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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  na  execução  da  folha  de 
pagamento, 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.

Na metodologia utilizada pela presente auditoria, foram empregadas as técnicas 
de:  questionário,  análise  documental  de  processos selecionados  e  consulta  aos  sistemas 
informatizados (ADMEletrônico, Sistema Informatizado de RH e Folha de pagamento), no 
período de janeiro a julho/2014.

De acordo com o previsto no art. 37 da Resolução CNJ nº 171/13, o Relatório 
Preliminar de Auditoria foi encaminhado ao auditado para manifestação. Destaca-se que, após 
manifestação apresentado pelo gestor, essa unidade de controle interno constatou uma  uma 
possível deficiência a seguir apresentada:

2. Possível deficiência constatada: 

2.1.  Insuficiência  e/ou  inadequação  da  infraestrutura  tecnológica  disponível 
para a realização das tarefas.
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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,  em  atenção  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 controles internos na execução da folha de pagamento.

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,  ou 
operacional, é verificar se esses controles, 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/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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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 

 De  acordo  com  o  organograma  deste  TRT–4ª  Região,  a  Secretaria  de 
Orçamento e Finanças - SECOF está vinculada à Diretoria Geral - DG. 

Conforme  respostas  dadas  à  pergunta  2  da  Requisição  de  Informações  nº 
14/2014 , à Secretaria de Orçamento e Finanças compete:

"por  meio  do  seu  Diretor,  coordenar,  orientar,  controlar  e  
supervisionar  as  atividades  relacionadas  à  administração  
orçamentária,  financeira,  tributária,  contábil,  e  legislações  
pertinentes das ações orçamentárias de PAGAMENTO DE PESSOAL 
ATIVO,  PAGAMENTO  DE  APOSENTADORIAS  E  PENSÕES,  
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE  
PREVIDÊNCIA  DOS  SERVIDORES,  RECOLHIMENTOS  E  
INFORMAÇÕES  AO  FUNDO  DE  PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR  DO  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL  DO  
PODER JUDICIÁRIO - FUNPRESP-JUD, ASSISTÊNCIA MÉDICA 
E  ODONTOLÓGICA,  AUXÍLIO  ALIMENTAÇÃO,  AUXÍLIO  
TRANSPORTE,  ASSISTÊNCIA  PRÉ-ESCOLAR,  ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA  A  PESSOAS  CARENTES.  Adicionalmente,  a  SECOF  
também é responsável pela execução financeira (pagamento) de todas  
as  demais  despesas  de  manutenção,  diárias,  ajudas  de  custo,  
indenizações,  aluguéis,  terceiros  sem  vínculo  empregatício  e  
construções civis do Órgão".

A SECOF possui a seguinte estrutura administrativa:

1.  Coordenadoria  de  Pagamento  -  COPAG:  compete  coordenar,  orientar, 
controlar e supervisionar a elaboração da folha de pagamento de pessoal. 

A  COPAG  é  composta  de  06  (seis)  seções:  Seção  de  Pagamentos  dos 
Servidores  do  Tribunal,  Seção  de  Pagamento  de  Magistrados,  Seção  de  Pagamento  dos 
Servidores das Varas, Seção de Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas, Seção de 
Conferência  e  Análise  da  Folha  de  Pagamento  e  Seção  de  Processamento  da  Folha  de 
Pagamento.

2. Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFIN: compete gerenciar os 
procedimentos necessários à elaboração, aprovação e execução orçamentária.
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A COFIN é composta de 02 (duas) seções: Seção de Orçamento e Seção de 
Finanças.

 1.4 Objetivo

O objetivo geral desse trabalho é a realização de uma Auditoria de Avaliação 
de Controles Internos com a finalidade de verificar e avaliar os procedimentos adotados na 
execução  da  folha  de  pagamento  pela  Secretaria  de  Orçamento  e  Finanças  -  SECOF na 
realização dessas atividades e os controles  preventivos e  detectivos  adotados para mitigar 
eventuais riscos que possam impedir ou dificultar o alcance de seus objetivos.

 1.5 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria

Preliminarmente, foi enviado à unidade auditada um questionário visando obter 
uma visão geral acerca do funcionamento e dos processos de trabalho na execução da folha de 
pagamento,  conforme  Requisição  de  Informações  nº  14/2014  apresentada  no  processo  nº 
0007252-33.2014.5.04.0000 (PA).

Foram  analisados  os  seguintes  processos  (por  amostragem)  do  sistema 
ADMEletrônico, do período de janeiro a julho/2014. 

Nº Processo Assunto

0000875-46.2014.5.04.0000 Fevereiro/2014-Mensal,  Férias  e  GN.  Despesas  de 
Exercícios Anteriores 

23 0001497-28.2014.5.04.0000 Pagamento de AQPG e Indenização de Transporte

25 0001704-27.2014.5.04.0000 Pagamento  de  C.M.  e  Juros  sobre  o  principal  das 
diferenças  individuais,  enquadramento  da  Lei  nº 
10.475/02

33 0002084-50.2014.5.04.0000 Suplementar de férias de Magistrados  

0002068-96.2014.5.04.0000 Abril/2014-Mensal, Férias e GN. Despesas de Exercícios 
Anteriores

42 0002559-06.2014.5.04.0000 Suplementar de férias de Magistrados

0002842-29.2014.5.04.0000 Maio/2014-Mensal, Férias e GN. Despesas de Exercícios 
Anteriores

57 0003687-61.2014.5.04.0000 Suplementar - Pagamento de Diferenças da PAE de 1994 
a 1997 - Juízes Classistas

58 0003662-48.2014.5.04.0000 Suplementar - Pagamento de Diferenças de C.M. e Juros 
incidentes sobre o Auxílio Moradia de 1998 a 1999. 
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Verificou-se  se  todos  os  passos,  registros  e  documentos  descritos  nos 
fluxogramas apresentados pela SECOF ocorreram na prática e se estão em conformidade com 
a legislação de pessoal pertinente.  

 1.6 Legislação  

a) Constituição Federal de 1988;

b) Lei nº 8.112/90, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais;

c)  Emenda  Constitucional  nº  20/98,  modifica  o  sistema  de  previdência  social,  estabelece 
normas de transição e dá outras providências;

d)  Emenda Constitucional nº 41/2003, modifica os arts.  37,  40,  42,  48,  96,  149 e 201 da 
Constituição  Federal,  revoga  o  inciso  IX  do  §  3º  do  art.  142  da  Constituição  Federal  e 
dispositivos  da  Emenda  Constitucional  nº  20,  de  15  de  dezembro  de  1998,  e  dá  outras 
providências;

e) Lei nº 10.887/2004, dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional nº 
41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 de novembro de 
1998,  8.213,  de  24  de  julho  de  1991,  9.532,  de  10  de  dezembro  de  1997,  e  dá  outras 
providências;

f)  Emenda  Constitucional  nº  47/2005,  altera  os  arts.  37,  40,  195  e  201  da  Constituição 
Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências;

g) Lei nº 10.698/2003, dispõe sobre a instituição de vantagem pecuniária individual devida 
aos servidores públicos civis da Administração Federal direta, autárquica e fundacional;

h) Lei nº 11.416/2006, 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  05  de  abril  de  2002,  e  10.944,  de  16  de  setembro  de  2004,  e  dá  outras 
providências;

i) Emenda Constitucional nº 70/2012, acrescenta o art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria 
por  invalidez  dos  servidores  públicos  que  ingressaram no  serviço  público  até  a  data  da 
publicação daquela Emenda Constitucional;

j) Lei nº 12.774/2012, altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as 
Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, fixa os valores de sua remuneração e 
dá outras providências;

k) Lei Complementar nº 35/1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional;
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 1.7 Critérios da auditoria

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).

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 
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b) Objeto de controle: atividade (folha de pagamento)

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 estabelecidos3.

Para fins de avaliação da execução da folha de pagamento foi selecionado o 
componente "atividades de controle",  que são políticas e procedimentos visando assegurar 
que  as  diretrizes  sejam  seguidas,  abrangendo  a  categoria  de  objetivo  de  conformidade 
relacionado  aos  processos  da  seção auditada.   Esses  controles  podem ser  preventivos  ou 
detectivos,  dentre  os  quais  foram analisados  os  seguintes  elementos:  a)  formalização  de 
procedimentos: todas as atividades importantes devem ser documentadas de forma completa e 
precisa, a fim de que seja fácil rastrear as informações desde o momento de autorização até a 
conclusão;  b)  revisões  independentes:  revisão  de  atos  ou  operações  por  um terceiro,  não 
envolvido  na  execução;  c)  controles  gerenciais:  avaliações  periódicas  para  assegurar  que 
operações, processos e atividades cumprem com regulamentos, políticas, procedimentos ou 
outros  requisitos  em  vigor;  e  d)  sistemas  preventivos:  controle  preventivo  para  evitar  a 
ocorrência de eventos que possam levar ao não atingimento dos objetivos da atividade.  

Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em auditorias de 
avaliação de controles internos os critérios são tipicamente baseados em bom senso e boas 
práticas administrativas. 

A  seguir  é  descrita  a  deficiência  encontrada  nas  atividades  de  controle 
avaliadas nessa auditoria.

 2 POSSÍVEL DEFICIÊNCIA CONSTATADA

2.1  Insuficiência  e/ou  inadequação  da  infraestrutura  tecnológica  disponível  para  a 
realização das tarefas

Situação encontrada
Com base nas informações obtidas pela Requisição de Informações nº 14/2014, 

verificou-se que a Secretaria de Orçamento e Finanças  utiliza os sistemas administrativos do 
TRT: Sistema Folha de Pagamento, Sistema de Pagamento de Honorários Periciais, Sistema 
de  Compras,  ADMEletrônico,  Protocolo  Eletrônico,  JUS4,  INFOR,  SIAFI  e  SIOP.  Além 
desses, a SECOF ainda utiliza diariamente e de forma dependente o uso do extrator de dados 

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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"Access", "Discoverer" e planilhas eletrônicas "Excel".    Questionada, a SECOF informou 
que o sistema folha de pagamento não atende às necessidades da unidade para a execução dos 
trabalhos e que o "sistema possui uma lógica muito boa, porém está desatualizado frente as 
reiteradas alterações legislativas ocorridas nos últimos anos".

Além  disso,  constatou-se,  conforme  resposta  dada  à  questão  nº  2,  que  a 
Secretaria utiliza planilhas eletrônicas e lançamentos manuais, para processar o pagamento de 
passivos  relativos  a  exercícios  anteriores  e  restos  a  pagar,  decorrentes  de  decisões 
administrativas e/ou judiciais (folha de pagamento suplementar de passivos), pois o sistema 
da folha de pagamento não contempla essas situações. A folha de pagamento suplementar de 
passivos - despesas de exercícios anteriores ocorre, em média, 02 (duas) vezes ao mês e a 
folha de pagamento de passivos - restos a pagar, ocorre eventualmente, no início do ano, 
conforme informações da Secretaria.

A Seção de Conferência e Análise da Folha de Pagamento mantém controle 
atualizado de todas as pensões alimentícias descontadas em contracheque e repassadas aos 
respectivos  beneficiários,  com principal  atenção às  que possuem mais  de um beneficiário 
cadastrado junto ao mesmo servidor/magistrado/pensionista civil,  via planilhas eletrônicas, 
tendo em vista que a divisão do valor descontado para repasse aos pensionistas ocorre de 
forma totalmente manual;  e  as folhas de pagamentos  de passivos (despesas  de exercícios 
anteriores  e  restos  a  pagar),  que  se  enquadram  na  modalidade  Rendimentos  Recebidos 
Acumuladamente, não são efetuadas pelo sistema, mas calculadas e lançadas manualmente.

Questionada se o número de servidores lotados é suficiente para atender às 
demandas  da  unidade  (questão  11),  a  SECOF  informou:  "Para  atendimento  das  rotinas  
extraordinárias  o efetivo da Secretaria não é suficiente. Na realidade, a SECOF carece de  
programas e ferramentas atualizadas (recursos de Tecnologia da Informação)".

Evidências

Requisição de Informações nº 14/2014, questões 2, 11, 15 a 17.

Esclarecimentos dos Responsáveis

A direção  da  Secretaria  auditada  manifesta-se  pela  concordância  com  os 
apontamentos  do  Relatório  do  Preliminar  de  Auditoria  nº  11/2014,  Processo  0007252-
33.2014.5.04.0000-(PA) fls. 83/95. 

Conclusão da equipe de auditoria

Conforme  apurado  no  relatório  preliminar,  as  carências  das  estruturas 
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tecnológicas  na  área  administrativa  ficaram  evidenciadas.  Os  sistemas  informatizados 
utilizados  pela  Secretaria  auditada  na  execução  da  folha  de  pagamento,  apresentam 
multiplicidade  de  base  de  dados,  Sistema de  Folha  de  Pagamento  e  ADMEletrônico.   É 
notória a necessidade de se criar módulos,  janelas,  interfaces para a melhoria do Sistema 
Folha de Pagamento, uma vez que, atualmente, várias informações são apuradas de forma 
manual, através da extração de dados "Access", "Discoverer" e planilhas eletrônicas "Excel" 
para apuração de valores de passivos, pagamentos de restos a pagar. 

Um dos objetivos da auditoria é verificar  os controles internos existentes e 
auxiliar  as  unidades  auditadas  no  enfrentamento  a  possíveis  riscos,  contribuindo  no 
aprimoramento desses controles internos. 

Recomenda-se que a Secretaria de Orçamento e Finanças envide esforços junto 
a  SETIC para que as melhorias no sistema Folha de Pagamento a  fim de aprimorar  seus 
controles no sentido de mitigar riscos.

 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao término do relatório de auditoria verificou-se 01 deficiência nos controles 
internos na realização das atividades na execução da folha de pagamento pela Secretaria de 
Orçamento e Finanças. 

Possível deficiência: inadequação da infraestrutura tecnológica disponível para 
a realização das tarefas. 

 Após análise, a equipe de auditoria formula a seguinte recomendação: 

 A  Secretaria  de  Orçamento  e  Finanças  envide  esforços,  juntamente  com a 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, para implantação de melhorias no 
sistema Folha de Pagamento, principalmente na criação de campos próprios para registros de 
informações  importantes  para  o  acompanhamento  da  situação  funcional  dos  servidores  e 
magistrados, no sentido de mitigar riscos nos controles internos na realização da folha de 
pagamento.
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 4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em decorrência  do  papel  do Controle  Interno preconizado no artigo  74 da 
Carta Constitucional e com o intuito de auxiliar  a Administração deste TRT-4ª Região no 
controle, eficiência, eficácia e legalidade dos procedimentos, levamos à consideração de V. 
Exa.,  sugerindo  que  o  presente  expediente  seja  encaminhado  à  Diretoria-Geral  para 
providências, no que couber. 

Em 13 de março de 2015.

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