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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 em processos de cedência, remoção e 
redistribuição,  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 cedência,  remoção e redistribuição realizados no período de 
janeiro 2013 a julho/2014 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).

Assim, visando atender a essas solicitações, foi inserido no Plano Anual de 
Auditoria  de 2014,  da Secretaria  de Controle  Interno do TRT 4ª  Região,  a  realização de 
auditoria  de  avaliação  de  controles  internos  em  processos  de  cedência,  remoção  e 
redistribuição, item 1.9 do Plano Anual de Auditoria (PAA) desta Seconti – Exercício 2014 
(PA  0008716-29.2013.5.04.0000),  aprovado  pela  Presidência  e  publicado  na  página  da 
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,  ou 
operacional,  é  verificar  se  esses  controles  internos,  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 

1 http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/institucional/controle interno
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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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).

 1.3 Visão geral do objeto 

Nesta auditoria foram  analisado três institutos que possibilitam a movimentação de 
servidores: cedência, remoção e redistribuição.

A cedência, instituto previsto no art. 93 da Lei 8.112/1990, possibilita ao servidor ter 
exercício  em outro órgão ou entidade  dos  Poderes  da União,  dos  Estados ou do Distrito 
Federal e dos Municípios, com autorização do Órgão Especial, para exercício de cargo em 
comissão ou função comissionada, e para atender as situações previstas em leis específicas.

A remoção,  instituto  previsto no art.  36 da Lei  8112/1990,  é  o  deslocamento  do 
servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 
Nesta auditoria foram analisadas as seguintes modalidades de remoção: remoção de ofício, 
remoção para  acompanhar  cônjuge,  remoção por  motivo  de  saúde,  remoção por  permuta 
regional e remoção por permuta nacional.

A redistribuição,  instituto previsto no art. 37 da Lei 8112/1990, é o deslocamento de 
cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, entre os órgãos do Poder Judiciário da União, 
observados os critérios previstos na lei.

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

de Controles Internos com a finalidade de analisar os procedimentos adotados nos processos 
de cedência, remoção e redistribuição.

 1.5 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria

A  metodologia  utilizada  para  avaliação  dos  sistemas  de  controles  internos 
administrativos adotados nos processos de cedência, remoção e redistribuição, pode ser assim 
resumida:
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(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 12/2014. 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 ao período de janeiro de 2013 a julho de 2014.

 1.6 Legislação  

- Constituição Federal de 1988;

- Lei  nº 8.112, de 11/12/1990,  dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da 
União, das 

- Lei 11.416, de 15/12/2006, dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da 
União; revoga as Leis nos 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho de 2002, 
10.417, de 5 de abril de 2002, e 10.944, de 16 de setembro de 2004; e dá outras providências;

- Portaria Conjunta nº 3 dos Tribunais Superiores e Conselhos, de 31/05/2007;

- Resolução CNJ nº 146/2012, dispõe sobre o instituto da redistribuição de cargos efetivos dos 
quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União;

-  Resolução  CSJT nº  110/2012,  dispõe  sobre  o  instituto  da  remoção  dos  servidores  dos 
quadros de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus;

- Portaria TRT4 nº 4.219/2008, Regulamenta o Concurso Interno de Remoção para servidores 
no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências

- Regimento Interno do  TRT 4ª Região

 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, 
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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).

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 (processos  de  cedência,  remoção  e 
redistribuição); 

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 
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objetivos da organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos3.

 2 QUESTÕES DE AUDITORIAS

A partir  do objetivo do trabalho e a fim de avaliar os controles e procedimentos 
adotados  e  a  observação  à  legislação  vigente  nos  processos  de  cedência,  remoção  e 
redistribuição,  formularam-se  as  questões  adiante  elencadas  que  foram  respondidas  pelo 
auditado através da Requisição de Informações nº 12/2014, anexo desse relatório:

1.  Unidades  de  trabalho  envolvidas  nos  processos  de  cedência,  remoção  e 
redistribuição.

- A redistribuição e remoção são processadas pela Seção de Ingresso e Remoção e 
demandam informações da Seção de Assuntos Disciplinares, Seção de Publicação e Registros, 
Seção  de  Avaliação  e  Desempenho  e  Coordenadoria  de  Saúde.  Depois  de  instruídos  os 
processos  seguem  para  Diretoria-Geral  e  Presidência.  Após  o   deferimento a  Seção  de 
Publicação  e  Registro  realiza  a  publicação  da  portaria.  O  processo  ainda  tramita  pela 
Secretaria de Orçamento e Finanças, Seção de Frequência e Férias e Seção de Benefícios.

-  O processo de cedência é processado pela  Seção de Afastamentos e Tempo de 
Serviço.   Depois  de  instruídos  os  processos  seguem  para  Diretoria-Geral,  Presidência  e 
apreciação do Órgão Especial. Após o  deferimento a Seção de Publicação e Registro realiza a 
publicação da portaria. O processo ainda é encaminhado para a Secretaria de Orçamento e 
Finanças.

2. Existência de fluxograma ou mapa de procedimentos definidos para os processos 
de cedência, remoção ou redistribuição.

- Foi apresentado pelo auditado o mapeamento dos procedimentos realizados. Nos 
casos  de  remoção  e  redistribuição  o  mapeamento  consistiu  na  descrição  das  atividades 
desenvolvidas.  Para os casos de cedência os procedimentos realizados foram demonstrados 
sob a forma de fluxograma. Em consulta ao auditado verificou-se que esses procedimentos 
carecem  ainda  de  aprovação,  porém  contemplam  todas  as  atividades  desenvolvidas  no 
processamento das tarefas.

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

- Para a realização das atividades inerentes ao objeto dessa auditoria são utilizados 
dois sistemas informatizados: o Sistema RH e o ADM Eletrônico. Esses sistemas atendem 
parcialmente as necessidades das Unidades para a realização dos procedimentos. Salienta-se 
que  o auditado informou que já foram solicitadas à área de informática, melhorias no sistema 
de Recursos Humanos,  de modo a conferir  maior eficiência e agilidade na realização das 
tarefas.

4. Quantitativo e relação de servidores do Órgão cedidos para exercício em outra 
localidade.

- Atualmente este Tribunal possui 19 servidores cedidos para outros TRTs,  demais 
Tribunais ou outros órgãos públicos. A relação dos servidores cedidos consta da resposta a 
RDI nº 12/2014 – Resposta Seconti – Cedência, anexo desse relatório.

- Analisados os processos referentes ao período dessa auditoria verificou-se que os 
procedimentos de cedência foram processados em consonância com a legislação vigente.

5. Quantitativo e relação de servidores do Órgão removidos;

As  formas  de  remoção  regulamentadas  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  pela 
Resolução CSJT  nº 110/2012 e processadas nesse regional são:

- Remoção de ofício, no interesse da administração;

- Remoção a pedido do servidor, a critério da Administração – permuta nacional; 

- Remoção a pedido do servidor, independente do interesse da Administração, para 
acompanhar cônjuge ou companheiro; 

- Remoção a pedido do servidor, independente do interesse da Administração, por 
motivo de saúde;

O quantitativo de servidores removidos e enquadrados nas formas de remoção 
previstas na  Resolução CSJT nº 110/2012 encontram-se  elencados na resposta a RDI nº 
12/2014 anexa a esse relatório. 

Constatou-se que esse quantitativo não extrapola o limite legal  previsto no art. 
8º da Resolução CSJT nº 110/2012.

6. Concursos internos de remoção realizados no período de janeiro de 2013 a julho 
de 2014.

- Os processos dos concursos internos de remoção analisados nesta auditoria, período 
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de janeiro de 2013 a julho de 2014, foram processados na vigência da Portaria n.º 4.219/2008, 
alterada pela Portaria nº 5.117/2008 e atendem as previsões contidas nas referidas Portarias e 
o disposto no art. 36, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.112/90.

7. Quantitativo de cargos redistribuídos no período de janeiro de 2013 a julho de 
2014, cargos removidos e servidores envolvidos;

- No período analisado foram objeto de redistribuição 18 cargos pertencentes a este 
Tribunal, destes 14 foram de Técnicos Judiciário e 4 de Analista Judiciário.  A relação dos 
servidores  ocupantes  dos  cargos  removidos  encontra-se  no  anexo  desse  relatório,  RDI  nº 
12/2014, item 8.

- As redistribuições objeto de análise foram processados  em obediência ao disposto 
na Resolução nº 146/2012 do CNJ e art. 37 da Lei 8.112/90.

8. Atendimento ao normativo vigente.

-  Na  análise  dos  processos  de  cedência,  remoção  e  redistribuição,  referentes  ao 
período desta auditoria,  verificou-se a adequação a legislação vigente.

 3 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  cedência, remoção e redistribuição, no período de janeiro de 2013 a julho de 
2014, esta Seconti absteve-se de fazer recomendações e considerou regular os procedimentos 
adotados para os itens tratados nessa auditoria.

 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho referiu-se a realização de Auditoria Operacional em processos de 
cedência, remoção e redistribuição, 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.
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A partir da análise efetuada não foram identificadas deficiências que mereçam ser 
reportadas.

 5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando o papel  do controle  interno preconizado no art.  74 da Constituição 
Federal e com o intuito de auxiliar a Administração deste TRT 4ª Região acerca do 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 05 de dezembro de 2014.

Tânia Mara de Araújo Borges
Diretora da Secretaria de Controle Interno
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ANEXO 01

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES Nº 12/2014
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