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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 
da gratificação de atividade de segurança, 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 concessão de gratificação de atividade de segurança 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  gratificação  de  atividade  de  segurança  é  a  vantagem  concedida  aos 

servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade 
Segurança desde que no efetivo exercício de suas atribuições, não estejam no exercício de 
função comissionada ou cargo em comissão e que tenham concluído com aproveitamento o 
Programa de Reciclagem Anual oferecido pela Administração.1

Essa vantagem esta prevista na Lei nº 11.416/2006, Anexo III da Portaria 
Conjunta nº 1 dos Tribunais Superiores e Conselhos, de 07/03/2007,  Anexo III da Portaria 
Conjunta  nº  3  dos  Tribunais  Superiores  e  Conselhos,  de  31/05/2007,  e  Resolução  nº 
108/2012 do CSJT.

Neste  Regional  existem 188  cargos  efetivos  de  Técnico  Judiciário,  Área 
Administrativa,  Especialidade  Segurança.  Desse  total,  81,8%  estão  ocupados  por 
servidores no efetivo desempenho das atribuições do cargo.

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 da gratificação de atividade de segurança.

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  da  gratificação  de  atividade  de 
segurança, 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  08/2014.  Essa  requisição  e  as  respostas  e  evidências 
apresentadas encontram-se no Anexo 01 desse Relatório.

(ii) 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  
-  Lei  nº  11.416,  de  15/12/2006,  que  dispõe  sobre  as  Carreiras  dos  Servidores  do  Poder 
Judiciário da União;

- Portaria Conjunta nº 1 dos Tribunais Superiores e Conselhos, de 07/03/2007;
- Portaria Conjunta nº 3 dos Tribunais Superiores e Conselhos, de 31/05/2007;
1 Resolução nº 108/2012, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, art. 2,º .
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-  Resolução  nº  108/2012  do  CSJT,  que  regulamenta  a  concessão  da  Gratificação  de 
Atividade de Segurança no ambito dos Tribunais Regionais do Trabalho;

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 gratificação de 
atividade de segurança);

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. 

1.8 Questões de Auditoria
A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar  os controles e procedimentos 

adotados e a observação à legislação vigente na concessão da gratificação, formularam-se 
as questões adiante indicadas:

1. Existência  de  procedimentos  e   instruções  de  trabalho  padronizados  para  a 
realização dos procedimentos;

2. Unidades  de  trabalho  envolvidas  no  processo  de  concessão  da  gratificação  de 
atividade de segurança;

3. Adequação e suficiência dos recursos informatizados colocados a disposição para a 
realização das atividades;

4. Quantitativo de servidores Técnicos Judiciário Especialidade Segurança, estão no 
efetivo desempenho das atribuições do cargo efetivos;

5. Atendimento aos normativos vigentes:

4.1. Legislação utilizada na concessão da vantagem;

4.2. Metodologia utilizada para evitar a concessão indevida da GAS;

4.3. Controles utilizados para assegurar que a GAS seja concedida somente para 
servidores que atendam os requisitos previstos na legislação vigente;

4.4. Existência de Programa de Reciclagem Anual para os servidores que percebem 
GAS;

4.5.  Adequação  do  conteúdo  do  Programa  de  Reciclagem  Anual  a  legislação 
vigente;

4.6. Critérios utilizados para aprovação dos servidores e índice de reprovação;

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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4.7. Controles utilizados para assegurar que servidores reprovados ou considerados 
inaptos  para participar  do Programa de Reciclagem Anual  deixem de exercer  a 
atividade de segurança de dignatários, de pessoas e das instalações do Tribunal.

2. CONCLUSÃO DA EQUIPE
Após a análise das informações e evidências fornecidas pelo auditado ao 

questionário  de  requisição  de  informações,  confirmada   pelo  exame  documental  dos 
processos analisados referentes a concessão da GAS no ano de 2013,  esta Seconti absteve-
se de fazer recomendações e considerou regular os procedimentos adotados para os itens 
tratados nessa auditoria.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho referiu-se a realização de uma Auditoria Operacional no 
processo  de  concessão  de  gratificação de  atividade  de  segurança,  com a  finalidade  de 
verificar os procedimentos e controles internos adotados para evitar ou mitigar eventuais 
riscos que possam impedir ou dificultar o alcance de seus objetivos.

A  partir  da  análise  efetuada  não  foram  identificadas  deficiências  que 
mereçam ser reportadas.

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 10 de julho de 2014.

Tânia Mara de Araújo Borges
Diretora da Secretaria de Controle Interno
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5. ANEXOS

Requisição de Informações nº 08/2014
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