se a restituição.

Para servidores:
– Consulta, na aba “Consulta ao cadastro de pessoal – histórico de lotações”, para 

verificar a movimentação do servidor;
– Consulta na aba “Consulta ao cadastro de pessoal - dependentes”, para verificar a 

existência de registro, ou não, do dependente arrolado;

-  Existe  sistema  automatizado  avisando  da  ocorrência  de  situações 
impeditivas  para  a  concessão  do  benefício  ou  que  acarretem  a  sua 
devolução?

Não. Contudo, há uma solicitação encaminhada à STI para que seja criada uma 
crítica que acuse a data da última concessão de ajuda de custo.

2. Em relação ao item 8, solicita-se explicar e anexar evidências do  controle 
utilizado  para  identificar  as  situações  em  que  a  ajuda  de  custo  deve  ser 
restituída:

-  Existe  integração,  via  sistema  informatizado,  entre  as  diversas  áreas 
envolvidas?

Não existe integração via sistema informatizado. Em contato anterior com a  STI, 
houve  questionamento  sobre  a  possibilidade  de  serem  criadas  críticas  com 
disparos de alertas informando sobre a concessão da vantagem em determinado 
período.  Recebido  o  alerta,  a  Secretaria/Seção  (Aposentadorias  e  Pensões, 
Ingresso e Remoção, Secretaria de Apoio aos Magistrados e outras), informaria à 
Seção de Assuntos da Magistratura ou à Seção de Vantagens sobre a ocorrência 
(aposentadoria, vacância, remoção, com retorno à origem). Porém, foi informado 
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pela Secretaria de Tecnologia da Informação que tal pedido somente poderia ser 
atendido posteriormente, após outras alterações ainda sem prazo.

- São disparados alertas quando ocorre alguma das situações elencadas no 
art. 9º da Resolução CSJT nº 112/2012?

Idem resposta anterior.
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5.3 ANEXO 3: Relatório Preliminar de Auditoria

Esclarecimentos da Segesp ao Relatório Preliminar de Auditoria
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 - ESCLARECIMENTOS À SECONTI -
Relatório Preliminar de Auditoria no Processo de Concessão de Ajuda de 

Custo

A  Secretaria  de  Controle  Interno  deste  Tribunal  encaminha  à 

Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  o  Relatório  Preliminar  de  Auditoria  de  

Avaliação dos Controles Internos no Processo de Concessão de Ajuda de Custo , 

apontando  as  principais  deficiências  encontradas  nas  atividades  de  controle  

avaliadas.

Ao descrever as deficiências constatadas,  destaca três pontos,  a 

saber:

1.Insuficiência na comprovação de deslocamento de dependentes;

2.Ausência de análise crítica das remoções com concessão de FCs  

por um período reduzido de tempo;

3. Insuficiência ou inadequação da infraestrutura tecnológica. 

Para  melhor  análise  da  matéria  e  visando  elucidar  as  questões 

suscitadas  pela  Secretaria  de  Controle  Interno,  seguem  os  esclarecimentos 

pertinentes aos tópicos apontados.

1.  Insuficiência  na  comprovação  de  deslocamento  de 
dependentes:

No tocante ao presente item, aponta, a Seconti, duas evidências, as 

quais  se  referem,  respectivamente,  à  concessão  de  ajuda  de  custo  ao 

magistrado Renato Barros Fagundes (Portaria de remoção nº 994/2013)  e ao 

servidor  Delmar Silva dos Santos (Portaria de remoção nº 3.147/2013). 
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Para tanto, destaca o teor do disposto nos artigos 5º, §1º, 6º, § 2º  e  

9º, inciso II, todos da Resolução CSJT nº 112/2012, invocando, ainda, a previsão 

contida nos artigos 1º e  2º da Portaria TRT4 nº 8.602/2013. 

Em face de tais normas, ressalta que não constam dos processos 

que tratam da concessão de ajuda de custo aos interessados em comento os 

comprovantes de deslocamento de seus dependentes, concluindo que as causas 

de  tais  deficiências  seriam  a  ausência  de  cultura  institucional  acerca  da  

importância da comprovação dos atos,  bem como a  ausência de revisão dos  

processos com a finalidade de constatar  se restou devidamente demonstrado  

nos autos a mudança de domicílio dos dependentes dos beneficiários da ajuda  

de custo.

Cumpre  salientar,  primeiramente,  que  esta  Secretaria  atua  em 

absoluta consonância com o princípio da legalidade, razão pela qual atém-se ao 

exame da legislação em vigor à época dos fatos que ensejam o reconhecimento  

de qualquer direito a magistrado ou servidor. 

Nos casos apontados, levou-se em conta a data da publicação das 

Portarias de remoção que geraram o direito  à vantagem (Portaria nº  994,  de 

14/02/2013 e Portaria nº 3.147, de 20/05/2013), ocasião em que se encontrava 

em vigor a Resolução CSJT nº 112/2012, mas ainda não vigia a Portaria TRT4 nº 

8.602, de 06 de novembro de 2013, a qual passou a exigir o comprovante de  

deslocamento  dos dependentes  do titular do direito  à ajuda de custo.  Por tal 

motivo, aplicou-se, à hipótese, as disposições contidas na primeira norma, que 

assim dispõem:

Art. 6º Para os fins desta Resolução entende-se como dependente do  
magistrado ou servidor: 
I - o cônjuge ou o companheiro, desde que comprovada união estável  
como entidade familiar; 
II - os filhos e os enteados, bem assim o menor de vinte e um anos que,  
mediante autorização judicial, viva sob sua guarda e sustento; e  
III - os pais, desde que, comprovadamente, vivam às suas expensas. 
 (...)

48



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

§ 2º Os dependentes de que trata este artigo deverão estar registrados  
nos assentamentos funcionais do magistrado ou servidor. 

Consoante  se  depreende,  à  época  do  fato  gerador  do  direito,  a 

legislação  em  vigor  previa  a  comprovação  da  dependência  nos  termos  do 

parágrafo  2º  do  artigo  6º,  isto  é,  estarem  os  dependentes  registrados  nos 

assentamentos  funcionais  do  magistrado  ou  servidor,  parâmetro  que  foi 

devidamente observado pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

À vista do esclarecimento prestado, entende-se que, ao contrário do 

que sustenta a Seconti, os casos paradigmas se encontram em perfeita sintonia  

com a legislação que vigorava à época dos fatos,  descabendo examinar  tais 

hipóteses em face de requisito legal que passou a vigorar em momento posterior 

ao fato gerador do direito.

Equivocadas,  portanto,  as evidências apontadas pela unidade de 

controle interno, não havendo falar de ausência de cultura institucional acerca da  

importância da comprovação dos atos, bem como de  ausência de revisão dos 

processos. 

2. Ausência de análise crítica das remoções com concessão de FCs por 
um período reduzido de tempo:

No que  tange  ao  presente  tópico,  observa  a  Seconti  que,  após 

proceder uma análise comparativa entre os processos de concessão de ajuda de 

custo  e  os  processos  de  designação  de  servidores  para  assumir  funções 

comissionadas, constatou servidores como titulares dessas funções por reduzido  

período  de  tempo,  sendo  que  essa  situação  pode  evidenciar  uma  forma  de  

acelerar  o  processo  de  remoção  em  detrimento  dos  demais  candidatos,  ou 

ainda, onerar indevidamente os cofres públicos.
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Aponta,  como  evidências,  casos  em  que  dois  servidores  que 

perceberam ajuda de custo em face de designação para o exercício de função 

comissionada permaneceram com a função, respectivamente, 37 dias e 12 dias. 

Conclui,  em decorrência,  ter  havido a  ausência de análise crítica  

dos pedidos de remoção que deram origem ao pagamento de ajuda de custo  e, 

ainda,  a  ausência  de  controles  que  permitam  acompanhar  a  movimentação  

funcional dos servidores após a concessão da vantagem.

Cumpre esclarecer, no tocante ao presente item, que os requisitos 

para a concessão da ajuda de custo na hipótese de designação para o exercício  

de função comissionada são analisados pela Secretaria de Gestão de Pessoas 

por ocasião da publicação da respectiva portaria, atendendo-se, desta forma, ao 

disposto em lei à época do fato gerador da vantagem. De salientar, outrossim, 

que inexiste, em tais casos, previsão legal que fixe prazo para a manutenção da 

função comissionada,  especialmente  porque é sabido ser essa demissível  ad 

nutum. 

À vista de tais considerações, conclui-se que a concessão da ajuda 

de  custo  nos  casos  apontados  pela  Seconti  encontra-se  dentro  dos  ditames 

legais vigentes.

Acresça-se,  por  oportuno,  que,  ao  contrário  do  sustentado  pela 

unidade de controle interno, a Seção de Vantagens da Secretaria de Gestão de 

Pessoas,  responsável  pela  concessão  da  ajuda  de  custo  aos  servidores  de 

nosso  quadro  de  pessoal,  realiza  o  controle  mensal  da  movimentação  de 

servidores que receberam a citada vantagem, não tendo sido identificado, até o 

presente momento, nenhum caso em que caiba a respectiva devolução.

3. Insuficiência ou inadequação da infraestrutura tecnológica: 
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O Relatório sob exame consigna, no particular, que, com base nas 

informações obtidas através das Requisições de Informações nº 01 e 04/2014,  

verificou-se que nas atividades realizadas para a concessão de ajuda de custo  

são utilizados sistemas administrativos, como o Sistema de Recursos Humanos  

(RH) e o ADMEletrônico,  sendo que  não existe  integração entre  os referidos  

sistemas.

Destaca  que  o  auditado,  quando  questionado  se  os  sistemas  

informatizados  utilizados  atendem  às  necessidades,  informou  que  há  

necessidade de alguns ajustes no Sistema RH, que já foram solicitados, porém  

demandam análise pela Unidade Competente (STI). Acrescenta que  acerca da 

implementação  dessas  rotinas,  a  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e  

Comunicação  informou  que  o  pedido  somente  poderia  ser  atendido  

posteriormente, após outras alterações ainda sem prazo. 

Em razão do exposto, entende a Seconti que restam evidenciadas 

deficiências  na  integração  entre  os  sistemas  administrativos  utilizados,  bem 

como  a ausência  de  um  sistema  de  informação  com  funcionalidades  que  

permitam  rápida  extração  de  dados,  geração  de  relatórios  e  controle  das  

concessões e devoluções da vantagem.

Conforme  exsurge  das  considerações  da  unidade  de  controle 

interno, a Secretaria de Gestão de Pessoas, ante a constatação da necessidade 

de  alguns  ajustes  nos  sistemas  habitualmente  utilizados,  encaminhou  tais 

demandas  à  área  de  Tecnologia  da  Informação  deste  Regional,  a  qual  vem 

implementando,  dentro  do  possível  e,  conforme  ordem  de  prioridades 

previamente  determinada,  as  alterações  de  melhoria  sugeridas.  Dentre  tais 

demandas,  incluem-se as sugestões de melhoria encaminhadas pelas seções 

responsáveis  pela  concessão  da ajuda  de custo  a  magistrados  e  servidores,  

notadamente a  Seção de Assuntos da Magistratura e a Seção de Vantagens, as 

quais serão implementadas em data oportuna.
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São essas, portanto, as considerações da Secretaria de Gestão de 

Pessoas tidas como relevantes acerca do teor do Relatório sob exame.

Lucia Thomé de Oliveira

Coordenadora de Informações Funcionais

Secretaria de Gestão de Pessoas
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