
DESPACHO PROAD Nº 828/2022
Trata-se de auditoria realizada pela Secretaria de Auditoria Interna (SAUDI) com o objetivo de examinar a conformidade do
pagamento do auxílio médico deste Tribunal com a legislação vigente e avaliar os controles gerenciais internos do Programa de
Assistência à Saúde Suplementar - PASS, quanto à sua adequação, eficiência e eficácia.
Após manifestação das unidades auditadas e análise da equipe de auditoria, a conclusão dos trabalhos foi apresentada às unidades
envolvidas, em reunião ocorrida, nos dias 1º e 2 de agosto de 2022, conforme Ata correspondente ao documento 155. Assim, ao
final, o Relatório de Auditoria (documento 159), resultou nas seguintes constatações e recomendações, as quais foram transcritas
com ajustes apenas na nomenclatura de algumas unidades administrativas, de acordo com o novo Regulamento Geral deste TRT
(Resolução Normativa TRT7 Nº 7, de 5.8.2022):
a) Constatação Nº 1 - Fluxo de trabalho sem segregação de funções e risco de descontinuidade da atividade.
Recomendações:
À Diretoria-Geral
1)Determinar que as unidades de cadastro, quais sejam, Coordenadoria de Informações Funcionais e a Seção de Magistrados,
passem a realizar todas as etapas cadastrais de inclusão e exclusão de beneficiários no PASS no sistema SIGEP-JT.
Prazo: 30 (trinta) dias.
2) Determinar que a Seção de Legislação de Pessoal, Seção de Magistrados e a Seção de Benefícios Previdenciários passem a
realizar a instrução inicial dos processos que tratem de requerimento de inclusão e exclusão de beneficiários no PASS,
provenientes de servidores, magistrados e inativos ou pensionistas, respectivamente, com encaminhamentos automáticos dos
PROADs para as referidas áreas.
Prazo: 30 (trinta) dias.
3) Dotar a Secretaria de Saúde com quantitativo adequado de pessoal, com lotação de no mínimo mais um(a) servidor(a) apto a
cumprir as atribuições dos processos de trabalho do PASS, com ênfase na segregação de funções, com o objetivo de fortalecer a
gestão do Programa e mitigar o risco de descontinuidade da atividade. 
Prazo: 30 (trinta) dias.
À Secretaria de Saúde e Secretaria de Gestão de Pessoas:
4) Mapear, padronizar e manualizar os processos de trabalho vinculados ao PASS, a fim de realizar os ajustes necessários e
formalizar o fluxo do processo, dando ciência a todas as unidades envolvidas.
Prazo: 180 (cento) dias.
5) Formalizar os riscos identificados no fluxo dos processos do PASS, correlacionando-os aos controles internos elaborados para
mitigá-los.
Prazo: 180 (cento) dias.
b) Constatação Nº 2 - Normativos internos e tabela de valores de reembolso em desconformidade com normativo nacional.
Recomendações:
À Presidência:
6) Realizar, em regime de prioridade, consulta formal ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT quanto à
obrigatoriedade de obediência ao comando do art. 5º da Resolução CNJ nº 294/2019 (que preceitua o pagamento do auxílio saúde
mediante tabela de valores escalonada em razão da faixa etária e da remuneração do cargo, além de fixar limite máximo a ser
percebido), tendo em vista o teor do ATO CSJT.GP.SG nº 8, de 1º de fevereiro de 2022 (que estabelece valor “per capita” para o
referido auxílio), e se, em caso de adoção de tabela escalonada, o valor definido no normativo do CSJT deve ser considerado como
“teto máximo” da última faixa do escalonamento.
Prazo: 30 (trinta) dias.
7) Editar, a depender do desdobramento da Recomendação nº 6, as adequações necessárias nos normativos internos que regem o
PASS, de modo a atender integralmente os termos do art. 5º da Resolução CNJ 294/2019, com base nos estudos sobre o tema
apresentados pela Diretoria-Geral em razão da Recomendação nº 8.
Prazo: 30 (trinta) dias, após conclusão dos itens “a”, “b” e “c” da Recomendação nº 8, condicionado ao desdobramento da
Recomendação nº 6.
À Diretoria-Geral:
8) Coordenar, condicionado ao desdobramento da Recomendação nº 6, equipe multidisciplinar composta por membros da
Secretaria de Saúde, Secretaria de Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Pagamento de Pessoal, Coordenadoria de Informações
Funcionais, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Secretaria de Orçamentos e Finanças e Comitê Gestor Local
de Saúde, para elaborar e submeter à apreciação da Presidência: 
a) proposta de tabela de reembolso do auxílio médico-hospitalar, nos termos do art. 5º da Resolução CNJ 294/2019, e estudo sobre
sua adequação financeira e orçamentária; 
b) cronograma para implementação da programação de pagamento da referida tabela de reembolso no sistema de folha de
pagamento; 
c) minuta de alteração dos normativos internos que regem o PASS, de modo a atender integralmente os termos do art. 5º da
Resolução CNJ 294/2019, bem como, a inclusão de novos dispositivos regulamentares que se fizerem necessários à boa gestão
administrativa do Programa.
Prazo: 180 (cento) dias, condicionado ao desdobramento da Recomendação nº 6.
À Secretaria de Saúde e Secretaria de Gestão de Pessoas:
9) Propor, à Presidência, minuta para atualização do Ato TRT7 nº 125/2019 quanto à terminologia adotada no Ato TRT7 nº
03/2022, tal como: Programa de Assistência à Saúde Suplementar, bem como, a inclusão de novos dispositivos regulamentares
que se fizerem necessários à boa gestão administrativa do Programa.
Prazo: 90 (noventa) dias.
10) Propor, ao Comitê Regional do PROAD, atualização dos formulários relacionados ao PASS no PROAD visando a boa gestão
administrativa do Programa.
Prazo: 90 (noventa) dias.
c) Constatação Nº 3 - Divergência entre os dados informados na página da transparência com os da folha de pagamento.
Recomendações:
À Coordenadoria de Informações Funcionais:



11) Providenciar a alteração da programação do relatório de dados da página da transparência, relativo ao Anexo IV-h da
Resolução CNJ nº 102/2009, especificamente quanto aos dados sobre o quantitativo de beneficiários do PASS, de modo que os
beneficiários do auxílio médico-hospitalar, na categoria de pensionistas, sejam incluídos na coluna de “titulares”, deixando de
figurar na coluna de “dependentes”. 
Prazo: 60 (sessenta) dias.
12) Republicar os relatórios da página da transparência, relativos ao Anexo IV-h da Resolução CNJ nº 102/2009, dos exercícios de
2020, 2021 e 2022, retificando os quantitativos de beneficiários do PASS, bem como, os dados de valor per capita e descrição da
legislação relativos ao exercício de 2022. 
Prazo: 60 (sessenta) dias, após implementação da Recomendação nº 11.
13) Providenciar, se ainda não o fez, abertura de chamado para a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do
TRT7, para solicitar o desenvolvimento de alerta a ser acionado quando um beneficiário receber data de desligamento em algum
dos módulos Gestão, Cessão, Requisição, Remoção e Exercício Provisório do SIGEP-JT, disparando e-mail automático para as
áreas da Coordenadoria de Informações Funcionais, Seção de Magistrados e Secretaria de Saúde.
Prazo: 60 (sessenta) dias.
14) Providenciar, se ainda não o fez, abertura de chamado para a equipe nacional de manutenção do SIGEP-JT, para solicitar o
desenvolvimento de funcionalidades de fechamento automático de cadastros vinculados de beneficiários que receberem data de
desligamento em algum dos módulos Gestão, Cessão, Requisição, Remoção e Exercício Provisório, ou, alternativamente, que o
sistema emita alertas/relatórios sobre a existência de cadastros abertos que necessitam ser fechados quando do lançamento da data
de desligamento para algum beneficiário. 
Prazo: 60 (sessenta) dias.
d) Constatação Nº 4 - Não individualização de valores reembolsados no comprovante anual de rendimentos.
Recomendação:
À Coordenadoria de Pagamento de Pessoal e Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação:
15) Realizar o acompanhamento do chamado #49624 aberto no redmine de suporte nacional ao SIGEP-JT, quanto à previsão para
implementação da discriminação de valores por beneficiário do auxílio médico-hospitalar no comprovante de rendimentos anual
emitido pelo sistema, ou, alternativamente, até que a referida programação esteja em produção no sistema nacional, emitir
declaração anual discriminando os respectivos valores reembolsados por beneficiário, de modo a permitir a correta declaração de
rendimentos dos interessados.
Prazo: 180 (cento) dias ou até o encerramento do chamado externo.
e) Constatação Nº 5 - Ausência de relatórios gerenciais para controle do PASS e deficiência de campos de registro no SIGEP-JT.
Recomendações:
À Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação: 
16) Municiar a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Gestão de Pessoas com o desenvolvimento e/ou aprimoramento de relatórios
gerenciais, precisos e confiáveis, de dados do PASS extraídos do SIGEP-JT e que contemplem, minimamente: 
a) Relatório (sintético e analítico) de beneficiários ativos em determinado mês/ano, com o dependente vinculado ao respectivo
titular; 
b) Relatório (sintético e analítico) de beneficiários incluídos no PASS em determinado período; 
c) Relatório (sintético e analítico) de beneficiários excluídos do PASS em determinado período;
d) Relatório (sintético e analítico) de beneficiários dependentes do PASS relacionados por parentesco com o titular em
determinado período;
e) Relatório (sintético e analítico) de beneficiários do PASS com plano de saúde na modalidade recibo em determinado período;
f) Relatório (sintético e analítico) de beneficiários do PASS com plano odontológico na modalidade recibo em determinado
período; 
g) Relatório (sintético e analítico) de beneficiários do PASS segregados por titulares e dependentes e por faixa etária em
determinado período; 
h) Relatório (sintético e analítico) de beneficiários dependentes do PASS com idade entre 21 e 24 anos de idade em determinado
período; 
i) Relatório (sintético e analítico) de beneficiários com cadastro ativo e que não receberam auxílio médico-hospitalar na folha de
pagamento em determinado período. 
Prazo: 60 (sessenta) dias.
À Secretaria de Saúde e Secretaria de Gestão de Pessoas: 
17) Subsidiar a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação com informações para elaboração e homologação dos
relatórios gerenciais constantes na recomendação nº 16, podendo, se for o caso, acrescentar o desenvolvimento de novos relatórios
aos ali elencados.
Prazo: 60 (sessenta) dias.
18) Desenvolver controles internos (manual de rotinas, checklists de controle) de modo a introduzir no processo de trabalho de
gerenciamento do PASS a efetiva utilização dos relatórios elencados nas notas de rodapé da recomendação nº 16 c/c com as
recomendações nº 4 e 5.
Prazo: 180 (cento) dias, a contar da implementação das recomendações 4, 5 e 16.
19) Abrir chamado, se ainda não o fizeram, para a inclusão de campo específico no SIGEP-JT para fins de registro do número do
PROAD de inclusão no PASS ou, alternativamente, campos para registro do número e ano de Portarias de inclusão e exclusão no
Programa, incluindo-se aqui os beneficiários titulares sem dependentes. 
Prazo: 30 (trinta) dias.
20) Abrir chamado, se ainda não o fizeram, para a inclusão de campo específico no SIGEP-JT para registro do PROAD de
comprovação anual, para aqueles beneficiários que possuem o plano de saúde e/ou odontológico na modalidade recibo.
Prazo: 30 (trinta) dias.
21) Adotar como rotina, para os beneficiários do PASS na modalidade estudante entre 21 e 24 anos, o fechamento do cadastro do
benefício anterior (data em que completaram 21 anos) e abertura de novo registro a contar da data em que satisfizeram a condição
para manutenção do benefício, com registro do novo proad de concessão.
Prazo: Doravante.



f) Constatação Nº 6 - Falta de padronização no cadastro de informações dos dependentes.
As unidades auditadas informam que a falta de padronização das informações apresentadas no módulo Benefícios do SIGEP-JT se
deve ao procedimento de migração de dados realizado na época de implantação do sistema.
Recomendação: não se aplica.
g) Constatação Nº 7 - Inconsistência de datas no cadastro de dependentes no PAMH/PASS.
Recomendações:
À Coordenadoria de Informações Funcionais e Seção de Magistrados: 
22) Proceder, se ainda não o fizeram, ao levantamento de dependentes, menores de 21 anos de idade e verifiquem a consistência
da data de desligamento lançada no sistema, procedendo aos ajustes que se fizerem necessários.
Prazo: 60 (sessenta) dias.
23) Abrir, se ainda não o fizeram, chamado para o suporte nacional do SIGEP-JT solicitando que a programação automática de
lançamento da data fim do benefício de saúde dos dependentes que não possuam previsão normativa para aprazamento, a exemplo
da categoria cônjuge/companheiro(a), fiquem com o campo em aberto, sem lançamento de data futura e aleatória, tal como
acontece atualmente com os dependentes da categoria irmão, pai, mãe.
Prazo: 30 (trinta) dias.
h) Constatação Nº 8 - Inconsistência entre o cadastro do PAMH/PASS e a folha de pagamento do auxílio médico-hospitalar.
Recomendações:
À Secretaria de Saúde, Coordenadoria de Informações Funcionais e Seção de Magistrados: 
24) Proceder, se ainda não o fizeram, ao levantamento de beneficiários do PASS com data de desligamento em algum dos
módulos Gestão, Cessão, Requisição, Remoção e Exercício Provisório do SIGEP-JT ou em licença ou afastamento sem
remuneração (que optaram por não se manter vinculado ao Regime Próprio de Seguridade Social) e que estão com o benefício do
auxílio saúde em aberto.
Prazo: 90 (noventa) dias.
25) Proceder, se ainda não o fizeram, ao levantamento de beneficiários dependentes do PASS vinculados à titulares falecidos ou
desligados, que continuam com o registro do benefício do auxílio saúde em aberto, realizando a verificação de eventual
pagamento em desconformidade e os ajustes necessários.
Prazo: 90 (noventa) dias.
26) Proceder, se ainda não o fizeram, ao levantamento de beneficiários dependentes do PASS com registro em aberto no módulo
Dependentes e Pensionistas mas sem registro ou com registro fechado no módulo Benefícios e vice-versa.
Prazo: 90 (noventa) dias.
27) Abrir, se ainda o fizeram, chamado para o suporte nacional do SIGEP-JT solicitando que as alterações de fórmulas ou
programação de rubricas que impactem na folha de pagamento sejam documentadas em determinado redmine, para que as
unidades de pagamento possam acompanhar as referidas modificações e possibilitar o rastreamento de impactos na geração de
valores na folha de pagamento, adotando, internamente, igual rotina de registro no que se referir às rubricas e modificações
regionais.
Prazo: 30 (trinta) dias.
i) Constatação Nº 9 - Ausência de comprovantes de matrículas nos proads de dependentes estudantes maiores de 21 anos e
menores de 24 anos.
Recomendações:
À Secretaria de Saúde: 
28) Anexar os comprovantes de matrícula elencados na constatação nº 9 aos respectivos proads, procedendo aos ajustes
financeiros necessários nos casos em que os comprovantes não tenham sido devidamente apresentados.
Prazo: 90 (noventa) dias.
29) Adotar, como práxis obrigatória, em respeito aos princípios da legalidade e publicidade, a inclusão de cópia dos comprovantes
de matrículas em curso de nível superior ou escola de nível técnico nos autos dos respectivos proads de concessão de
reinclusão/manutenção no PASS de dependentes em idade entre 21 e 24 anos, devendo tal processo ficar em arquivamento
temporário enquanto perdurar o pagamento do benefício, sendo arquivado em definitivo somente ao final do período concessivo e
devidamente municiado dos respectivos comprovantes de matrícula de todo o lapso temporal.
Prazo: Doravante.
j) Constatação Nº 10 - Ausência de documentos atualizados de comprovação de dependência econômica, laudo médico de
invalidez/incapacidade e de termo de guarda de beneficiários do auxílio PASS.
Recomendações:
À Secretaria de Saúde e Secretaria de Gestão de Pessoas: 
30) Realizar o levantamento, retroativo à vigência do Ato TRT7 nº 125/2019, de dependente(s) do PASS pertencente(s) à
categoria(s) não albergada(s) pelo referido normativo, com imediato encerramento do benefício; no mesmo levantamento,
verificar se tal(is) dependente(s) teve(tiveram) ou tem(têm) pagamento de auxílio médico-hospitalar indevido, adotando as
providências cabíveis para cada caso. 
Prazo: 60 (sessenta) dias.
À Secretaria de Gestão de Pessoas: 
31) Elaborar e submeter à Presidência minuta com proposta de inclusão de dispositivo no normativo interno que preveja
recadastramento dos dependentes do PASS, a ser realizado inicialmente em 2023 e depois anualmente, devendo ser apresentada
comprovação de dependência econômica (nos termos no Ato TRT7 nº 125/2019) e declaração quanto à manutenção da condição
de dependente para fins do recebimento do auxílio médico-hospitalar em relação a cada um dos dependentes cadastrados, com
previsão para exclusão dos dependentes não recadastrados ou que não atender aos requisitos do anexo do normativo.
Prazo: 90 (noventa) dias.
32) Coordenar as atividades para o recadastramento dos beneficiários dependentes do PASS, que deverá se dar de forma
totalmente informatizada, consoante previsão contida nas recomendações nº 31 e 33, dando prévia e ampla divulgação aos
interessados ativos, inativos e pensionistas. 
Prazo: 90 (noventa) dias, contados da publicação da previsão normativa de recadastramento.
À Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação: 



33) Providenciar o desenvolvimento de solução tecnológica que permita a realização do recadastramento anual dos dependentes
do PASS de forma integralmente informatizada, com acesso aos usuários externos (aposentados e pensionistas) via extranet.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
k) Constatação Nº 11 - Ausência de rotina padronizada para desligamento de beneficiários e inconsistências cadastrais.
Recomendações:
À Secretaria de Gestão de Pessoas: 
34) Providenciar o levantamento de dependentes falecidos, com registro de fechamento do cadastro de auxílio-saúde no Módulo
“Benefícios”, para inclusão de data-fim no cadastro para fins de abatimento de imposto de renda (a exemplo dos relacionados no
achado de auditoria nº 11) e em quaisquer outros registros eventualmente em aberto no SIGEP-JT, dando ciência aos
servidores/magistrados interessados. 
Prazo: 60 (sessenta) dias.
À Secretaria de Saúde: 
35) Adotar, como rotina obrigatória, o arquivamento de proads que tratem de exclusão do PASS somente após certificar-se que: 
a) existe portaria de desligamento publicada pela Diretoria-Geral; 
b) existe informação ou certidão de ciência do cancelamento da inscrição pelas unidades da Secretaria de Gestão de Pessoas, quais
sejam: Coordenadoria de Informações Funcionais ou Seção de Magistrados, se beneficiário servidor ou magistrado,
respectivamente;
c) não existe pendência de comprovação de gastos, em caso de optante pelo reembolso na modalidade recibo; 
d) não existe acerto financeiro pendente de resolução (pagamento ou reposição ao erário);
e) o registro cadastral no SIGEP-JT encontra-se encerrado com data-fim correta. 
Prazo: Doravante.
36) Adotar, como rotina obrigatória mensal, nos casos de exclusões do PASS (extração de relatório de exclusões no Programa), a
verificação se o mesmo se enquadrava na modalidade recibo, verificando se existe pendência de comprovação de gastos com
plano de saúde e/ou odontológico em algum período de recebimento do auxílio médico-hospitalar, adotando as providências
cabíveis em caso de períodos sem comprovação.
Prazo: 60 (sessenta) dias.
l) Constatação Nº 12 - Reembolso efetuado em valor superior à despesa com plano de saúde por beneficiário.
Recomendações:
À Diretoria-Geral: 
37) Submeter à análise da Assessoria Jurídica Administrativa a legalidade da reposição ao erário de valores pretéritos de auxílio
médico-hospitalar reembolsados em valor superior ao efetivamente gasto com plano de saúde descontado diretamente na folha de
pagamento, quando calculado de forma individualizada por beneficiário, submetendo, posteriormente, o tema para deliberação da
Presidência. 
Prazo: 60 (sessenta) dias.
À Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação: 
38) Apropriar-se da programação desenvolvida pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para fins de reembolso do auxílio
médico-hospitalar, considerando o gasto individual de cada beneficiário com plano de saúde e/ou odontológico, realizando os
ajustes, manutenções e evoluções que se fizerem necessários.
Prazo: 90 (noventa) dias.
m) Constatação Nº 13 - Ausência de reembolso dos valores de plano odontológico.
As unidades auditadas informam que já estão adotando as providências para ajuste do reembolso do plano odontológico.
Recomendações: Não se aplica.
n) Constatação Nº 14 - Ausência de acompanhamento e deficiências no lastreamento de informação das ações judiciais.
Recomendações:
À Diretoria-Geral: 
39) Submeter à análise da Assessoria Jurídica Administrativa a legalidade da inclusão de servidores cedidos de
Estados/Municípios no PASS e a adequação do atual texto do normativo interno, com vistas a evitar a judicialização da questão,
submetendo posteriormente o tema para apreciação da Presidência. 
Prazo: 30 (trinta) dias.
À Secretaria de Saúde e Secretaria de Gestão de Pessoas: 
40) Adotar, como prática, a instrução dos autos de proads que concedam a inclusão no PASS, por via judicial, com os documentos
e as certidões elencados nos Atos TRT7 nº 3/2022 e 125/2019, como requisitos necessários para inclusão dos beneficiários,
reportando nos autos sempre que algum requisito não tenha sido atendido, para fins de ciência e providências pela Secretaria Geral
da Presidência.
Prazo: Doravante.
o) Constatação Nº 15 - Possível pagamento do auxílio médico-hospitalar sem comprovação de despesas com plano de saúde.
Recomendações:
À Secretaria de Saúde:
41) Proceder, se ainda não o fez, abertura de proad específico para comunicação dos valores reembolsados a maior ou sem a
devida comprovação referente aos beneficiários de matrículas 190233, 10595, 30871741, 5054 e 4873, para a adoção das
providências cabíveis; 
Prazo: 90 (noventa) dias.
42) Rever, se ainda não o fez, as comprovações anuais do auxílio médico-hospitalar na modalidade recibo (referentes aos
exercícios 2019, 2020 e 2021), atentando-se para eventuais períodos sem comprovação, comprovação a menor ou apresentação de
comprovantes que não permitem a correta identificação dos valores individualizados mês a mês por beneficiário, e adotando as
providências cabíveis para cada caso.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
43) Adotar, como rotina obrigatória, na análise dos proads contendo comprovação anual de gastos com plano de saúde e/ou
odontológico, preenchimento de checklist que conste nos autos e contemple os itens de verificação listados no Relatório de
Auditoria:



Prazo: 90 (noventa) dias.
À Secretaria de Saúde e Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação: 
44) Desenvolver funcionalidade a ser disponibilizada na intranet e internet do Tribunal, no qual, minimamente:
a) os beneficiários do auxílio médico-hospitalar na modalidade recibo possam, durante o período de comprovação anual de gastos
com plano de saúde e odontológico, inserir, necessariamente, os valores gastos, discriminados mês a mês e por beneficiário,
anexar o comprovante respectivo em formato PDF/A e assinar declaração atestando a veracidade das informações e ciência das
implicações legais; 
b) emita relatório de alerta, a ser analisado pela Secretaria de Saúde, informando: períodos sem comprovação informada, valor
informado menor que o valor de tabela do auxílio médico-hospitalar, beneficiários sem apresentação de comprovação.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
p) Constatação Nº 16 – - Comprovação de despesas com plano de saúde sem detalhamento que possibilite aferir o valor mensal
por beneficiário.
Recomendações:
À Secretaria de Saúde: 
45) Elaborar minuta de atualização do normativo interno para que conste expressamente que: 
a) a manutenção do auxílio médico-hospitalar será indeferida quando a documentação comprobatória for incompleta e/ou ilegível; 
b) a critério da Administração, poderá ser solicitada documentação complementar ou documento original de pagamento do plano
ou seguro privado de assistência à saúde e/ou odontológico; c) para comprovar as despesas, serão aceitos documentos que atestem,
de forma inequívoca, os custos mensais por beneficiário e os seus respectivos pagamentos, não sendo aceitas declarações ou
qualquer outro documento em que é especificado apenas o valor total, sem discriminação mensal, pago por titular e/ou
dependentes, devendo constar ainda informação sobre a razão social da operadora.
Prazo: 90 (noventa) dias.
q) Constatação Nº 17 - Reembolso de plano de saúde cujo comprovante de despesa não está em nome do titular.
Recomendações:
À Diretoria-Geral: 
46) Elaborar informação técnica para submissão do tema para deliberação da Presidência, apontando: 
a) o teor da manifestação da Assessoria Jurídica Administrativa, em que a mesma se manifesta pela possibilidade de reembolso de
comprovantes de despesas com plano de saúde e/ou odontológico que não estejam em nome do beneficiário titular; 
b) a situação posta atualmente, em que são reembolsados comprovantes de despesas em nome do titular, de seus dependentes e de
terceiros (que sequer figuram cadastrados nos assentamentos funcionais do titular); 
c) a argumentação esboçada pela SAUDI na constatação nº 17 da presente auditoria, de que somente seria devido reembolso de
comprovantes de despesas em nome do titular ou, excepcionalmente, de seus dependentes inscritos no PASS que provarem de
forma inequívoca de que o plano não permite a inserção de dependentes e que, por isso, o dependente é igualmente titular do
plano. 
Prazo: 30 (trinta) dias.
À Secretaria de Gestão de Pessoas: 
47) Elaborar minuta de atualização do normativo interno para que conste expressamente o teor da decisão da Presidência sobre a
titularidade dos comprovantes de despesa com planos de saúde e/ou odontológicos passíveis de reembolso pelo PASS. 
Prazo: 90 (noventa) dias, após decisão da Presidência sobre o tema.
À Secretaria de Saúde: 
48) Rever as comprovações anuais do auxílio médico-hospitalar na modalidade recibo (referentes aos exercícios 2019, 2020 e
2021), cujos comprovantes de despesa não estejam em nome do titular, para que apresentem documentação complementar, nos
termos da previsão contida no §5º do art. 5º do Ato TRT7 nº 3/2022, e façam prova inequívoca de que o ônus financeiro foi
assumido pelo titular, adotando as providências cabíveis para cada caso, conforme deliberação da Presidência sobre o assunto.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias, após decisão da Presidência sobre o tema.
r) Constatação Nº 18 - Ausência de ajuste financeiro do reembolso após comprovação de despesas a menor com plano de saúde
Recomendações:
À Diretoria-Geral:
49) Submeter à análise da Assessoria Jurídica Administrativa a legalidade da reposição ao erário de valores pretéritos de auxílio
médico-hospitalar reembolsados na modalidade recibo em valor superior ao efetivamente gasto com plano de saúde, quando
calculado de forma individualizada por beneficiário, submetendo, posteriormente, o tema para deliberação da Presidência.
Prazo: 60 (sessenta) dias.
s) Constatação Nº 19 - Beneficiário recebendo auxílio saúde por dois órgãos concomitantemente.
Recomendações:
À Secretaria de Saúde:
50) Elaborar minuta de atualização do normativo interno para que conste expressamente que deve ser apresentado (no momento da
inscrição e no recadastramento anual), para os beneficiários (titulares e dependentes) que possuem vínculo com o poder público,
declaração fornecida pelo órgão ou entidade ao qual estão vinculados, informando que não possuem plano ou seguro de assistência
à saúde por eles custeados e que deles não percebem semelhante benefício ou de idêntica finalidade.
Prazo: 90 (noventa) dias.
51) Propor, ao Comitê Regional do PROAD, atualização dos formulários relacionados ao PASS para inclusão de informações
sobre o vínculo dos beneficiários do PASS com órgãos ou entidades públicas, bem como orientação quanto à obrigatoriedade de
apresentação da declaração suscitada na Recomendação nº 50. 
Prazo: 90 (noventa) dias.
À Coordenadoria de Pagamento de Pessoal: 
52) Dar seguimento à reposição ao erário dos valores noticiados nos proads nº 57/2022, 180/2022, 1433/2022.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Após elaboração do Relatório de Auditoria, o Sindissétima apresentou manifestação nos presentes autos (doc. 161), relativamente
às constatações 12 e 17, pleiteado ao final o seguinte:
“a) Que, em relação ao ponto 12 da auditoria, não seja adotada qualquer iniciativa visando o ressarcimento ao erário, conforme



demonstrado supra;
b)Que, em relação ao ponto 17 da auditoria, seja rejeitada qualquer alteração na interpretação ou no conteúdo dos normativos do
TRT da 7ª Região sobre auxílio-saúde que limitem, restrinjam ou dificultem o pagamento do benefício em prol dos dependentes.”
Decide-se.
De início, merece pontuar as constatações 12 e 17 e respectivas recomendações da SAUDI, em razão do requerimento apresentado
pelo Sindissétima no documento 161:
Constatação Nº 12 - Reembolso efetuado em valor superior à despesa com plano de saúde por beneficiário.
Recomendação nº 37 – A Diretoria-Geral deverá submeter à análise da Assessoria Jurídica Administrativa a legalidade da
reposição ao erário de valores pretéritos de auxílio médico-hospitalar reembolsados em valor superior ao efetivamente gasto com
plano de saúde descontado diretamente na folha de pagamento, quando calculado de forma individualizada por beneficiário,
submetendo, posteriormente, o tema para deliberação da Presidência.
A recomendação nº 37, proposta pela SAUDI para a situação identificada na constatação nº 12, é somente para solicitar análise da
Assessoria Jurídica Administrativa da Diretoria-Geral acerca da legalidade ou não de reposição ao erário e posterior submissão à
Presidência. A recomendação, portanto, merece ser acolhida, haja vista que em razão da matéria envolvida é prudente colher
parecer da unidade competente, previamente à deliberação da Presidência. 
Cabe por oportuno, apenas complementar a orientação dirigida à Diretoria-Geral, no sentido de submeter a referida questão à
análise jurídica, devidamente acompanhada da cópia do requerimento do Sindissétima apresentado nos presentes autos.
Quanto à constatação nº 17 (Reembolso de plano de saúde cujo comprovante de despesa não está em nome do titular), vê-se que a
primeira recomendação de nº 46, dirigida à Diretoria-Geral, é no sentido de que a referida unidade elabore informação técnica para
submissão do tema à deliberação da Presidência, apontando o seguinte:
a) o teor da manifestação da Assessoria Jurídica Administrativa, em que a mesma se manifesta pela possibilidade de reembolso de
comprovantes de despesas com plano de saúde e/ou odontológico que não estejam em nome do beneficiário titular; 
b) a situação posta atualmente, em que são reembolsados comprovantes de despesas em nome do titular, de seus dependentes e de
terceiros (que sequer figuram cadastrados nos assentamentos funcionais do titular); 
c) a argumentação esboçada pela SAUDI na constatação nº 17 da presente auditoria, de que somente seria devido reembolso de
comprovantes de despesas em nome do titular ou, excepcionalmente, de seus dependentes inscritos no PASS que provarem de
forma inequívoca de que o plano não permite a inserção de dependentes e que, por isso, o dependente é igualmente titular do
plano. 
As demais recomendações referentes à citada constatação são dependentes da primeira, e, portanto, somente poderão surtir
qualquer efeito, após deliberação da Presidência quanto à recomendação de nº 46.
Assim, as recomendações decorrentes da constatação nº 17 também merecem ser acolhidas, visto que objetivam reunir, para
deliberação da Presidência, as situações e os argumentos a favor e contra o reembolso de plano de saúde quando o comprovante de
despesa não está em nome do titular. Acrescenta-se apenas, que a matéria deverá ser tratada em processo próprio, a ser instruído
com a informação técnica acima mencionada e com a cópia do requerimento do Sindissétima apresentada nestes autos.
No tocante à recomendação nº 3, no sentido de “Dotar a Secretaria de Saúde com quantitativo adequado de pessoal, com lotação
de no mínimo mais um(a) servidor(a) apto a cumprir as atribuições dos processos de trabalho do PASS...”, não se verifica na
análise da auditoria um estudo detalhado da estrutura da Secretaria de Saúde, com avaliação das atribuições e do quantitativo de
servidores(as) ali lotados(as), de modo a restar demonstrado a real necessidade de mais um(a) servidor(a) naquela unidade.
É prudente, nesse caso, mormente em razão do quadro deficitário de servidores(a) deste Tribunal, que a Diretoria-geral, com o
apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas, proceda à avaliação do quantitativo adequado de pessoal na Secretaria de Saúde, de
modo a fortalecer a gestão do PASS e mitigar o risco de descontinuidade das atividades relacionadas aos processos de trabalho do
Programa naquela unidade.
Quanto às demais constatações e respectivas recomendações, não há qualquer reparo a fazer na análise final realizada pela Equipe
responsável pela Auditoria, merecendo integral acolhida.
Esse o quadro, acolhem-se todas as recomendações consubstanciadas no Relatório de Auditoria, com as adequações, acima
registradas, razão por que se determina às unidades administrativas responsáveis a adoção de providências com o intuito, não só
de corrigir as constatações apontadas, como também de evitar a reincidência mediante melhorias e aprimoramento dos controles
internos administrativos.
Dê-se ciência às seguintes unidades para adoção das providências pertinentes:
1. Diretoria-Geral, relativamente à determinação supra que substitui a recomendação nº 3 não acolhida; as recomendações nºs 1, 2,
8, 37, 39, 46 e 49, acolhidas na íntegra, mas com determinações complementares para as de nºs 37 e 46;
2. Secretaria de Saúde, quanto às recomendações nºs 4, 5, 9, 10, 17-21, 24-27, 28-30, 35, 36, 40-45 e 48; 
3. Secretaria de Gestão de Pessoas, no tocante às recomendações nºs 4, 5, 9, 10, 17-21, 30-32, 34, 40, 47 e 50-52; e suas unidades
subordinadas, conforme abaixo:
3.1 Coordenadoria de Informações Funcionais; Recomendações nºs 11-14, 22, 23 e 24-27;
3.2 Coordenadoria de Pagamento de Pessoal, Recomendação nº 15;
3.3 Seção de Magistrado, Recomendações nºs 22, 23 e 24-27.
4. Secretaria-Geral da Presidência, Recomendações nº 6 e 7;
5. Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Recomendações nºs 15, 16, 33, 38 e 44.
Ato contínuo, à Secretaria de Auditoria Interna para acompanhamento.
Fortaleza, 13 de dezembro de 2022.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Presidente do Tribunal
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