
 

 

 

 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 

 

 
I. IDENTIFICAÇÃO  
Nº do Processo  TRT7.PROAD nº 4042/2018 
Nº da Ordem de Serviço OS.TRT7.SCI.SCGOF nº. 14/2018 
Unidade Administrativa Auditada Diretoria Geral / Divisão de Orçamento e Finanças 
Tipo de Auditoria Conformidade 

Objeto da Auditoria 

Verificar a execução física e financeira deste Tribunal, em 
especial quanto à ação orçamentária "Apreciação de Causas na 
Justiça do Trabalho", no período acumulado de janeiro a junho 
de 2018. 

 

II. CONSTATAÇÕES 

 
I. 1. PONTO DE CONTROLE: 

Constatação nº. 1 
Atraso no percentual de liquidação da despesa pública, mormente do plano 
orçamentário “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – Despesas 
Diversas” 

Recomendação nº 1: 

Envidar esforços para elevar o percentual de liquidação da despesa pública, mormente do plano 
orçamentário “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – Despesas Diversas”, em sintonia com o 
volume de recursos empenhados durante o exercício de competência, com a consequente redução no volume 
de recursos inscritos em restos a pagar. 

Providências adotadas: 

Manifestação da DOF: 

“Em cumprimento ao despacho da Diretoria-Geral, informo que esta Divisão providenciou as ações 
necessárias, naquilo que se encontrava em sua seara de competência, visando a elevação da execução do 
programa de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho. Conforme anteriormente comentado em 
resposta à folha de constatação, a execução desse programa orçamentário de forma satisfatória depende 
de uma maior integração das áreas de modo a concluir um plano de contratações com estabelecimento de 
prazos e etapas. 

Oportuno lembrar que, com o advento da Emenda Constitucional nº 95/2016 que instituiu o Novo Regime 
Fiscal, regulamentado no âmbito da Justiça do Trabalho pelo Ato Conjunto TST.CSJT nº 10/2018, os limites 
de pagamento para cada órgão deverão observar os restos a pagar pagos no exercício, ou seja, os RP pagos 
no exercício concorrem com os pagamentos do próprio orçamento. Desse modo, todo o valor pago em 
restos a pagar, no montante de R$ 4.300.474,91, foi utilizado para deduzir do referido programa. 



 

 

 

Em sendo assim, no programa de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho foi executado (empenhado) 
o orçamento de R$ 25.694.268,20 – 84,99%. Como nesta ação de Apreciação de Causas- PO 0000, foi 
compensada a dotação decorrente de restos a pagar pagos no exercício no valor acima transcrito, temos 
uma execução final equivalente a 29.994.743,11 – 99,22%.” 

Análise de auditoria: 

Em monitoramento às providências adotadas, verificou-se um incremento na execução das despesas 
referentes aos Programas Prestação Jurisdicional Trabalhista e Previdência de Inativos e Pensionistas, 
encerrando o exercício de 2018 com um percentual de liquidação de 96,27%, conforme quadro abaixo: 

Execução da Despesa 2018 - Programas Prestação Jurisdicional Trabalhista e Previdência de Inativos e Pensionistas 
Ação/Plano Orçamentário 

Orçamento 
Disponibilizado 

Despesa Executada 
% de 
Desp. 

Liquidada 

% de 
Desp. 

Empenhada Código Descrição Empenhada Liquidada 
Inscrita em 

RP Não 
Processados 

Programa 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista 

4256 

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho – Despesas Diversas (PO: 0000) 

30.231.419,00 25.694.268,20 24.471.592,42 1.222.675,78 80,95 84,99 

Manutenção e Gestão dos Serviços e 
Sistemas de Tecnologia da Informação (PO: 
0001) 

1.630.699,00 1.235.189,69 1.216.568,40 18.621,29 74,6 75,75 

Capacitação de Recursos Humanos (PO: 
0002) 

1.050.013,00 
 

920.989,02 
 

904.361,83 16.627,19 86,13 87,71 

Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados  (PO: 0005) 

443.344,00 
 

399.867,67 
 

393.823,21 6.044,46 88,83 90,19 

Trabalho Seguro  (PO: 0006) 23.952,59 23.952,59 23.952,59 0,00 100 100 

Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo 
à Aprendizagem (PO: 0007) 

23.847,92 23.847,92 23.847,92 0,00 100 100 

2C73 Manutenção do Sistema Nacional de TI          3.554.627,41 3.554.627,41 3.502.627,41 52.000,00 98,54 100 

4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes 1.651.160,00 1.650.919,51 1.650.919,51 0,00 99,99 99,99 

20TP Pagamento Pessoal Ativo da União 229.153.464,00 228.099.320,05 226.248.757,19 1.850.562,86 98,73 99,54 

2004 
Assistência Médica e Odontológica aos 
Servidores Civis, Empregados, Militares e 
seus Dependentes 

7.889.879,00 7.889.879,00 7.889.879,00 0,00 100 100 

 
212B 

 

Assistência Pré-escolar aos Dependentes de 
Servidores Civis e de Empregados (PO: 
0001) 

2.138.096,00 2.138.096,00 2.134.264,50 3.831,50 99,82 100 

Auxílio Transporte de Civis (PO: 0003) 60.361,00 60.361,00 59.332,43 1.028,57 98,3 100 

Auxílio Alimentação de Civis (PO: 0005) 11.239.141,00 11.150.341,00 11.143.981,60 6.359,40 99,15 99,21 

Auxílio Funeral e Natalidade (PO: 0009) 166.356,00 84.167,97 76.358,45 7.809,52 45,9 50,6 

2549 Comunicação e Divulgação Institucional 300.000,00 299.632,37 292.882,55 6.749,82 97,63 99,88 

09HB Contribuição da União para o RPPS         46.885.862,00 40.502.877,01 40.462.877,01 40.000,00 86,3 86,39 



 

 

 

216H 

Ajuda de custo para moradia a magistrados e 
membros do Ministério Público - ativos (PO: 
AMMM) 

2.994.367,00 2.994.367,00 2.973.325,41 21.041,59 99,3 100 

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-
Moradia a Agentes Públicos - Despesas 
Diversas (PO: 0000) 

998.121,00 998.123,00 998.123,00 0,00 100 100 

Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas 

0181 Pagamento Aposentadorias e Pensões 101.712.664,00 101.205.407,76 101.205.407,76 0,00 99,5 99,5 

TOTAL 442.147.373,92 428.926.234,17 425.672.882,19 3.253.351,98 96,27 97,01 

Fonte: SIAFI 

A ação 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, que concentra as principais despesas de custeio 
e de capital recebeu o montante de R$33.403.275,51, do qual 84,72% (R$28.298.115,09) foi empenhado 
para aquisição de bens e serviços. Do total empenhado (R$28.298.115,09), foram inscritos 4,47% 
(R$1.263.968,72) em restos a pagar, ficando R$5.057.359,91 (15,16%) em crédito disponível. Excetuando 
os planos orçamentários “Trabalho Seguro”  e “Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à 
Aprendizagem” que foram integralmente executados, os demais apresentaram um percentual de liquidação 
inferior a 90%. 

Cumpre destacar a redução na inscrição de Restos a Pagar, refletindo um esforço na melhoria do 
planejamento e da execução das despesas. Em 2017, os Restos a Pagar Não Processados representavam 
1,87% das despesas empenhadas. Em 2018 houve redução para 0,76%.  

Analisando a execução da ação orçamentária "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho" do exercício 
corrente, verificou-se que a média da despesa liquidada, até 30/10/2019, representou 64,33% 
(R$17.436.927,88) da dotação autorizada (R$27.104.634,00), merecendo atenção os planos orçamentários 
integrantes da Ação “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Ceará”. 

Execução da ação orçamentária "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho"- Posição em: 30/10/2019     

CÓDIGO 
DA AÇÃO ATIVIDADE 

Dotação 

Orçamentária* 
GND 3  

Dotação 

Orçamentária* 
GND 4 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

Despesa 
Empenhada 

GND 3  

Despesa 
Empenhada 

GND 4  

Despesa 
Liquidada 

GND 3  

Despesa 
Liquidad

a 
GND 4  

% Desp 
Liquidada 

GND 3  

% Desp 
Liquidada 

GN 4 

4256 

Apreciação de 
Causas na Justiça do 
Trabalho - No 
Estado do Ceará 

27.065.634,00 24.814.721,98 17.404.132,17 64,30 

0000-Apreciação de 
Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas 
Diversas 

23.005.479,00 1.293.000,00 21.834.910,49 888.855,79 15.411.898,34 468.916,18 66,99 65,36 

0001-Manutenção e 
Gestão dos Serviços e 
Sistemas de 
Tecnologia da 
Informação 

1.507.037,00 210.118,00 1.102.421,09 176.330,50 786.574,46 143.462,25 52,19 54,16 



 

 

 

0002-Capacitação de 
Recursos Humanos 750.000,00 0,00 614.491,85 0,00 441.597,20 0,00 58,88 - 

0005-Formação e 
Aperfeiçoamento de 
Magistrados 

300.000,00 0,00 197.712,26 0,00 151.683,74 0,00 50,56 - 

Apreciação de 
Causas na Justiça do 
Trabalho - Nacional 
(Descentralizações 
Internas) 

39.000,00 0,00 36.960,71 32.795,71 84,09 

0006-Trabalho Seguro 
15.000,00 0,00 14.608,75 0,00 13.648,75 0,00 90,99 - 

0007-Combate ao 
Trabalho Infantil e de 
Estímulo à 
Aprendizagem 

24.000,00 0,00 22.351,96 0,00 19.146,96 0,00 79,78 - 

SOMA QUADRO ATIVIDADES 25.601.516,00 1.503.118,00 23.786.496,40 1.065.186,29 16.824.549,45 612.378,43 64,33 

Fonte: SIAFI 

Conforme demonstrado no quadro abaixo, percebe-se que, de 2018 (R$33.403.275,51) a 2019 
(R$27.104.634,00), houve um decréscimo de 18,86% (dezoito vírgula oitenta e seis por cento) na dotação 
autorizada, com maior relevância para “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas”, 
“Capacitação de Recursos Humanos”, “Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados” e “Trabalho 
Seguro”. 

Dotação Autorizada da ação orçamentária Apreciação de Causas na JT no período 2018/2019     

CÓDIGO DA AÇÃO ATIVIDADE 2018 
2019 

Posição em 
30/10/2019 

% 2019 em 
relação 2018 

4256 

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - 
No Estado do Ceará 33.355.475,00 27.065.634,00 -18,86 

0000-Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - 
Despesas Diversas 30.231.419,00 24.298.479,00 -19,63 

0001-Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas 
de Tecnologia da Informação 1.630.699,00 1.717.155,00 5,30 

0002-Capacitação de Recursos Humanos 
1.050.013,00 750.000,00 -28,57 

0005-Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
443.344,00 300.000,00 -32,33 

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - 
Nacional (Descentralizações Internas) 47.800,51 39.000,00 -18,41 



 

 

 

0006-Trabalho Seguro 
23.952,59 15.000,00 -37,38 

0007-Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à 
Aprendizagem 23.847,92 24.000,00 0,64 

SOMA QUADRO ATIVIDADES 33.403.275,51 27.104.634,00 -18,86 

Fonte: SIAFI 

De igual modo, comparando-se 2019 com a proposta orçamentária de 2020, referente à ação orçamentária 
"Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - no Estado do Ceará", observa-se uma queda no orçamento 
de 3,89%, em especial da “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas” e 
“Capacitação de Recursos Humanos”, 

Dotação Autorizada da ação orçamentária "Apreciação de Causas na JT - no Estado do Ce"no período 2019/2020     

CÓDIGO DA AÇÃO ATIVIDADE 
2019 

Posição em 
30/10/2019 

2020 
Proposta 

Orçamentária  

% 2020 em 
relação 2019 

4256 

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - 
No Estado do Ceará 27.065.634,00 26.011.794,00 -3,89 

0000-Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - 
Despesas Diversas 24.298.479,00 22.850.539,00 -5,96 

0001-Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas 
de Tecnologia da Informação 1.717.155,00 2.361.255,00 37,51 

0002-Capacitação de Recursos Humanos 
750.000,00 500.000,00 -33,33 

0005-Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
300.000,00 300.000,00 0,00 

Fonte: SIAFI 

Ante o exposto e considerando-se o escopo da auditoria, referente ao exercício de 2018, conclui-se que a 
execução orçamentária e financeira dos principais programas deste Regional (Prestação Jurisdicional 
Trabalhista e Previdência de Inativos e Pensionistas) foi satisfatoriamente realizada, com um percentual de 
liquidação de 96,27%. 

No que pertine ao exercício corrente, analisando principalmente a execução da ação orçamentária 
"Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", verificou-se que a média da despesa liquidada, até 
30/10/2019, representou 64,33% (R$17.436.927,88) da dotação autorizada (R$27.104.634,00), merecendo 
atenção os quatro planos orçamentários integrantes da Ação “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 
- No Estado do Ceará”: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas (0000), 
Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação (0001), Capacitação de 
Recursos Humanos (PO: 0002) e Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (PO: 0005), que 



 

 

 

apresentaram, até a data informada acima, índices de liquidação de 66,99%, 52,19%, 58,88% e 50,56%, 
respectivamente. 

 

Recomendação nº 2: 

Redimensionar os contratos continuados, ante o novo Regime Fiscal (com a sabida redução do orçamento 
da Justiça do Trabalho para os próximos exercícios, até 2022), de modo a preparar o TRT7 para o cenário 
que se avizinha.  

Providências adotadas: 

Manifestação da SADMIN: 

“Considerando a determinação da Presidência para redimensionamento dos contratos continuados em 
razão da redução de orçamento, prevista, naquela oportunidade, para o presente exercício financeiro, 
informamos que na reunião sobre gestão orçamentária do exercício de 2019, ocorrida na Diretoria-Geral, 
no dia 22/02/19, conforme Ata da Reunião acostada aos autos (doc. 33), cujo objetivo foi debater as ações 
a serem tomadas para compatibilizar as prioridades da Administração dentro do orçamento autorizado, 
foram efetuadas algumas reprogramações dos itens de execução orçamentária cadastrados no SIGEO das 
principais unidades administrativas. 

Restou estabelecido que outros itens de execução de despesa do SIGEO terão seus valores reprogramados 
após entendimento com os respectivos gestores. 

No tocante aos contratos, abaixo elencados, sob a gestão desta Secretaria, temos a informar: 

1) Imprensa Nacional: a despesa paga no ano de 2018, foi de R$178.162,44, sendo R$100.870,79, 
correspondente a publicações relativas ao referido ano, e o restante, de anos anteriores, que não haviam 
sido cobrados. Tendo em vista a existência de publicações de exercícios anteriores ainda não cobrados, 
submetemos para decisão da Diretoria-Geral a possibilidade de reduzir o valor previsto de R$114.000,00 
e, se for o caso, autorizar despesas de publicações de anos anteriores que porventura sejam cobradas, ou 
de manter o valor supracitado. 

2) Terezinha Ávila: acreditamos que a previsão de despesa de R$30.000,00 possa ser reduzida para 
R$15.000,00, uma vez que no ano anterior a despesa paga foi de R$16.908,75 e, provavelmente, haverá um 
menor número de licitações este ano, decorrente da redução do orçamento autorizado, eis que, 



 

 

 

primordialmente, as publicações em jornal de grande circulação são referentes a editais de licitação. 
Ressaltamos que já foi empenhado o valor de R$20.000,00. 

Por último, sugerimos que os ajustes no Plano de Contratações de Bens e Serviços, apontado na alínea “d” 
da Ata de Reunião, sejam realizados somente após as reprogramações relatadas no item “c”, com o intuito 
de evitar retrabalho.” 

Análise da Auditoria: 

Verificou-se que a administração iniciou debate visando encaminhar as ações a serem tomadas para 
compatibilizar as prioridades dentro do orçamento autorizado, tendo efetuado algumas reprogramações dos 
itens de execução orçamentária cadastrados no SIGEO das principais unidades administrativas, conforme 
leitura extraída dos documentos anexados ao PROAD nº 14/2019. Nos contratos firmados com o 
Departamento de Imprensa Nacional e com Terezinha Ávila, por exemplo, foram realizados estudos para a 
redução dos valores já empenhados. 

Ciente da atual conjuntura, em 25/10 do ano vigente, a Administração do TRT/CE reuniu magistrados e 
servidores para apresentar o contexto orçamentário deste Tribunal para 2020. O secretário-geral da 
Presidência, Fernando Freitas Lima, e a diretora-geral, Neiara Cysne Frota, falaram sobre o impacto das 
medidas que serão adotadas para redução dos gastos, principalmente em relação a contratos e à força de 
trabalho. Na oportunidade, a diretora-geral afirmou que a partir de janeiro serão feitos ajustes no valor pago 
de auxílio-médico e em diversos contratos, dentre eles, os relacionados a ginástica laboral e vigilância, bem 
como dos estagiários, que serão reduzidos em 20%, tanto no primeiro, quanto no segundo grau e na área 
administrativa. Asseverou, ainda, que ao longo do ano talvez seja necessário reavaliar outras contratações. 

Isso posto, considera-se cumprida a recomendação, contudo, repisa-se que é de vital importância o esforço 
continuado das ações implementadas para que efetivamente possam garantir a redução dos valores de 
contratos continuados, ante o novo Regime Fiscal, de modo que o TRT7 absorva a nova realidade de 
restrição orçamentária para a Justiça do Trabalho nos próximos exercícios. 

 

Recomendação nº 3: 

Elaborar o Plano Anual de Contratação de Bens e Serviços (objeto de recomendação desta Secretaria no 
Proad nº 5.027/2017 – OS SCI.SCGAP nº 13/2017), o que contribuirá para a melhor execução do orçamento 
em sintonia com o atendimento às necessidades do órgão. 

Providências adotadas: 

Manifestação da SADMIN: 
 
“Esta Secretaria elaborou a minuta do Plano de Contratações de Bens e Serviços, conforme previsão no 
art. 8º, inciso I da Resolução nº. 200/2014, que regulamenta o processo de contratação no âmbito deste 
Tribunal, e o apresentou à Diretoria-Geral, em reunião, no dia 07/12/2018. Posteriormente, foi 
providenciada a abertura do Proad nº. 14/2019, no qual foi encaminhada, oficialmente, a minuta do plano, 
à Diretoria-Geral, para análise e, posterior, aprovação, com as alterações que julgar necessárias. Referida 
minuta integrará o Plano Anual de Contratações, estabelecido no artigo 8º, caput, da aludida Resolução. 



 

 

 

Damos, portanto, como cumprida esta determinação, ressaltando a necessidade dos ajustes decorrentes 
das reprogramações realizadas no SIGEO.” 

Análise da Auditoria: 

Ante a manifestação da Secretaria Administrativa e os documentos anexados ao PROAD nº 14/2019, 
conclui-se que o Plano Anual de Contratação de Bens e Serviços foi proposto à Diretoria-Geral em 3/1/2019, 
não sendo submetido ao Comitê de Gestão de Contratações, nem aprovado, não refletindo qualquer alteração 
até 29/8/2019, quando foi submetido à presidência deste TRT, conforme doc. 6, com sugestão de sua 
operacionalização via SIGEO, o qual constituirá ferramenta de controle do PAAC (Plano Anual de 
Aquisições e Contratações que consiste na junção de 4 Planos: Contratações de Bens e Serviços, Plano de 
Obras, Contratações de TI e Plano de Capacitação) do TRT7.  

Como instrumento de planejamento e governança, o Plano é documento vivo, no qual devem ser registradas 
as alterações ocorridas durante sua execução, mediante parecer e aprovação das instâncias competentes. O 
SIGEO certamente possibilitará o acompanhamento, mas não substituirá o próprio Plano, não apenas por 
não conter previsão de atendimento e de entrega dos estudos técnicos preliminares, mas porque este 
logicamente antecede à proposta orçamentária e à inscrição no Sistema. 

Impende ressaltar, que a efetividade e a completude do Plano Anual de Contratação de Bens e Serviços será 
verificado por esta Secretaria, por ocasião do monitoramento da auditoria de controles internos na área de 
compras e contratações (OS SCI.SCGAP nº 13/2017, Proad 5.027/2017). 

 

III - CONCLUSÃO 

 

O presente Relatório apresenta as conclusões do monitoramento efetuadas sobre as providências adotadas 
pelas unidades administrativas, para cumprimento das determinações da Presidência em face das 
recomendações propostas por esta Unidade de Controle, quando da presente auditoria. 

Constata-se um esforço da administração visando à consecução satisfatória da execução orçamentária e 
financeira relativa ao exercício de 2018, bem como procedendo ao redimensionamento dos contratos 
continuados, ante a nova realidade de restrição orçamentária para a Justiça do Trabalho nos próximos 
exercícios, restando apenas pendente de integral cumprimento a necessidade de adoção de providências 
visando garantir a efetividade e a completude do Plano de Contratação de Bens e Serviços, atentando, 
inclusive, para os prazos estabelecidos na Resolução Administrativa nº 8/2019 deste Pretório, o que será 
objeto de oportuno monitoramento a ser realizado por esta Secretaria (OS SCI.SCGAP nº 13/2017, Proad 
5.027/2017). 

Impende registrar, no que pertine ao exercício corrente, que analisando especialmente a execução da ação 
orçamentária "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", verificou-se que a média da despesa 
liquidada, até 30/10/2019, representou 64,33% (R$17.436.927,88) da dotação autorizada 
(R$27.104.634,00), merecendo atenção os quatro planos orçamentários integrantes da Ação “Apreciação 
de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Ceará”: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - 
Despesas Diversas (0000), Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação 
(0001), Capacitação de Recursos Humanos (PO: 0002) e Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 



 

 

 

(PO: 0005), que apresentaram, até a data informada acima, índices de liquidação de 66,99%, 52,19%, 
58,88% e 50,56%, respectivamente. 

Dá-se, assim, por encerrado o ciclo de monitoramento. Cumpre destacar, no entanto, que tal conclusão não 
afasta o acompanhamento contínuo e realização de novas auditorias envolvendo o mesmo escopo, se 
necessário. 

 
Responsáveis pela Elaboração: 
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